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باململكة  سعود  ال  »عباقرة«  يخطئ  لم 
لقاءا  نظموا  حني  السعودية  العربية 
بسؤال  مرتبط  شائك  موضوع  حول 
وجودي، هو »هل املرأة إنسان؟«، ويا له 
مليا  التفكري  يقتيض  جريء  سؤال  من 
قبل اإلجابة عنه خاصة إن غرينا زاوية 
بعيد  نحتفل  أنه ونحن  ذلك  إليه.  نظرنا 
شهر  من  الثامن  يصادف  الذي  املرأة 
املرأة  عن  الحديث  يكثر  حيث  مارس، 
لصالح  أنجز   وما  املرأة  بعمل  والتنويه 
كائنا  ليست  املرأة  هذه  كأن  و  املرأة...، 
برشيا، بل شيئا يغيب طوال ايام السنة 
يحتفى  لكي  مناسباتيا،  اال  يحرض  وال 
الفطر  كعيد  األعياد،  كباقي  عيد  يف  به 
التهاني  تكثر  حيث  األضحى...  وعيد 

املصطنعة.
املرأة  تزال  ال  أن  والعار  العيب  من  إنه 
وتينهينان  تيهيا  سليلة  وهي  املغرب  يف 
وكنزة األوربية وزينب النفزاوية وعدجو 
والحكرة  الذل  تعيش  تزال  ال   ... موح 
جراء القوانني املجحفة يف حقها بالرغم 
الذي  األخري  هذا   ،2011 دستور  من 
بني  املساواة  عىل  بند  من  أكثر  يف  نص 
يف  بما  نسائهم،  و  برجالهم  املواطنني 
إنشاء  عىل  ينص  الذي   19 الفصل  ذلك 
النوع  مقاربة  واحرتام  املناصفة  هيئة 
لكن  املسؤوليات،  وتويل  التعيينات  يف 
كل ذلك ظل بدون جدوى يف الوقت الذي 

امللتحية« كل تلك  تعرقل فيه »الحكومة 
تنسجم مع  تتالءم وال  ال  ألنها  القوانني 
اإلطار  هذا  ويف  اإلقصائية،  مرجعياتها 
تعرقل  التضامن  وزيرة  أن  كيف  رأينا 
عمل جمعيات الحركة النسائية، ووزير 
العدل يعرقل تجريم العنف ضد املرأة، أما 
وزير االتصال فإىل حدود اآلن لم يحاول 
يف  للمرأة  النمطية  الصورة  تلك  يغري  ان 
اإلعالم، ولكي نكتشف ما تحقق يف والية 
تكفينا  املرأة  لصالح  الحالية  الحكومة 
قبل  بواقعها  حاليا  وضعها  مقارنة 

خمس سنوات. 
ال  حكومة  عن  بغريب  ليس  ذلك  وكل 
وال  املرأة،  بعمل  أصال  رئيسها  يؤمن 
البيوت،  به  تزين  ديكورا  يعتربها  زال 
الحكومة  رئيس  أهان  مرة  من  وكم 
توجهاته  يخفي  ولم  واستصغرها  املرأة 
املخالفة لحقوقها بما يف ذلك ما جاءت 

به التعديالت الدستورية لسنة 2011.
األكرب  فاللوم  كله،  ذلك  من  الرغم  وعىل 
املرأة  عاتق  عىل  يقع  نظرنا  وجهة  من 
نفسها،  والقنوعة،  الخنوعة  الخاضعة، 
عىل  النساء  تتفاوض  فلماذا  وإال 
دامت  ما  واملساواة،  واملناصفة  الكوطا 
إذالال  إال  املرأة  تزيد  ال  املصطلحات  هذه 
ودونية، ذلك ألن املرأة بكفاءتها تستطيع 
أن تماثل بل أن تتجاوز الرجل، وملا ال، ما 
دامت ثمة إحصائيات تدل عىل ان الفتاة 

الدرايس  التحصيل  يف  الفتى  عىل  تتفوق 
بجميع مستوياته. 

الذي ال مناص فيه من  لقد حان الوقت 
املناصب  تويل  و  التعيينات  يف  يعتمد  أن 
عىل معيار الكفاءة لدى املرأة، ألنها حتما 
وهذا  الرجل،  من  تواجدا  أكثر  تكون  قد 
الحسبان،  ان يستبعد من  األمر ال يجب 
وعىل النساء أن يتطلعن ملا هو أكثر من 
للمساواة  وينظرن  الرجل،  مع  املساواة 
كحد أدنى من حقوقهن وأما طموحهن 
ويقنن  يسيج  أن  يجب  فال  املرشوع 

خاصة من قبلهن.
ولعل أقرب مثال إلينا البد من استحضاره 
قدرتها  و  املرأة  كفاءة  عن  الحديث  عند 
النساء  هو  الحياة،  سفن  قيادة  عىل 
أنفسهن  فرضن  اللواتي  الكرديات 
نظرة  وغرين  وعامليا،  إقليميا  محليا، 
يشكلن  ان  استطعن  انهن  لهن،  العالم 
قوة سياسية وعسكرية أرهبت إرهابيي 
الدواعش وكل من ينهل من مرجعياتهم 
ترى  يا  إيديولوجيتهم، فهل  ويقاسمهم 
أن  األمازيغية  املغربية  املرأة  تستطيع 

تنتفض ضد التداعش ليسود التعايش؟
و قديما قال الحكيم االمازيغي:
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البــــــد 
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أمينة ابن الشيخ

األمني  يعتزم  التي  الزيارة  األمازيغي  العاملي  التجمع  استبق 
 06 يوم  للجزائر  بها  القيام  كيمون  بان  املتحدة  لألمم  العام 
مارس املقبل، بإرسال تقرير مفصل له حول اإلنتهاكات التي 
الجزائرية  السلطات  طرف  من  املزاب  أمازيغ  لها  يتعرض 
أمازيغ  شعب  لحماية  أممي  بتدخل  العاجل  طلبه  مجددا 
الذين  الجزائريني  املسؤولني  مع  القضية  وطرح  املزاب، 

سيلتقيهم “بان كيمون” بعد أيام يف العاصمة الجزائرية.
هذا ودبج التجمع العاملي األمازيغي التقرير الذي تم تقديمه 
لرئيس  برسالة  ملزاب،  الذاتي  الحكم  حركة  مع  بالتنسيق 
ملخصا  تتضمن  الراخا  رشيد  األمازيغي  العاملي  التجمع 
تلك  يف  ومطالبه  الجزائري  النظام  مع  املزاب  أمازيغ  ملعاناة 

القضية.
الرسالة  نص  ييل  وفيما 
للتقرير  اإلفتتاحية 
العاملي  للتجمع  املشرتك 
الحكم  وحركة  األمازيغي 

الذاتي للمزاب:
األمازيغي   العاملي  التجمع 
كيمون”  “بان  يطالب 
األمم  من  عاجل  بتدخل 
أمازيغ  لحماية  املتحدة 

املزاب
كي  بان  السيد/  معايل 

مون
األمني العام لألمم املتحدة

حماية  طلب  املوضوع: 
الشعب أت امزاب وإطالق رساح املعتقلني السياسيني

سيادة األمني العام املحرتم
سبق  الحكومية  غري  منظمتنا  بأن  نذكركم  أن  لنا  اسمحوا 
لكم  التي  املتحدة،  األمم  مرات، منظمة  عدة  راسلت،  أن  لها 
رشف تمثيلها، عرب العديد من التقارير ضمنها ذاك الذي ُوّجه 
السابقة  السامية  املفوضة  بيالي،  نايف  السيدة  إىل  مبارشة 
لحقوق اإلنسان، خالل زيارتها للمغرب يوم 28 ماي 2014، 
اإلنسان  لحقوق  السافرة  االنتهاكات  قضية  بخصوص 

بمنطقة أت امزاب بالجزائر.
مارس   6 يوم  للجزائر،  الرسمية  زيارتكم  فرصة  نغتنم  إننا 
الجاري، إلثارة انتباهكم من جديد إىل هذه القضية الحساسة 
االمازيغ  املواطنات واملواطنني  ابسط حقوق  املتعلقة بخرق 
من  لإلنسانية  عامليا  تراثا  إعالنها  تم  التي  مزاب،  بمنطقة 

طرف منظمة اليونسكو.
السيد األمني العام

وبدل احرتام اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، فإن السلطات 
الجزائرية تتعمد انتهاك حقوق اإلنسان بمزاب، حيث تنهج 
األمازيغي،   امزاب  أت  شعب  تجاه  جماعية  إبادة  سياسة 
االعتداء  جرائم  يف  “الشعانبة”  العربفونيني  دعم  خالل  من 
التي يقرتفونها ضد السكان األصليني االمازيغ.  وقد تسبب 
إىل  باإلضافة  شخصا  ثالثني  من  أكثر  قتل  يف  “الشعانبة” 
العديد  عليه  تشهد  ما  وهو  واملصابني.  الجرحى  من  املئات 
التواصل  شبكات  عىل  املنشورة  والفيديوهات  الصور  من 

االجتماعي)أنظر تقريرنا املرفق بهذه الرسالة(.
وِعَوض بذل جهودهم يف حماية األشخاص وممتلكاتهم، عمل 
أفراد القوات العمومية الجزائرية )من رشطة ودرك وعنارص 
بحقوق  املرتبطة  الدولية  الصكوك  كل  خرق  عىل  مخابرات( 
واالتفاقيات  الوطنية  القوانني  كل  عىل  والدوس  اإلنسان 
الدولية، من خالل ترصفهم كقوة احتالل استعمارية. وعوض 
العنارص  هذه  فإن  العدالة،  عىل  الحقيقيني  املجرمني  إحالة 
بينهم  ومن  الحقوقيني  املناضلني  عرشات  تحتجز  النظامية 
فخار،  الدين  كمال  الدكتور  مزاب  بمنطقة  منظمتنا  ممثل 

املساس  ضمنها  باطلة  بتهم  أصحابه،  رفقة  حوكم،  الذي 
باملصلحة الوطنية وازدراء هيئة ذات شخصية اعتبارية.

السيد األمني العام
إن املهزلة القضائية شاءت أن يُقّدم الشبان أت مزابيني الذين 
غرداية،  بمحكمة  العام  املدعي  أمام  أحيائهم  عن  يدافعون 
بتهم خطرية من قبل نفس العنارص األمنية. ليأتي بعد ذلك 
النظام،  بأوامر  املؤتمرين  الجزائريني،  القضاة  عىل  الدور 
الذين  املزابيني  ضد  العنرصي   امليز  مسلسل  الستكمال 

حوكموا بأحكام سجنية ثقيلة.
وعىل سبيل املثال، فقد أصدر قايض محكمة غرداية، السيد 
النافذ  بالسجن  ثقيلة  أحكاما   ،2014 ماي   5 يوم  “فنتيز”، 
يف حق املزابيني الذين  كانوا 
يف  أحيائهم  عن  يدافعون 
الوحشية  الهجمات  وجه 
اإلرهابية،  للجماعات 
التي  األحكام  بذلك  مؤيدا 
“سايح  السيد  أصدرها 
القايض  القادر”،  عبد 
االبتدائية  غرداية  بمحكمة 
نفس  ويف  ذلك،  وبموازاة   .
قايض  أمر  املحكمة، 
“بوزيداوي  التحقيق 
رساح  بإطالق  الخثري” 
من  أشخاص  خمسة 
العرب “الشعانبة” متهمني 
الشاب  قتل  بمحاولة 
املزابي “بابكر حسني”، رغم التعرف عىل هوية هؤالء القتلة 
الخمسة بفضل رشيط فيديو نرشه أحد الهواة عرب االنرتنيت 
وعىل شبكات التواصل االجتماعي، حيث تم تصويره متلبسا، 
الضحية  وتعنيف  برضب  القتلة،  اإلرهابيني  عرشات  رفقة 

بواسطة السيوف والسكاكني.
عن  متكررة  إرضابات  يف  السياسيني  املعتقلني  دخول  ورغم 
)منظمة  الحكومية  الدولية غري  املنظمات  ونداءات  الطعام، 
الدولية  والفيدرالية  ووتش،  رايتس  هيومن  الدولية،  العفو 
الهيئات  عن  الصادرة  واملساءالت  اإلنسان…(،  لحقوق 
فإن  بلجيكا…(،  سفارة  األوربي،  )االتحاد  الدبلوماسية 
من  احتالل  كجيش  الترصف  تواصل  الجزائرية  السلطات 
عليه  يشهد  ما  وهو  املدنيني.  حقوق  عىل  الدوس  خالل 
رئيس  دروز،  صالح  لألستاذ  املربر  غري  التعسفي  االعتقال 
املعتقلني  محامي  اإلنسان،  لحقوق  الجزائرية  الرابطة 
يوم  الزوار”،  “باب  يف  الرشطة  بمركز  املزابيني،  السياسيني 
يوم  عبونة،  إسماعيل  السيد  واعتقال  املنرصم،  فرباير   6
فاتح دجنرب 2015، ال ليشء سوى أن شقيقه السيد “صالح 
عبونة” قرر اللجوء إىل املغرب رفقة السيد “خودير سكوتي”، 
شهرا  بـ18  الحكم  إىل  باإلضافة  بالجزائر؛  منظمتنا  ممثل 

حبسا نافذا يف حق 9 كشافة مزابيني…
السيد األمني العام

الواقع،  أرض  زيارتكم عىل  أن تستغلوا  لكم رغبتنا يف  نجدد 
للمطالبة باإلفراج الفوري عن املعتقلني السياسيني املزابيني 
للقانون  االمتثال  عىل  الجزائرية  السلطات  إلجبار  والضغط 
الدويل والكّف فورا عن سياستها العدوانية تجاه الشعب أت 

امزاب.
وإذ نشكركم عىل عنايتكم، نرجو أن تتفضلوا، سيدي األمني 

العام، بقبول فائق التقدير واالحرتام.
إمضاء:

السيد رشيد راخا
رئيس التجمع العاملي األمازيغي

التجمع العاملي األمازيغي يضع تقريرا حول أمازيغ املزاب على مكتب 
“بان كيمون” قبل زيارته للجزائر

ملديرة  األخرية  الترصيحات  بعد 
الثانية  بالقناة  األخبار  قسم 
التي  سيطايل”  “سمرية  املغربية 
مغاربي  بلد  املغرب  أن  فيها  قالت 
تاريخيا  وأنه  عربية  دولة  وليس 
بلد أمازيغي، راسلت السيدة أمينة 
العالم  جريدة  مديرة  الشيخ  إبن 
األمازيغي سيمرة سيطايل مطالبة 
إياها بمقارنة القول بالفعل، وذلك 
بمالءمة خط تحرير قسم األخبار 
الدستور  مع  الثانية  بالقناة 
البالد، خاصة فيما  املغربي وواقع 
من  عدد  لتداول  حد  بوضع  يتعلق 

بأخرى  وتعويضها  املصطلحات 
كوضع  البالد  هوية  عن  تعرب 
)املغرب  مصطلح  إلستعمال  حد 
باملغرب  العربي( وتعويضه  العرب 

الكبري…
لرسالة  الكامل  النص  ييل  وفيما 
قسم  مديرة  إىل  الشيخ  إبن  أمينة 

األخبار بالقناة الثانية:
املوضوع: مالءمة خط تحرير قسم 

األخبار مع واقع ودستور البالد

 زميلتي سمرية سيطايل،
األخبار  لقسم  مديرة  بصفتك 
وعىل  املغربية،  الثانية  بالقناة 
أصوات  لراديو  ترصيحاتك  خلفية 
ليس  “املغرب  أن  فيها  قلت  التي 

دولة عربية”.
ديباجة  يف  ورد  ملا  واستحضارا 
سنة  املعدل  املغربي  الدستور 
الهوية  مقومات  بشأن   ،2011
يتعلق  ما  وكذلك  الوطنية، 
)املغرب  مصطلح  بتعويض 

العربي( بمصطلح املغرب الكبري.

الفصل  االعتبار  بعني  وأخذا 
الخامس من الدستور املغربي الذي 
يقر باألمازيغية لغة رسمية للبالد.

خط  بمالءمة  أطالبك  فإنني، 

تحرير قسم األخبار بالقناة الثانية 
فيما  خاصة  املغربي  الدستور  مع 
من  عدد  لتداول  حد  بوضع  يتعلق 
بأخرى  وتعويضها  املصطلحات 

عىل املنوال التايل:
الكبري”  “املغرب  تسمية  استعمال 

بدل )املغرب العربي(.
استعمال مصطلح “شمال إفريقيا 
)الوطن  بدل  األوسط”  والرشق 

والعالم العربي(.
“شعوب  مصطلح  استعمال 
األوسط”  والرشق  إفريقيا  شمال 
والشعوب  العربية  )األمة  بدل 

العربية…(.
“الربيع  مصطلح  استعمال 
)الربيع  بدل  الديمقراطي” 

العربي(.
ما  مع  وانسجاما  ذاته  اإلطار  ويف 
سمرية  الزميلة  أطالبك  أعاله،  ورد 
ألخبار  األولوية  بإعطاء  سيطايل 
الخروج  عىل  الحرص  مع  املغرب 
الدارالبيضاء  الرباط  محور  من 
ومناطق  جهات  كل  أنباء  وتغطية 

املغرب األمازيغي.

زميلتي سمرية سيطايل،
الفرصة  هذه  تفوتني  أن  أريد  ال 
ألعرب لك عن تضامني  الالمرشوط 
معك ووقويف إىل جانبك ضد الحملة 
الشعواء التي تتعرضني لها من قبل 
العنرصية  العربية  القومية  دعاة 
بالرشق األوسط وأذيالهم باملغرب، 
بخصوص  ترصيحاتك  خلفية  عىل 
التي  للمغرب  الحقيقية  الهوية 
أن  صادق  وطني  ألي  يمكن  ال 

يعتربها عربية.
رسالتي  مع  تجاوبك  انتظار  ويف 
تقبيل مني فائق التقدير واالحرتام

أمينة إبن الشيخ
مديرة جريدة العالم األمازيغي

أمينة إبن الشيخ تدعو سيطايل إىل مقارنة 
2M القول بالفعل وتصويب خط حترير أخبار
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ملف العدد   العدد  183 -مارس   42966/2016
امللف من إعداد:

رشيدة 
إمرزيك

يف يومهن....
صامتات يقلن بالفصيح »اراياخ ريب إ متارا«   

يف كل ثامن مارس حيتفل العامل أمجع باليوم العاملي للمرأة كتقدير لدور ها مبختلف “نواحي احلياة”، ويأيت االحتفال هبذا اليوم كتعبري عاملي على أن املرأة تستحق أن حيتفل هبا  يف هذا اليوم الذى اكتسبته بعد نظاالت شاقة فهو ليس منحة جمانية 
تعطى اعتباطا، فبفضل هذه النضاالت املستمرة استطاعت املرأة وىف شىت بقاع املعمور، أن حيتفي هبا العامل وأن تصل إىل  العديد من املناصب القيادية منها الوزيرة والقاضية وغريها من املناصب، ولكن هذا يظل غري كايف يف ظل وجود متييز ضد 

املرأة خصوصا يف التمثيلية النسائية داخل معظم هياكل الدولة.
وما مييز هذا اليوم هو أنه ورغم االختالفات الدينية والعرقية والثقافية واالقتصادية، إال أن هذه املناسبة جتمع مجيع نساء العامل حول االحتفال بيومهن واستعراض التاريخ الطويل من النضال من أجل نيل املساواة وغريها من احلقوق على امتداد 

عقود من الزمن.
فسبب ختصيص يوم لالحتفال باملرأة يعود إىل 1856 حني خرجت آالف النساء لالحتجاج يف شوارع مدينة نيويورك على الظروف الالإنسانية اليت كن جيربن على العمل حتتها، ورغم أن الشرطة تدخلت بطريقة وحشية لتفريق املتظاهرات إال أن 
املسرية جنحت يف دفع املسؤولني والسياسيني إىل طرح مشكلة املرأة العاملة على جداول األعمال اليومية. ويف 8 مارس 1908م عادت اآلالف من عامالت النسيج للتظاهر من جديد يف شوارع مدينة نيويورك لكنهن محلن هذه املرة قطعًا من اخلبز اليابس 

وباقات من الورود يف خطوة رمزية هلا داللتها واخترن حلركتهن االحتجاجية تلك شعار »خبز وورود«. 
طالبت املسرية هذه املرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل األطفال ومنح النساء حق االقتراع. شكلت ُمظاهرات اخلبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الواليات املتحدة خصوصًا بعد انضمام نساء من الطبقة املتوسطة إىل موجة 
املطالبة باملساواة واإلنصاف رفعن شعارات تطالب باحلقوق السياسية وعلى رأسها احلق يف االنتخاب، وبدأ االحتفال بالثامن من مارس كيوم املرأة األمريكية ختليدًا خلروج مظاهرات نيويورك سنة 1909 وقد سامهت النساء األمريكيات يف دفع الدول 

األوربية إىل ختصيص الثامن من مارس كيوم للمرأة وقد تبىن اقتراح الوفد األمريكي بتخصيص يوم واحد يف السنة لالحتفال باملرأة على الصعيد العاملي بعد جناح التجربة داخل الواليات املتحدة.
غري أن ختصيص يوم الثامن من مارس كعيد عاملي للمرأة مل يتم إال بعد سنوات طويلة، ألن منظمة األمم املتحدة مل توافق على تبنيه إال سنة 1977 عندما أصدرت املنظمة الدولية قرارًا يدعو دول العامل إىل اعتماد أي يوم من السنة خيتارونه لالحتفال 

باملرأة فقررت غالبية الدول اختيار الثامن من مارس, وحتول بالتايل ذلك اليوم إىل رمز لنضال املرأة خترج فيه النساء عرب العامل يف مظاهرات للمطالبة حبقوقهن ومطالبهن.
وألمهية هذا اليوم إرتأينا يف جريدة »العامل األمازيغي« تسليط الضوء على وضعية املرأة املغربية بشكل عام واألمازيغية بشكل خاص من خالل ملف كامل حول املوضوع يضم أراء نساء ورجال حول هذا اليوم باإلضافة إىل جمموعة من احلوارات. 

أال  أفق  يف  سؤاال  نطرح  للمرأة،  العاملي  اليوم  يحل  حني   سنة  كل 
األمازيغية يف  املرأة  نريد من خالله معرفة موقع  ثانية،  نطرحه مرة 
هذا املجتمع ويف الوطن، علما أن غالبية النساء األمازيغيات ال تطالهن 
التكريمات وال يتلقني الهدايا بهذه املناسبة، ولم يسبق لهن أن سمعن 
داخل  ليس بسيدات مرتفات  الحقيقي  للمرأة، فاالحتفاء  بيوم عاملي 
احتفاء،  هناك  كان  وإن  نجوم،  خمس  وفنادق  مكيفة  صالونات 
فيجب أن يشمل نساء الجبل اللواتي يعانني يف صمت وهن منسيات 
ومكافحات، مناضالت بكل ما تحمله كلمة نضال من معنى. وحاليا 
فكل رواد االنرتنيت ومواقع التواصل االجتماعي يجمعون عىل إنه لم 
يروا يف لحظة من اللحظات صورة أو صور تستفز املشاهد، أكثر من 
صور ألمازيغيات حامالت عىل ظهورهن  كميات من حطب التدفئة أو 

منغمسات يف أعمال، الوصف الدقيق لها هو أنها شاقة.
إن قضية املرأة ال يجب استحضارها يف يوم واحد فقط، بل يف كل وقت 
واالعرتاف  اإلنصاف  إىل  يحتجن  من  هن  النسوة،  هؤالء  ألن  وساعة، 
باملجهودات التي يقومن بها يف ظروف صعبة وقاسية، فإن كانت املرأة 
املغربية تعاني من الحيف والظلم والخيبة واإلنكسار وتعامل معامالت 
تمس بكرامتها، يف مجتمع يطبعه امليز والعنف الرمزي واملادي، سواء 
داخل األرسة أو يف الشارع أو داخل املؤسسات، إال أن املرأة األمازيغية 
اللغة والهوية،  التمييز بسبب  تعاني األمرين مرتني، فهي تعاني من 

يف  سواء  والعمومية،  الرسمية  الفضاءات  أن  حيث 
تزال  ما  واملستشفيات  أواملحاكم  أواإلعالم  اإلدارة 
تام  احتقار  يف  األمازيغية  اللغة  استعمال  عن  تمتنع 
للنساء الناطقات بهذه اللغة الرسمية دستوريا، وهو 
الصارخة، يف عهد دستور ومغرب  الظلم  من مظاهر 

جديدين .
فإن كانت الحكومة ال تستحرض هذه الفئة من النساء، 
يف سياستها العمومية، فكان من األحرى استحضارها 
أنها  واحدة  مرة  ولو  لتعلن  للمرأة،  العاملي  اليوم  يف 
تتحمل مسؤوليتها تجاهها وهي مطالبة بالحسم يف 
تجاه  السكيزوفرينية  السلوكات  وإنهاء  اإلختيارات 
هذه الفئة الشاسعة من النساء واللواتي ال يعرفن عن 
الحقوق شيئا. هل هؤالء النساء ولدن ليعشن هكذا يف 

ظل املعاناة واألعمال الشاقة، وتحمل الصعاب، كما تقول جل النساء 
األمازيغيات باللسان األمازيغي »اراياخ ربي إ تمارا«، أي أن القدر كتب 
عليهن أن يعشن هذه الحياة، فال حق لهن يف حياة كريمة تصان فيها 

كرامتهن، فحتى التعليم ليس من حقهن فهو للذكور فقط.
املغرب قطع أشواطا مهمة  أن  الوقت يروج عىل  أنه يف هذا  والغريب 
فيما يتعلق بقضية املرأة سواء عىل املستوى الحقوقي أو االقتصادي 

يقع يف  ما  أصداء  العميق ال تصلهن  املغرب  أن نساء  إال  واالجتماعي 
اإلقصاء  من  يعانني  يزلن  ما  فهن  التغيري  هذا  يمسهن  وال  البلد  هذا 
النساء  وأمراض  بالوالدة  الخاصة  املستشفيات  وغياب  والتهميش 
يف  حملهن  ليضعن  البغال  متن  عىل  ينقلن  األمازيغيات  وماتزال 

مستشفى بعيد عن القرية بعرشات الكيلومرتات. 
* ر.إمرزيك

فقد  عتيا  الكرب  من  بلغت  سيدة  :هي   بزة(  )خالتي  عدي  بزة 
تجاوزت يف عمرها القرن بست سنوات )106( ، ولدت عام 1910 
ارض  يف  رأسها  مسقط  يكون  ان  القدر  لها  ليكتب   ، ببوكافر 
التحرر لكنها  اصبحت بعد ذلك رمزا للنضال واملقاومة من أجل 

أيضا عنوان للنسيان و املعاناة و البؤس و الفقر و التهميش . 
بغية  املعاناة  هذه  كل  داقت   ، الحياة  مرارة  ذاقت  السيدة  هذه 
توفري لقمة العيش االبنائها ، عاشت حياة بسيطة من رعي للغنم 
وترحالها بني شعاب الجبال قاومت كل انواع الطقس من برد يف 
 › › يوسف  الحرارة صيفاً هي وزوجها  ارتفاع درجات  الشتاء و 
الله لعّلها تضمن غدا افضل ألبنائها حالها حال كل  من  رحمه 
امرأة  ، هي يتيمة فقد توفيت امها بعد والدتها لتقوم  يف جيلها 

اخرى بالتكفل بها وارضاعها وتربيتها ... 
لكن الحدث االبرز يف حياتها هو مشاركتها يف معركة بوكافر سنة 
دامت شهرين  التي  املعركة  الفرنيس هذه  االستعمار  1933 ضد 
والهجمات  الفرنسية  للطائرات  مكثف  قصف  تحت  ونصف 
املتواصلة لجنودها عىل االرض بمساندة من مجموعة من الخونة 
املنحدرين من مناطق مختلفة من املغرب ، ورغم كل هذا اال ان 
املقاومة كانت شديدة من قبل رجال ونساء ايت عطى و بوسائل 
بسيطة وبدائية وهذا كله حسب ماقالته ›خالتي بزة‹ فهي تتذكر 
كل حيثيات تلك املعركة الخالدة ، واضافت ان عمل النساء انذاك 
يكمن يف جلب املاء من تلك االنهار الصغرية املختلطة بالدماء  وكل 
الطعام وذلك بعد غروب شمس كل يوم  النه  ما يستلزم العداد 

عادة ما يتوقف القصف يف ذلك الوقت ليعود بعد بزوغ الشمس.

أال أنه بعد نفاد السالح 
وقيام  املقاومني  من 
الفرنيس  املستعمر 
الجماعي  بالقتل 
اضطر   للسكان، 
بزعامة  املقاومون 
إىل  ابسالم  عسو 
حفاضا  اإلستسالم 
عىل حياة األبرياء ......

أجلنا  من  ناضلت  لقد 
لذا يجب إعادة االعتبار 
تكريمها،  و  لها 
ملكي  بوسام  ونطالب 
لها عىل االقل لإلعرتاف 
لهذا  قدمته  ما  بكل 
من  ففيها  الوطن 
تجد  لن  املواطنة  روح 

االعتبار  فلنعد  الكالم  كثريي  السياسيني  أغلب  لدى  منها  جزءا 
ملن يستحق االعتبار ولنحط من قيمة من يستحق االنحطاط ويف 

الكالم بقية لكن البد من االختصار....
* مصطفى أزگي

نساء من املغرب املنسي 

عىل  سلمية  احتجاجية  مسرية  يف  إميرض  مناضالت  مارس   8 يوم  خرجت 
به  تحتفل  الذي  للمرأة،  العاملي  اليوم  بمناسبة   10 رقم  الوطنية  الطريق  طول 
العالم الالتي يتمتعن بحقوقهن و ليس الالتي تعيشن تحت عتبة الفقر  نساء 

والتهميش و اإلقصاء.
تخوضها  التي  االحتجاجية  لألشكال  استمرارا  تأتي  السلمية  التظاهرة  هذه 
حركة عىل درب 96 من أجل انتزاع حقوقها االقتصادية و االجتماعية املسطرة 
يف ملف حقوقي شامل تعترب املرأة جزء ا منه  بحكم غياب تام للمرافق التي تهتم 

باملرأة يف جل القطاعات .
أعوام  من  مارس(   8( اليوم  هذا  مثل  يف  احتجاجية  مسريات  يف  خرجن  بعدما 
2013 و 2014 و 2015، نساء إميرض بمناسبة هذا اليوم العاملي ارتدين لباسا 
داخل  املرأة  تعيشها  التي  األوضاع  نفس  استمرار  عىل  منهن  احتجاجا  أسودا 
العاملي،  الصعيد  عىل  املناجم  أغنى  أحد  قرب  و  سنوات،   لعدة  إميرض  جماعة 

رافعات الفتات التنديد بالتجاهل الذي تعرفه هذه القضية العادلة و استمرار معاناتهن تحت مسؤولية مجمدة يدللها االعتصام البطويل 
فوق جبل "ألبـــان" دون حلول أو إنصاف كما جاء يف ترصيح مناضالت داخل حلقية عامة نظمت بعد نهاية املسرية : نحن نعاني 
من نقص حاد يف الصحة و التعليم ... الزلنا نعاني يف بالد الثروة، لم يقدموا لنا سوى اعتقال أبناءنا و الحكم عليهم عىل أساس محارض 

مزورة باإلضافة إىل التهميش و التلوث و اتهامنا برسقة الفضة مع العلم أن حالنا وواقعنا يحكي عن بطالن هاته التهم .
و اختتم  هذا اليوم النضايل بإعالن مناضالت إميرض تضامنهن مع األستاذات املتدربات يف محنتهن و كذا مع أم الشهيد عمر خالق،ودعوة 

كافة املسؤولني إىل التدخل إليجاد حل منصف ينهي سنوات من االحتقان . 

»خاليت بزة« مقاومة من املغرب العميق

مناضالت إميضر حيتجن مبناسبة اليوم العاملي للمرأة 

ال شك أن العالم يتذكر الثامن من مارس من سنة 1908 ، عندما قامت اآلالف من 
عامالت النسيج للتظاهر يف شوارع مدينة نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية، 
واللواتي حملن معهن قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود يف خطوة رمزية 
التي رفعن  لها داللتها واخرتن لحركتهن االحتجاجية تلك شعار »خبز وورود« 
فيها مطالب تهم باألساس تحسني ظروف تشغيلهن وتخفيض ساعات العمل، 

مناسبة أعطت بداية لتشكل حركة نسائية بالواليات املتحدة.
وقفة  احرتام،  وقفة  بمثابة  اليوم  هذا  تجعل  العاملية  األوساط  جعلت  مسرية 
تذكر بمشوار املرأة ونضاالتها املستمرة، ووقفة اعتبار للمرأة الحالية. مناسبة 
تستحق فعال اإلشادة باملرأة التي لعبت أدوارا هامة يف الحياة اليومية، من تربية 
املدني  املجتمع  الفعالة يف منظمات  واملشاركة  املنزلية،  باألشغال  القيام  األوالد، 
واملشهد السيايس، وأخريا وليس أخريا قيادتها ملسريات االحتجاجات والتظاهرات 

التي تشهدها الساحة الوطنية والدولية عموما.
يحل اليوم العاملي للمرأة هذه السنة، واملرأة األمازيغية يف مناطق املغرب العميق 
حاملة شعار »حطب ومعاناة« بدل الشعار الذي رفعته نساء نيويورك. نساء ال 
يحملن من صفات األنوثة إال هذا االسم »نساء«. نساء بصفات رجولية، يمزجن 
بني أعباء تربية األوالد، القيام بأشغال البيت وبني االنشغال يف الحقول ومساعدة 
الرجل يف كل أشغال الفالحة والرعي... ال تستغرب إن وجدتها ترعى يف صحراء 
قاحلة أو يف غابة وسط األدغال، ال تستغرب إن وجدتها تقلب األرض أو تسقي 
نساء،  تستغرب.  فال  املغرب  يف  دمت  ما  تبني...  رأيتها  إن  تندهش  وال  الحرث، 
قذفت بهن الحياة يف جحيم الويالت واملعاناة، معرضات يف كل حني ووقت للطرد 
من بيت الزوجية، وهن يحاولن يف كل مرة التنازل للم لحمة العائلة وعدم تعريض 

األبناء للترشد والضياع.
املرأة األمازيغية إجازة وال تكريما، ال  الثامن مارس من كل سنة، ال تعرف فيه 
أبدا أن هناك يوما يكرمها أو يرد لها االعتبار. إن كان فعال يوم واحد يف  تعرف 
السنة كفيل برد االعتبار للمرأة عامة، فالسنة كاملة ال تكفي لرد االعتبار للمرأة 
األمازيغية التي تعيش حياة أشبه بعقوبة إلهية. امرأة ال تعرف من حقوقها غري 
حقها يف املعاناة، وتحّمل الصعاب، امرأة ال تعرف من حقها يف الكتابة والقراءة 
إال األمية، امرأة ال تعرف من املساواة إال التي ساوتها األقدار املقدرة، من تهميش 

وإقصاء ممنهج، مع »الحطب واملعاناة«.
ورغم كل هذه املعاناة التي اختزلتها األسطر، ال يجب أن ننىس الدور الفعال الذي 
قامت به هذه املرأة )األمازيغية(. فقد كانت أيام املحنة قرينة بالرجال، تزودهم 
السالح  حملت  املستعمر،  ضد  املعارك  يف  تشاركهم  ورشاب،  أكل  من  باملؤونة 
ودافعت ببسالة من أجل تحرير هذا الوطن من قبضة املستعمر، وهنا نستحرض 

»عدجو موحا« التي استشهدت يف إحدى املعارك ضد املستعمر بجبال صاغرو.
ونحن إذ نخلد هذا اليوم العاملي للمرأة، أّما وبنتا وزوجة وأختا... يجب أن نقف 
وقفة احرتام ألمهاتنا الالئي أرضعننا قيم تيموزغا، قيم التسامح واحرتام الغري، 
قيم الحوار واالعرتاف باالختالف، قيم اإلنسانية واملعاملة الحسنة... فلنحي فيهن 
الدور البارز لحفاظهن عىل ثقافة األجداد وتمريرها للناشئة، فلنحي فيهن ضمري 
ال يسعني  الحر  املنرب  أجلنا... من هذا  أبسط حقوقهن من  والتنازل عن  الصرب 
إال أن أناشد املنظمات الديمقراطية لرد بوصلة الحقوق وتوجيهها إىل مناطق ال 

توجد فيها تغطية كافية لحقوق املرأة.

* بقلم: حسن أبراهيم

»حطب ومعاناة«
 
 يف اليوم العاملي للمرأة
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املرأة يف األوراس حامية الثقافة والرتاث وصمام األمان 
اجتماعية  ثوابت  من  املجتمع  عليه  يرتكز  ما  لكل 
لبعض  مواكبتها  عدم  ورغم   ، تنوعاتها  بكل  وثقافية 
إشكالية  أن  إال  املجتمع  مالمح  غريت  التي  األحداث 
املراكز الحساسة ويف مختلف املجاالت لم  تواجد ها يف 
تعد مسالة مطروحة بعد أن تمكنت من إقتحام مختلف 

امليادين التي كانت إىل وقت قريب حكرا عىل الرجل .
املطلوب  املستوى  إىل  بعد  يرق  لم  الحاصل  التطور  هذا 
ولم يعكس قدرة املراة الحقيقية عىل اإلسهام والتفاعل 
واسع  بشكل  املجتمع  يف  املصريية  القضايا  بعض  مع 
باعتبارها  والسيايس  الفكري  باملجال  تعلق  ما  خاصة 

عىل  وقدرتها  لدورها  تقزيم  وأي  املجتمع  داخل  يحدث  تحول  كل  يف  أساسيا  عنرصا 
املوروثات  بعض  لتأثريات  محالة  ال  يخضع  ورقيه  األخري  هذا  تطور  ومواكبة  التغيري 

البالية التي قلصت من توالجدها املكثف من الناحية الفكرية والثقافية .
هذاال يعني ايضا بان املرأة األوراسية بقيت معزولة عن األحداث بصفة نهائية بل هناك 
التغيري  امليادين والتي أخذت عىل عاتقها مهمة  الفاعلة يف مختلف  الكثري من الوجوه 
إيجابية عىل  الفكري والفني والذي إنعكس بصفة  الجواري واإلنتاج  العمل  من خالل 
الواقع املعاش وهناك عدة اسماء تركت بصمتها عىل مختلف األصعدة كالكاتبة يمينة 
التي  الوجوه  من  وكثري  وماركوندا  ديهيا  الفنانة   ، حمودة  نزيهة  املناضلة   ، مشاكرة 
املجتمع  يف  تحول  نقطة  أحيانا  وشكلت  األوراس  يف  التغيري  لعجلة  قويا  دفعا  أعطت 

الشاوي ككل .

خدجية ساعد، كاتبة أوراسية وباحثة يف اللغة األمازيغية
املرأة يف األوراس حامية الثقافة والتراث  وأعطت 

دفعا قويا لعجلة التغيري

* كفنانة أمازيغية ماذا يمثل لك يوم 8 مارس ؟
فيه  يحتفل  أممي  يوم  امتياز،  بكل  املرأة  يوم  هو  مارس   8 يوم   **
العالم أجمع بالنصف اآلخر من املجتمع، يوم نتذكر فيه املرأة و نحتفي 
بها، سواء كأم، زوجة، أخت، أو ابنة،... كما أنه يوم تقف فيه الشعوب 
حيث   ، املرأة  تلعبه  الذي  للدور  اعتبار  و  تأمل  وقفة  قاطبة  واألمم 
نجدها حارضة عىل الدوام يف جميع مكونات املجتمع، كاألرسة بصفة 
اليوم الذي  8 مارس ذلك  خاصة والحياة بصفة عامة، كما يظل يوم 
يجب أن نخصص فيه الحيز األكرب من الزمن إلعطاء املرأة مكانتها و 
رد الجميل عىل كل ما تبذله من مجهودات داخل املجتمع، رغم أنه ال 
يجب أن يقترص االحتفاء يف يوم واحد بل هي دائمة الحضور و ال يجب 

أن ننتظر كل سنة اليوم الثامن من مارس لنتذكرها.
* وأين املرأة األمازيغية خصوصا القروية منها من 8 مارس؟

األخرية  اآلونة  يف  تقتحم  بدأت  األمازيغية  املرأة  الحال  بطبيعة   **
الفن  أو  السياسة  ذاتها سواء يف  بشكل نسبي مجاالت عدة و تحقق 
األمازيغية تعاني  املرأة  بالرغم من كل هذا الزالت  الرياضة... لكن  أو 
من اإلقصاء والتهميش خصوصا يف املجال القروي، وأنا كممثلة للمرأة 
كليا  تعرف  ال  التي  املرأة  هذه  تنصف  لكي  نناضل  أن  يجب  الجبلية 
8 مارس لكونها لم تحس بكرامتها نظرا لعملها املتواصل طيلة  يوم 

وتغييبها  الجبال،  أعايل  يف  اليوم 
انعدام  و  الحياة،  مستجدات  عن 
يف  الكريم  العيش  رشوط  أدنى 
التعليم،  الصحة،  جوانب:  عدة 
التاريخ  أن  كما  و  التنمية،... 
كفاحها  يف  بإنجازاتها  لها  يشهد 
للسالح  وحملها  املستميث 
هذه  وتحرير  املستعمر  لتحارب 
هذا  فيها  نعيش  التي  األرض 

اليوم، ويشهد أيضا أن املرأة سبق لها أن اعتلت عرش امللوك وحكمت 
بجربوتها شعوبا سالفة.

* وماذا حققت املرأة املغربية عموما حتى اليوم؟
و  عليا  مناصب  تحتل  املغربية مؤخرا  املرأة  أن  ننكر  أن  يمكن  ال   **
يف  و  الرجال  عىل  حكرا  األخرية  السنوات  حدود  إىل  كانت  أدوارا  تلعب 
عدة مجاالت متنوعة، وتألقت داخل املغرب وخارجه، كما نلمس طفرة 
نوعية يف مجتمعنا املغربي ونجدها تفرض مكانتها داخله، وتغري تلك 

الصورة النمطية السائدة عىل أساس أنها ثانوية يف الحياة.
منترص إثري

الفنانة األمازيغية،  تيثريت سعيدة
الزالت املرأة األمازيغية تعاين من اإلقصاء والتهميش

بالرغم من أن نساء وفتيات تبوأن مناصب مهمة يف مجاالت 
السياسة، والعلوم، والفنون، والرياضة، واألعمال بشكل لم 
يكن متخيال من قبل، فإنهن ال يزلن يعانني؛ ليس فقط فيما 
يخص املساواة يف األجور بني الرجال والنساء والتي ال تزال 
فيما  وإنما  اليوم،  العقول  من  الكثري  اهتمام  عىل  تستحوذ 
بالنساء.  الخاصة  األساسية  اإلنسان  يخص ضمان حقوق 
وليس أدل عىل ذلك من الحقوق الجنسية واإلنجابية. وهذه 
ستة أسباب تجعلنا نعتقد أن االحتفال باليوم العاملي للمرأة 

بات أكثر أهمية من قبل.
1. النساء والفتيات ال يتمكن من إجراء عمليات اإلجهاض التي 

حيتجن إليه بشدة
العالم يعيشون يف بلدان يُحظر فيها  %39 من سكان  نحو 
كانت  إذا  فقط  به  يُسمح  أو  كامل  بشكل  اإلجهاض  إجراء 
حياة املرأة أو صحتها يف خطر.  ومن ضمن هذه البلدان تشييل 
حيث يمنع منعاً باتاً إجراء اإلجهاض أو أيرلندا حيث يسمح 
به فقط إذا كانت املرأة تواجه خطر املوت. ويف كال البلدين، 
صحية  مشكالت  يعانني  ألجنة  الحامالت  النساء  تُرغم 
تكاليف  تحمل  أو  كاملة  الحمل  مدة  استيفاء  عىل  مميتة 
الخدمات  هذه  إىل  بالوصول  فيه  يسمح  آخر  بلد  إىل  السفر 
فإنه  وباملثل،  الحوامل.  النساء  إىل  بالنسبة  األهمية  البالغة 
يف هذين البلدين حيث يواجه األجنة مشكالت صحية مميتة 
ال يُسمح للنساء يف الغالب بالحصول عىل العالج الذي ينقذ 
حياة املرأة بسبب الخطر الذي يشكله عىل حياة الجنني. إن 
حرمان املرأة الحامل التي تواجه هذه املشكالت الصحية من 
املرتبط  األلم  إجبارها عىل تحمل  -أي  العالج  الحصول عىل 
أنها  بالرغم من  الحمل كاملة  الجنني واستيفاء مدة  بحمل 

تعرف بأنه سيولد ميتاً-يرقى إىل التعذيب.
2. الفتيات ال يزلن ُيربن عىل الزواج

أكثر من 700 مليون امرأة ال يزلن عىل قيد الحياة اليوم زوجن 

قبل أن يبلغن سن 18. نحو امرأة من بني ثالث نساء زوجن 
قبل أن يبلغن 15 عاماً، حسب منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)اليونيسف(. ومن بني البلدان التي تكثر فيها معدالت الزواج 
من  السابعة  املرتبة  تحتل  التي  فاسو  بوركينا  هناك  املبكر 
حيث الزواج املبكر إذ تتزوج %52 من الفتيات قبل بلوغ سن 
18 عاماً. عندما تُكره فتاة عىل الزواج، فإنها تتخىل يف العادة 
عن مواصلة الدراسة وتقبل الحمل املبكر ويف الغالب الحمل 
يتمردن  فاسو  بوركينا  يف  الفتيات  الكثري من  لكن  املتتابع. 
املخاطر  من  بالرغم  املبكر  الزواج  ويرفضن  أرسهن  عىل 
املرتبطة بفقدان عائالتهن بحيث يجدن طريقهن إىل مآوي 

تبعد أحيانا بآالف الكيلومرتات عن سكن العائلة.
ً 3. االغتصاب خالل الزواج ال يعترب دائامً اغتصابا

املنارصة  النسوية  املجموعات  إىل  بالنسبة  األمر  تطلب 
لحقوق املرأة معظم القرن املايض من أجل ضمان االعرتاف 
عام  يف  القانون.  طرف  من  الزوجية  الحياة  يف  باالغتصاب 
الحياة  خالل  االغتصاب  أن  املتحدة  األمم  أعلنت   ،1993
من  الكثري  لكن  اإلنسان.  لحقوق  انتهاكا  يشكل  الزوجية 
خالل  االغتصاب  أن  عىل  العبارة  برصيح  ينص  ال  البلدان 
القانون. فعىل سبيل  عليها  يعاقب  الزوجية جريمة  الحياة 
املثال، يعترب الجنس واجبا للرجل واملرأة يف الحياة الزوجية. 
الخضوع  تُرغم عىل  الزوجة  أن  األمر  يعني هذا  الواقع،  ويف 
العفو  ملنظمة  النساء  إحدى  قالت  وكما  الزوج.  ملطالب 
هذا.  يحب  ال  فهو  ليس خيارا مطروحا،  ال  "كلمة  الدولية: 
فمهما كان الوضع الذي أجد نفيس فيه سواء كنت متعبة أو 

مريضة، ليس لدي خيار آخر."
4. حُيكم عىل النساء بالسجن  جراء موت اجلنني يف الرحم

الواليات  يف  حدث  كما  ونيكاراغوا.  السلفادور  يف  ذلك  حدث 
عانني  بعدما  البلدان  هذه  يف  نساء  اعتقلت  أيضاً.  املتحدة 
أو مضاعفات متعلقة بحملهن، وحكم  الجنني  من سقوط 

والية  يف  سوى  هذا  يحدث  أن  يمكن  وال  بالسجن.  عليهن 
يُحظر فيها اإلجهاض. تيودورا تقيض حاليا حكما بالسجن 
يصل إىل 30 عاما بعدما عانت من موت الجنني يف أحشائها. 
للحظر  ضحية  وهي  املشدد"،  "القتل  تهمة  إليها  وجهت 

الالإنساني عىل اإلجهاض.
5. الناجيات من التعقيم القرسي ال يزلن ينتظرن العدالة

أجل  من  التاريخ  عرب  إرادتهم  ضد  الناس  تعقيم  استُخِدم 
األكثر  املجموعات  بعض  عند  السكاني  النمو  يف  التحكم 
تهميشا يف املجتمع: ذوو االحتياجات الخاصة، واألشخاص 
الذين يعيشون يف الفقر، واألقليات اإلثنية. تعرضت النساء 
التسعينات  خالل  القرسي.  للتعقيم  الخصوص  وجه  عىل 
من القرن العرشين، تعرضت نحو 200.000 امرأة يف بريو، 
املجموعات  من  أو  األصليني  البالد  سكان  من  معظمهن 
الفقرية، إىل التعقيم القرسي بدون أن تكون الكثريات منهن 

قد أعطني موافقة رصيحة واعية بكافة أبعاد الوضع.
6. ال تزال النساء يتعرضن للتحرش اجلنيس يف األماكن العامة

حيث  النساء  له  تتعرض  يومي  واقع  الجنيس  التحرش 
تصادف وجودهن. وكشفت دراسة أنجزتها األمم املتحدة أن 
%43 من النساء الشابات يف لندن باململكة املتحدة، تعرضن 
للتحرش الجنيس يف الشارع. وخلصت األمم املتحدة يف بورت 
النساء  من   90% أن  إىل  الجديدة  غينيا  ببابوا  موريسباي 
والفتيات عانني شكال من أشكال العنف الجنيس. والتحرش 
الجنيس والعنف الجنيس هما باملثل آفة تُبتىل بها الالجئات. 
وقالت الجئات سوريات مثل مريم التي تسكن حالياً يف سهل 
الجنيس:  إىل االعتداء  إنهن  كثريا ما يتعرضن  بلبنان  البقاع 
التحرش  إىل  دائما  أتعرض  متزوجة،  أو  عازبة  كنت  "سواء 

الجنيس."

بعد مرور 41 عامًا على اليوم العاملي للمرأة، هل ال يزال من الضروري االحتفال به؟
العالم  العديدة يف بعض مناطق  املكاسب  رغم 
يف  والرجل  املرأة  بني  باملساواة  يتعلق  فيما 
جسيمة  تحديات  هناك  يزال  ال  العمل،  مجال 
والحفاظ  الالئق  العمل  إيجاد  يف  املرأة  تواجه 
مع  األجر  يف  املساواة  تحقيق  أن  كما  عليه، 

الرجل قد يستغرق أكثر من سبعني عاما.
العمل  منظمة  عن  صادر  تقرير  يف  ذلك  جاء 
الدولية الصادر يوم 7 من الشهر الحايل  بعنوان 
" املرأة يف العمل: االتجاهات عام 2016"، حيث 
عن  املنظمة  بيانات  أحدث  التقرير  يعرض 
178 بلدا حول  العمل يف  املرأة يف أسواق  وضع 
الكامنة وراء هذه  العوامل  العالم، كما يدرس 
السياسية  الدوافع  ويستكشف  االتجاهات 
قال  الشأن،  هذا  ويف  جذري.  تغيري  إلحداث 
الدولية،  العمل  منظمة  من  جونسون  لورنس 
إنه وعىل الرغم من املكاسب املتواضعة ال يزال 
أسوأ  املناطق  بعض  يف  النساء  ماليني  واقع 
تتغري  لم  حيث   ،1995 عام  يف  عليه  كان  مما 
نسبتهم يف سوق العمل تقريبا خالل السنوات 
العرشين املاضية. وأضاف: "عىل مدى العقدين 
األخريين، لم يرتجم تقدم املرأة يف مجال التعليم 
وإنجازاتها إىل تحسينات يف عالم العمل. وعىل 
الجنسني  بني  الفجوة  فإن  العاملي،  الصعيد 
فيما يخص العمل قد انخفضت فقط ب 0.6 يف 
املائة بني عامي 1995 و 2015، وهذا يعني أن 
التقدم يف توفري مزيد من فرص العمل للنساء، 
إما غري كاٍف أو لم يتغري". ووفقا للتقرير فإن 
يف  األعىل  هي  العمل  يف  الجنسني  بني  الفجوة 
الدول العربية ويف شمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وتستمر معاناة النساء...

* من هي السيدة نورالباز ؟ 
** عربية نور الباز من سلك الرتبية و التعليم 
أبواب  عىل  االَن   خاص،أنا  بمعهد  مديرة 
للرتبية  الوطنية  باملنظمة  عضوة  التقاعد، 
للمرأة  التونسية  الجمعية  رئيسة  األرسة  و 
لالمازيغ  العاملي  للتجمع  ممثلة  و  األمازيغية 

بتونس 
شهدت  قوية  انطالقة  مجعيتكم  انطلقت   *
ايابيا  انطباعا  مماترك  للنساء؛  قويا  حضورا 
التونسية   املرأة  يف  أمال  الكثريين  لدى  وبعث 
باللغة  النهوض  مشعل  ومحل  الذات  اىل  للعودة 
باهلوية  واالعتزاز  االمازيغيتني  والثقافة 

واحلضارة األمازيغية ،ما تعليقكم ؟
النسوي  وااللتفاف  الحضور  ذلك  نعم،   **
حول الجمعية كانت هي الطاقة التي دفعتني 
يف  ينخرط  ومن  جمعيتنا  يف  وليس  االمام  اىل 
الدفع؛  نفس  له  كان  من  إال  أهدافها  تحقيق 
االلتفات  تريد  ال  نارية  مجموعة  كونا  فبهذا 
جذبنا  يريد  البعض  جعل  ما  ذلك  و  وراءها 
و  عكر  ماء  يف  اصطادوا  لكن  و  الوراء  اىل 
نحن  و  التقدم  عىل  ارصار  اال  ذلك  زادنا  ما 
نشتغل ونواصل الليل بالنهار  ونشاطنا موثق 

يستطيع الجميع متابعته 
من  عديد  مع  وتعاونكم  انفتاحكم  الحظنا   *
للمرأة  الوطني  االحتاد  مع  خصوصا  اجلمعيات 
التونسية، هل أثمر هذا التعاون وما هي االنشطة 

التي قمتم هبا؟
** االتحاد الوطني للمرأة التونسية هو هيكل 
يتزعزع  ولم  االستقالل  منذ  تأسس  نسائي 
لهدمه  ممارسات  عدة  عليه  تداولت  ملا  حتى 
التونسية عمودها  للمرأة  بالنسبة  فهو يعترب 
الفقري و اتفاقية الرشاكة التي وقعناها مع 
االتحاد تعترب اتفاقية متميزة نظرا لوجود كل 
الفئات من النساء بهذا الهيكل مما يساعدنا 
عىل التعريف بالهوية االمازيغية و بحضارتنا 
جذورهن  اكتشفن  النساء  أكثر  و  املندثرة 

كن  التي  االمازيغية 
االنشطة  اما  يجهلنها 
كلها  بها  قمنا  التي 
و  بالصورة  متواجدة 
صفحة  عىل  التاريخ 

الجمعية  
وانشغاالت  املشاكل  هل   *
عموما  التونسية  املرأة 
هي نفسها التي تواجهها 
أم  االمازيغية  املرأة 
الصعبة  وضعيتها  أن 
وضعية  بكوهنا  مضاعفة 
فهي  مزدوج«  »ظلم 
جهة،  من  كامرأة  تعاين 
حقوقها  من  وحمرومة 
اخلصوصية كامرأة حاملة 

للهوية و الثقافة و اللغة األمازيغية ؟
إمراة  هي  تونس  يف  عامة  بصفة  املراة   **
تحصل  لم  حقوق  بعدة  تتمتع  محظوظة 
عىل  الشاهد  و  اخرى  بلدان  يف  النساء  عليها 
التى وضعت خصيصا للنظر  املرأة  ذلك وزارة 
بقية  ضمن  االمازيغية  فاملرأة  مشاغلها  يف 
لكن  و  عليا  مناصب  تشغل  تونس  يف  النساء 

هي تونسية بأول حال 
إمييس  جمتمع  القديم  االمازيغي  *املجتمع 
قوة  يف  استمراره  ونرى  هذا  يتجىل  بامتياز 
التونسية  املراة  وتصورات  التعبري  أشكال 
وميلها اىل الثورة ضد الطغيان فهل هذا مايفرس 
تزعمها واحتالهلا الصفوف األوىل يف ثورة 17 

ديسمرب ؟ 
بعضهن  تونس من  نساء  نفرز  ان  بدون   **
فسؤالكم يتضمن إجابة أال وهي ان كل الدالئل 
التونسية  املرأة  بقوة  يشهد  العالم  تعربوكل 
و  بيتها  داخل  قائدة  فهي  املتفوق،  ذكائها  و 
التي  الحرية  و  الثقة  إىل  راجع  و هذا  خارجه 
العقود و إىل جينات  اكتسبتها خالل كل هذه 

برتبة  النابتة  جذورها 
طيبة األرض التونسية 

تطفو  الَخر  حني  من   *
الرصاع  و  اخلصومات 
درجات  اىل  واحلاد  املعلن 
تبادل االهتامات اخلطرية 
يف  األمازيغ  النشطاء  بني 
نظري  يف  وهو  تونس؛ 
وعجز  ظعف  اىل  راجع 
هي  ال  اجلمعيات،  بعض 
يبادر  من  ترتك  وال  تعمل 
بالعمل ؛ كام يرجع ذلك يف 
حتقيق  عدم  اىل  اعتقادي 
االَن  حلد  كبرية  تراكامت 
النضال  مستوى  عىل  سواء 
االنشطة  مستوى  عىل  أو 
ناجحة  جلمعيات  نموذج  وجود  وعدم  الثقافية 
للحديث  »الرشعية«  يعطيها  بينها  ما  تنسق يف 

باسم االمازيغ، إىل ما تعزون هذا املشكل املزمن ؟
الحب  منبعه  الرصاع  هذا  زاويتي  من   **
يريد  واحد  كل  و  االمازيغية؛  للهوية  الشديد 
اظهار نفسه أنه املتزعم وهو االول عىل ساحة 
وللذي  للمعقولية  املستقبل  لكن  النشاط؛ 
يشتغل بالجد،  صحيح األنشطة تسري ببطء 
واملستقبل هو من سيفرز وهو من سيحكم، 
ويف االخري سوف نلتقي و نرتقي بالنجاح مع 
فارق التوقيت؛ هذا غري مهم بقدر االحساس 
القادم مشتعل  بالنجاح و ترك املشعل للجيل 
االطفاء  ابواب  عىل  وليس  النريان   ملتهب  و 

يلفظ يف انفاسه االخرية
اىل  به  التوجه  تودين  ترصيح  أو  أخرية  كلمة   *

األمازيغ يف انحاء املعمور ؟
** اىل كل أمازيغي أينما كان و اقول ال مجال 
لالتحاد  بحاجة  نحن  االنقسام  ال  و  للتفرقة 

للنهوض بالفكر والثقافة والفن.
* اجرى الحوار : أحمد أكرضاض 

رئيسة اجلمعية التونسية للمرأة  األمازيغية، عربية نور الباز، يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
املرأة  يف تونس حمظوظة تتمتع بعدة حقوق على خالف  نساء  بلدان اخرى 

مناسبة 8 مارس هي مناسبة للوقوف عىل اإلنجازات التى 
تحققت يف مجال النهوض بحقوق النساء ، وهذه السنة  
يصادف 8 مارس السنة األخرية من والية الحكومة، اي 5 
سنوات عىل دستور 2011، الذي أقر املساواة بني النساء 
والرجال يف كل الحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية 
حرض  عىل  ونص  والبيئية،  والثقافية  واالجتماعية 
الجنس  عىل  املبني  سواء  التمييز  اشكال  كل  ومكافحة 
مهمة   جد  مكاسب  وهي  املعتقد،  او  اللون  او  اللغة  او 
8 مارس هذه  لذلك ونحن نحتفي ب  املغربيات،  للنساء 
السليم لهذه  للتنزيل  إرادة حقيقية  السنة نسجل غياب 
املقتضيات بالشكل الذي يمكن النساء من التمتع بهذه 
الحقوق ويحفض كرامتهن واستقالليتهن، فالعنف ضد 

النساء يف تصاعد يف غياب قانون ملناهضة العنف ضد النساء، يضمن الوقاية والحماية 
والتكفل  والزجر وعدم اإلفالت من العقاب، وهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 
التى نص عىل إحداثها لم تر النور بعد، ومرشوع القانون الخاص بها والذي تم اإلفراج 
الهيئة وقزم  عنه مؤخرا ال يرقى إىل مستوى طموحاتنا ألنه ال يضمن إستقاللية هذه 
لها  املوكولة  باملهام  القيام  عىل  قادرة  غري  يجعلها  بشكل  واختصاصاتها  صالحياتها 

دستوريا، أال وهي تحقيق املساواة  وحرض كل أشكال التمييز.
األثر  له  كان  األمازيغية،  للغة  التنظيمي  القانون  إخراج  يف  الحكومة  تماطل  أن  كما 
وتمييزا  حيفا  املتعمد   التأخري  هذا  يشكل  إذ   ، األمازيغيات  النساء  وضعية  عىل  الكبري 
املؤسسات  من  مجموعة  ترهن  الذي  القانون  هذا  غياب  يف  ألنهن  حقهن،  يف  مضاعفا 
واملرافق العمومية اعمال اللغة االمازيغية بخروجه، فإن النساء األمازيغيات محرومات  
من حقهن يف الولوج إىل كل الحقوق املكفولة لهن دستوريا، وأهمها الحق يف الولوج إىل 
التعليم والصحة والعدالة،  مما يشكل انتقاصا ملواطنتهن، لذلك نطالب بإخراج القانون 
التنظيمي للغة االمازيغية يف اقرب وقت، و ادماج االمازيغية يف كل مناحي الحياة العامة 
القرويات  النساء  كرامة  لضمان  وتنميتها   والقروية  الجبلية  املناطق  عىل  العزلة  وفك 

ورفع الحيف و االقصاء اللذين تعانني منه. 

عائشة أحليان، مناضلة حقوقية وفاعلة مجعوية 
غياب القانون التنظيمي للغة األمازيغية

يشكل حيف ومتييز مضاعف يف حق املرأة األمازيغية
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خاللها،  ومن  املغربية،  املرأة  أهنئ  بداية 
املرأة يف العالم بمناسبة االحتفاء بعيدها املقرون ب"اليوم العاملي للمرأة" 
الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة. ويحدونا األمل الكبري يف أن تأخذ 
املؤسسة التنفيذية واملؤسسة الترشيعية بعني االعتبار مقرتحات الحركة 

النسائية والحقوقية بخصوص هيئة املناصفة والعنف ضد املرأة. 
أما بخصوص السؤال املوجه إيل باملناسبة، واملتمثل يف ما تعنيه يل "املرأة" 
وما يعنيه يل "اليوم العاملي للمرأة؛ فقد سبق أن ثم نرش كتاب حول "املرأة 
للثقافة  امللكي  املعهد  منشورات  ضمن  األمازيغي"،  الرتاث  عىل  والحفاظ 
األمازيغية )الرباط،2008(. الكتاب عبارة عن أشغال ندوة وطنية نظمها 
نفس املعهد حول املوضوع الذي ثمت مقاربته من مختلف جوانبه. شارك 
بأبحاث  التخصصات،  مختلف  من  املرأة،  بقضايا  مهتمون  باحثون  فيه 
ولقد  واإلنجليزية.  والفرنسية  والعربية  األمازيغية  باللغات  ودراسات 
نرشت ضمنه بحثا تحت عنوان: "دور املرأة األمازيغية يف الحفاظ عىل البعد 
سبق  كما  36-9(؛  )ص.  إبداعاتها"  خالل  من  املغربية  للهوية  األمازيغي 
يل أن نرشت، قبل ذلك، مقاال آخر تحت عنوان: "إبداعات املرأة األمازيغية 
والحفاظ عىل الهوية املغربية" يف كل من جريدة "إيمازيغن"، عدد 6، 30 
 ،94 عدد  األمازيغي"،  "العالم  جريدة  ويف  ص.4؛  يونيو،2004،  ماي30- 

مارس 2008، ص.7. 
تنزيل  عىل  املدني  واملجتمع  الدولة  مؤسسات  انكباب  وبعد  اليوم؛  لكن 
نقاشات  من  ذلك  واكب  وما   2011 دستور  ومقتضيات  مستلزمات 
مستفيضة يف مختلف املنابر السياسية والحقوقية والثقافية حول حقوق 
املرأة ومساواتها وحول خطابات التطرف والتهميش ضد املرأة وكذا حول 
العنف ضد املرأة من أية جهة كانت، وبمناسبة االحتفاء ب "اليوم العاملي 
للمرأة" وما كان وراءه من دواعي وأسباب لالحتفاء به؛ ماذا يمكن أن نقول 
عن وضع املرأة ونحن نستحرض روح دستور 2011 وفلسفة االحتفاء ب 

"اليوم العاملي للمرأة"؟ 
فسواء انطلقنا من فلسفة االحتفال ب"اليوم العاملي للمرأة" ومن األسباب 
التي أدت إىل االحتفاء باملرأة بمناسبته، أو من روح دستور 2011 وما واكبه 
املناصفة  هيئة  بخصوص  والحقوقية  النسائية  الحركة  مقرتحات  من 
يمكن  استخالصه  ينبغي  الذي  األسايس  الدرس  فإن  املرأة،  ضد  والعنف 
إجماله يف ما ييل: "كفى من التمييز ضد املرأة، وكفى من الشعارات التي 
ال يوجد لها واقع ملموس يف حياة املرأة ولنرفع العنف ضد املرأة". وبذلك 
وممارسات  خطابات  من  االنتقال  يمكن  كيف  هو:  امللح  السؤال  يصبح 
تعزيز دونية املرأة يف املجتمع إىل خطابات وممارسات تعزيز حقوق املرأة 
ومساواتها يف املجتمع؟ يف هذا اإلطار ينبغي األخذ بعني االعتبار، يف املغرب، 
القضية  وهي  األربعة،  السيادية  القضايا  بني  من  هي  املرأة  قضية  أن 
هذه  أن  إذ  املرأة،  وقضية  األمازيغية  والقضية  الدينية  والقضية  الوطنية 
القضايا تحتاج إىل توازنات سياسية حفظا عىل املكاسب النوعية التي أتى 
بها دستور 2011 وحرصا عىل إتمام التحول الديمقراطي الهادئ الذي ثم 

الرشوع يف بنائه باملغرب. 
تقاسم  عىل  متوقفا  املجتمع  يف  ومساواتها  املرأة  حقوق  تعزيز  كان  وإذا 
املسؤولية بني الرجل واملرأة؛ فإن هذا التعزيز ينبغي، أوال وقبل كل يشء، 
وعي  من  أي  نفسها،  للمرأة  السوسيوثقافية  املنظومة  داخل  من  يبدأ  أن 
التمييز  وتجاوز  للمرأة  النمطية  الصورة  تجاوز  برضورة  نفسها  املرأة 
املرأة  وبني  لألطفال،  االجتماعية  للتنشئة  األوىل  املراحل  يف  الجنسني  بني 
الحرضية واملرأة القروية، وبني املرأة املمدرسة وغري املمدرسة، وبني املرأة 
الناطقة بلغتها األم وبني املرأة الناطقة بلغة تمدرس ّما، إىل غري ذلك مما 
إعادة  للتمييز، سبل  أي  له،  املنظومة نفسها ويوفر  التمييز داخل  يكرس 
أن  ذلك،  عىل  عالوة  ننكر،  أن  ينبغي  ال  لكن  املجتمع.  يف  الالنهائي  انتاجه 
هيمنة  نسبة  إىل  باألساس  يعود  ّما  مجتمع  يف  املرأة  دونية  تعزيز  نسبة 

الثقافة الذكورية فيه. 
إال  يتحقق  أن  يمكن  ال  هذه،  التمييز  أشكال  كل  مع  القطيعة  إحداث  إن 
ينبغي  ما  إىل  بل  اآلن؛  عليه  هي  ما  أو  املرأة  عليه  كانت  ما  إىل  ال  بالنظر؛ 
أن يكون عليه وضع املرأة مستقبال. وذلك لكي تساهم يف تطوير مرشوع 
التنمية  إنجاز  ويف  ويرتضونه،  املجتمع  هذا  مواطنو  يريده  الذي  املجتمع 
لتثبيت  كسبيل  الثقايف  األمن  عىل  الحرص  ويف  ينشدونها،  التي  املستدامة 
الديمقراطي  التحول  لتحقيق  الرضوريني  االجتماعيني  والتعايش  السلم 
املغربية  املرأة  ذلك  عىل  برهنت  كما  املؤسسات،  تدبري  حسن  ويف  املنشود، 
أمثلة  التاريخ، بمختلف مراحله،  أمور تدبريها؛ ولنا يف  إليها  حني أسندت 
تعترب بمثابة نار عىل علم، كما لنا اليوم أمثلة يف مختلف مجاالت التدبري 
املؤسساتي وطنيا ودوليا لنساء مغربيات برهن، هنا وهناك، عىل كفاءتهن 
يف تدبري ما أسند إليهن من مسؤوليات ويف ما قمن به من أدوار كبرية، بل 

إن بعضهن  ولجن كثريا من مجاالت اتخاذ القرارات. 
 لكن، ينبغي أال ننكر أيضا أنه إذا كانت هناك أشكال من التمييز الذي يطال 
الذي يطال  التمييز  املمدرسة بصفة عامة، فإن  القروية واملرأة غري  املرأة 
املرأة القروية وغري املمدرسة يف املناطق الناطقة باألمازيغية أشد مضاضة. 
املؤسسات  تدبري  يف  إرشاكها  بعدم  املثال،  سبيل  عىل  للتذكري،  داعي  وال 
املحلية، وبضعف تمدرسها وبعدم قدرتها عىل االستفادة من وسائل اإلعالم 
التي تعتمد لغات التمدرس، بل وحتى التي تعتمد التعابري اللهجية األخرى 
األمازيغية منها أو غري األمازيغية، نظرا لعدم تمدرسها. أما ضعف أو عدم 
استفادتها من املرافق الصحية كاملستشفيات والصيدليات وكذا من املرافق 
للمرأة"  العاملي  "اليوم  أيها  عدت  عيد  فبأي  حرج.  وال  فحدث  التنموية 
املرأة الجغرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية  وأوضاع 
ال زالت يف أمس الحاجة إىل األخذ بعني االعتبار من أجل خلق توازنات كبرية 
النساء يف مغرب ال  تعاني، بسببها، رشائح كثرية من  التي  لهذه األوضاع 

يفتأ يؤكد عىل أنه بلد التحول الديمقراطي؟!

املرأة واليوم العاملي للمرأة بعيونه »هو«
احلسني أيت باحسني، باحث

 يف الثقافة األمازيغية

كفى من التمييز 
ضد املرأة ! للمرأة  العاملي  اليوم  بمناسبة  أوال 

أتمنى عيدا أمميا لكل نساء العالم.
باملرأة  االحتفال  تقزيم  يجب  ال  ثانيا 
االحتفال  يجب  بل  واحد،  يوم  يف 
أن يكون  السنة، ويجب  باملرأة طيلة 
النساء  من  أخر  نوع  يف  للتفكري  فرصة  سنة  كل  من  مارس  ثامن 
غري الوجوه املعروفة يف الساحة من مناضالت ووزيرات وجمعويات 
الخ.. بل يجب التفكري يف النساء املعزوالت يف املناطق البعيدة من هذا 
الوطن واملناطق ألنائية، فهؤالء من يستحقن ان يحتفل بهن وتقديم 
وتسليط  والصحة  ألبنائهن  الجيد  التعليم  وتوفري  لهن  املساعدة 

الضوء عىل ظروف عيشهن.
والتقاط  الصالونات  يف  اإلحتفال  هو  ليس  للمرأة  العاملي  فاليوم 
معينة  اجتماعية  فئات  مع  تلفزيونية  ريبورتاجات  وإنجاز  الصور 

من النساء واللواتي ال يعرفن عن املرأة املغربية القروية والقابعة يف 
الجبال إال االسم، فهكذا احتفال ال اعتربه احتفاال باملرأة.

يف  النقاش  لتعميق  مناسبة  هو  للمرأة  العاملي  باليوم  فاالحتفال 
الكثري من القضايا التي تقف حجرة عثرة أمام املرأة وتحرمها من 

املساهمة الفعالة يف تنمية البلد.
املغربية، وبفضل نظاالتها، حققت خطوات كثرية  املرأة  أن  وأعتقد 
البلد  قوانني  و  الدستور  ذلك  يشهد  و  واملساواة  الحقوق  مجال  يف 
واالتفاقيات التي وقع عليها املغرب ذات الصلة بقضايا املرأة، ولكن 
هذه القوانني تبقى دون جدوى إن لم يتم تطبيقها عىل أرض الواقع، 
من خالل سلوكياتنا وتعاملنا ونظرتنا للمرأة، وال يجب أن ننتظر من 
الدولة والقوانني أن تغري من واقع ووضع املرأة ألن هذا، كما قلت، 
تتغري  لم  إن  يكفي  ال  القانوني  النص  ألن  تفكرينا،  بطريقة  رهني 

ممارستنا وسلوكياتنا تجاه املرأة يف حياتنا اليومية.

عمر أوشن، صحايف وكاتب
اليوم العاملي للمرأة ليس هو االحتفال يف الصالونات 

والتقاط الصور

املرأة عرب التاريخ أثبت بأنه لها قدرة كبرية 
املستويات،  جميع  عىل  التحديات  رفع  عىل 
نفس  ويف  للقيم،  حاضنة  أوال،  هي  واملرأة 
يف  وتؤتر  املستقبل  تبني  التي  هي  الوقت 
ما  وبقدر  عطائها  بقدر  واملرأة  األجيال، 
ولإلنسانية  عامة  بصفة  لإلنسان  أسدته 
من  عانت  ما  أيضا  بقدر  خاصة،  بصفة 
هذا  عليها،  مورس  الذي  والظلم  القهر 
املرأة  قدرات  بني  مركب  تصور  هو  التصور 
يف  له،  تعرضت  الذي  والظلم  وعطاءاتها 
لثامن  يعطي  الذي  هو  الشخيص،  تقديري 

مارس رمزيته وداللته فهو ليس يوما واحدا 
وتكثيف  السنة،  أيام  لكل  تكثيف  هو  بل 
التقدير  تستحق  املرأة  بأن  لتذكرينا  رمزي 
واإلنصاف ويجب أن يرد إليها اإلعتبار، إذن 
الثامن من مارس هو مناسبة دولية تجتمع 
فيها نساء العالم ورجال العالم من أجل ان 
يف  سواسية  والرجل  املرأة  أن  جميعا  يقولوا 

الحقوق والواجبات.
املرأة  تعيشه  الذي  الوضع  وبخصوص 
املغربية اليوم،  فيفرض عليها وبشكل إلزامي 
الردة  إمكانية  أن  إىل  ينتبها  أن  والرجل  هي 

نية  مكا إ و
عن  الرتاجع 
ق  لحقو ا
ت  ملكتسبا ا و

مايض  مع  املطلقة  القطيعة  ألن  ممكن، 
لذا  بعد،  تتحقق  لم  القهر  ومايض  الظلم 
اقول هنا بأن املسؤولية مشرتكةبني النساء 
بالحقوق  يؤمنون  الذين  الرجال  والرجال 
أجل  من  يد  يف  يدا  يعملوا  ان  عىل  واملساواة 
والدفع  وتطويرها  املكتسبات  عىل  الحفاظ 

بها إىل األمام. 

عزيز رويبح، حمام هبيئة الرباط
على النساء أن يعني بأن إمكانية الردة و التراجع عن 

احلقوق واملكتسبات ممكنة

ف  تماماً،  مختلف  األمر  األمازيغية،  الثقافة  يف 
املكانة  عىل  ويدل  يشء،  كل  يختزل  "تمغارت"  اسم 
فمصطلح  األمازيغي.  املجتمع  يف  للمرأة  الحقيقية 
القائد  يعني  الذي  أمغار"   " مؤنث  هي  "تمغارت" 
مكانة  تبوأت  األمازيغية  فاملرأة  هنا  الزعيم. ومن  او 
كائنا  يوما  تكن  ولم  اليومية،  الحياة  يف  مرموقة 
يف  وَفاِعلة   ُمشاِركة  الدوام  عىل  ظلت  بل  مقموعاً، 
لتكون  ووصلت  املجتمع،  يف  الحياة  مناحي  مختلف 
قائدة لشعوب شمال افريقيا عىل مراحل مختلفة من 
امللكة  وما  األمازيغية،  املرأة  برموز  الحافل  التاريخ 
القائدة  هذه  دليل.  لخري  م(   712  - م  ديهيا)585 
افريقيا  شمال  حكمت  التي  والسياسية،  العسكرية 
وتصّدت للجيوش األموية حتى آخر رمق من حياتها، 
انبهار  وراء  الفذة  وعبقريتها  شجاعتها  كانت  قد  و 
العرب بها، ما دفعهم إىل نعتها بـ "الكاهنة"، ألنهم 
بحجم  شعبا  تحكم  أن   المرأة  كيف  يستوعبوا  لم 
يتأتى  لن  اعتقادهم  حسب  وهذا  األمازيغي،  الشعب 
الّسحر  طريق  عن  الخفية  القوى  باستخدام  إال  لها 
العربية  الجزيرة  بشبه  املرأة  أن  وخاصة  والشعوذة، 
آنذاك، كانت تعاني االضطهاد و االستعباد من طرف 
قبضة السلطة الذكورية للعرب. وعن هذه الزعيمةـ 
ديهياـ قال املؤرخ ابن عذارى املراكيش:   "جميع من 
بأفريقيا من الرومان منها خائفون وجميع األمازيغ 

لها مطيعون".
فاملرأة األمازيغية دائما ما كانت إىل جنب الرجل أيام 
نموذج  "تينيهنان"  والرخاء،  الشدة  والسلم،  الحرب 
يف  الطوارق  لدى  قائدة  كانت  النسوة،  بنون  آخر 
الصحراء الكربى، ورمز املرأة العطاوية عدجوموحا، 

التي قاتلت املستعمر الفرنيس يف جبال صاغرو...
ويف الريف كانت املرأة مقّدسة إىل درجة ال تتصور، وال 
يمكن ألي كان أن يمسها بسوء، ولو يف املراحل أكثر 
ـ هذا ما تحدث  الريفوبيك  ـ  الريف  تاريخ  دموية يف 
هارت،  دايفيد  األمريكي  األنرتبولوجي  الباحث  عنه 
ال  الرجل  كان  والحرجة  املشحونة  الفرتات  هذه  ويف 
يستطيع الخروج من بيته منفردا ولو بندقيته.  لكن 
األنشطة  ملمارسة  حرية  بكل  يتحركن  كّن  النساء 
الزراعية املعتادة وقضاء مآربهن الشخصية والعائلية 
من األسواق النسائية، وهذه األسواق لم تعد موجودة 

اآلن. 
أما خالل مرحلة الحرب التحريرية بالريف، فكان دور 

سواء  كذلك،  متميزا  املرأة 
عرب تموين املقاتلني أو عالج 

بأغاني  املقاومني  تحفيز  وكذا  والجرحى،  املصابني 
التشهري  أو  باألبطال  والتغني  ملحمية،  حماسية 
بالخونة. والجميع يعلم كيف أقدم موالي موحند عىل 
منع التغني باشعار " إزران" خالل فرتة الحرب، لكن 
بمجرد أن اعرتضت سبيله إحدى النساء واستعطفته 
من أجل السماح لهن برتديد هذه الفن الهادف حتى 

تراجع عن ذلك بدون تردد.
ليس هذا وفقط، وإنما هناك مصادر تاريخية تتحدث 
عن مشاركة نساء ريفيات يف حمل السالح والتصدي 
)يجهل  الخرازي  محمد  زوجة  نموذج  وهنا  للعدو، 

اسمها الحقيقي( التي قتلت ضابطاً اسبانيا.
فراغ،  من  يكن  لم  األمازيغية  املرأة  بكفاءة  فاإليمان 
وال هبة من السماء، فنجاحها يف تسيري شؤون البيت 
الريفي، وتربية النشئ أحسن تربية، وكذا شجاعتها 
نوايا  عن  بعيدا  لها،  أهال  كانت  ثقة  لها  منحت 
التخوين والغدر، وهنا يتحدث مندوب املفوضية العليا 
لشؤون السكان األصليني الكولونيل اإلسباني" إميليو 
 ،Las danzas rifeñas بالنكو إيثاكا" يف كتابه الشهري
أنها  الريفية وشجاعتها، وكيف  املرأة األمازيغية  عن 
لم ترض أبدا  بالذل أو تخون زوجها، وهو يستحرض 
بعد  التحررية  الريف  حركة  ثورة  عىل  القضاء  فرتة 
حيث   ، املقاومة  وتشتت  الخطابي،  األمري  استسالم 
يورد مواقف تحسب لشهامة الريفيات، فبعد أن يتم 
يحاول  للجبال،  فرارهم  واستغالل  املقاومني  طرد 
انتقاما  النساء  اغتصاب  اإلسبان  الجنود  بعض 
الريفيات  للنساء  كيف  يحكي  وهنا  ازواجهن،  من 
بالروث،  انفسهن  لطيل  األبقار  حظائر  إىل  يسارعن 
يدفع  الذي  األمر  للغاية،  مقرفاً  منظرهن  وليصبح 

اإلسبان للرتاجع عن خطواتهم الجبانة. 
ُضبط  من  كل  األمازيغي،  العرف  يف  أن  ننىس  ال  كما 
معتديا عىل املرأة، ولو كانت زوجته فسيَغرَّم بغرامة 
عىل  به،  تليق  مكانة  يستحق  كائن  املرأة  ألن  ثقيلة، 
واللغة  للثقافة  وحاضنة  املجتمع،  عماد  أنها  اعتبار 
األمازيغيني، ولوالها ملا بقيت األمازيغية صامدة أمام 
الذي يحارصنا من املرشق  العنيف  الثقايف  الغزو  هذا 
واملغرب. وكل عام واملرأة األمازيغية عنوانا للشهامة 

والصمود.

رضوان خبرو، طالب وباحث أمازيغي
املرأة األمازيغية هلا مكانية حقيقية يف 

املجتمع األمازيغي

ل  حتفا ال ا
لعيد  با
ممي  أل ا
الذي  للمرأة 
يوم  يصادف 
من  مارس   8
سنة،  كل 
مناسبة  هو 
عند  للوقوف 
املرأة  وضع 
ت  ملكتسبا ا و

ما  وكذا  املجال،  هذا  يف  تحققت  التي 
التي  املطالب  إطار  يف  تحقيقه  ينبغي 
كما  عموما.  النسائية  الحركة  ترفعها 
الحقوق  مختلف  لطرح  فرصة  أنها 
املتعلقة  املطروحة  الديمقراطية 
وتعزيز  حقوقها  من  املرأة  بتمكني 
السيما  املجتمعي،  النسيج  يف  مكانتها 
وكذا  واملساواة،  باملناصفة  يتعلق  ما 

محاربة العنف ضدها. 
القروية،  املرأة  بوضع  يتعلق  ما  أما 
وتسطري  العمل  يستدعي  واقع  فهو 
برامج حقيقية تعمل عىل إخراجها من 
معاناتها وتمكينها من املكتسبات التي 
ستعيد لها االعتبار يف ظل املعاناة التي 
تعيشها. من جانب آخر، هذه مناسبة 
لتأكيد دور املرأة األمازيغية وحضورها 
الحياة  مناحي  مختلف  يف  الوازن 
والسياسية،  واالجتماعية  الثقافية 
واستجابة  لدعم  يحتاج  حضور  لكنه 

ملطالبها.

حممد زاهد، صحايف
املرأة األمازيغية 

حاضرة يف خمتلف 
مناحي احلياة 

الثقافية واالجتماعية 
والسياسية
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القليل يعرفون اهتمامك  أنت رئيسة جامعة رياضية معروفة وطنيا، لكن   *
املستمر واملتواصل بالقضية األمازيغية ، ماهي خلفيات هذا االهتمام؟

مراحل من حياتي  ثالث  إىل  بكم  السؤال، سأرجع  هذا  للجواب عىل   **
بداية من الطفولة.  املرحلة االوىل بدأت عندما بلغت 8 أو 9 سنوات من 

عمري، بدأت أالحظ األمور التالية: 
•ملاذا الشلوح يتكلمون اللغة العربية، و العرب ال يتكلمون اللغة الشلحة؟ 
وهذا املصطلح كان هو الرائج يف تلك الفرتة بحيث كلمة أمازيغية لم تكن 

متداولة آنذاك.    
•ملاذا ال نسمع اللغة االمازيغية يف التلفزة املغربية؟

•ملاذا ينعت االمازيغ بأوصاف قدحية مثل الشلح الكربوز و القريف.
•ملاذا تتأسف العائالت من أصول أندلسية حني يتزوج أبناءهم باألمازيغ؟ 
جعلني  ما  وهذا  الزواج؟  لهذا  البداية  منذ  القطعي  الرفض  يكن  لم  إن 

اعتقد أن األمازيغ ربما هم جنس مختلف عنا.
•ولكن ما يثري اشمئزازي أكثر هو جملة ترددت عىل مسامعي كثريا وال 
األمر  يف  والغريب  »بالرباني«،  أندليس  غري  هو  من  كل  نعت  وهي  زالت، 
هو إن آخر من توافد عىل املغرب هم األندلسيون يف القرن السابع عرش 
بمعنى إن كان هناك من احد أجنبي فهم األندلسيون انفسهم. فهم من 

تم طردهم من قبل ملكة اسبانيا »كاترين الكاتوليك«.
كنت صغرية ولم يكن بمقدوري أن أطرح هذه األسئلة التي بقيت عالقة 
كراهية  أنه  سني  كرب  عند  فهمته  شعورا  نفسيتي  يف  وخلقت  بذهني، 

للعنرصية و الحكرة. 
من  عانيت  15 سنة،   أو   14 يناهز  ما  يف عمري  كان  الثانية:  *املرحلة 
الفيسيولوجي  وتكويني  أصيل  بسبب  والحكرة  التهميش  من  نوع 
املختلف عن باقى زمالئي وزميالتي، خصوصا يف الثانوي،  ألنني درست 
بثانوية  الثانوي درست  السلك  االبتدائي ويف  يف مدرسة فرنسية يف سلك 
أحس  وكنت  كرامتي،  يف  تمسني  نعوتا  أسمع  دائما  وكنت  عمومية، 
النرصانية،  ، فاسية عنرصية،  بإهانة شديدة:  »فاسية عاجبها راسها 
مسلمني الرباط ...« مع العلم أن التالميذ لم يتعرفوا عيل بعد، والصقوا 

التميز  و  التفضيل  إىل  تعرضت  أخرى  جهة  ومن  النعوت.  من  العديد  يل 
أسماء  كباقي  راقيا  و  أريسطوقراطيا   يعترب  ألنه  فقط،  إسمي  بسبب 
العائالت االندلسية.فهذه املسألة كانت تحرجني لدرجة أنني كنت أحاول 
للعنرصية  تعرضت  أترأسها  التي  الجامعة  وداخل  بإسمي.  البوح  عدم 
بسبب أصويل، بحيث العديد رفض االنخراط فيها بسبب ترأسها من قبل 
امرأة فاسية، وهذا من طبيعة الحال نابع من الجهل والحكم املسبق عىل 
بالجامعة  التحقوا  أن جل من رفضوني سابقا  األمر  والغريب يف  اآلخر، 

اآلن وأصبحوا من اقرب األصدقاء وهذا من املفارقات العجيبة.
وحني التحاقي بالثانوية، التقيت هناك بتلميذة أمازيغية وعملت عىل ربط 
عالقة صداقة معها كان هديف منها يف البداية هو التعرف عن قرب عىل 
عائلة أمازيغية،  ولكن شاءت األقدار أن تتحول هذه العالقة إىل صداقة  
استمرت إىل يومنا هذا. ولحسن حظي آنذاك إن هذه التلميذة كانت مالذي 
إليجاد أجوبة لتساؤالتي حتى أنني كنت أفضل أن أرافقها إىل بيتها عىل 
أن ترافقني وذلك الن مرافقتها ستمكنني من التعرف عليهم أكثر، وهو 
ما حصل بالفعل فقد أصبحت اعرف بعض الكلمات باألمازيغية واطلعت 
تعامل  لطريقة  استغرب  جعلني  وهذا  وأكلهم،  عيشهم  طريقة  عىل 
اآلخرين مع األمازيغ رغم أنهم أناس مثلنا ونتشابه يف كثري من االمور. 
ومن تم اكتشفت أن هناك خلال ما يف مجتمعنا وخصوصا لدى العائالت 

املنحدرة من أصول أندلسية. 
*املرحلة الثالثة : هي حني هاجرت املغرب للدراسة يف الخارج، كنت بعيدة 
عن ثقافتي و بيئتي و بدأت أفكر يف هذه األمورو فهمت أن هذا الترصف 
يسمى العنرصية، سياسة االنغالق، افضلية قوم عىل قوم بسبب االصل، 
نضجت  االمور  البلد.هاته  هذا  يف  اآلري  العرق  بأنهم  بعضهم  اعتبار  و 
بقوة يف نفسيتي و خلقت لدي شعورا خطريا بالكراهية  و الخجل من 

الفئة املجتمعية  اللتي أنتمي إليها.
وكل هذه األمور منحتني دفعة قوية لتعلم االمازيغية، لذا أثناء عودتي 
من الخارج بعد إتمام دراستي وبالضبط يف سنة 1996 قمت بالبحث عن 
1997 . وتعلمت  اللغة األمازيغية، اليشء الذي تحقق  يف  أستاذ يعلمني 
الذي لم يسعفني  باللغة االنجليزية، اليشء  االمازيغية عن طريق مقرر 
يف تعلم األمازيغية بشكل جيد ألنني تعلمتها بلغة أجنبية النعدام املراجع 
لم  تيفيناغ  حرف  أن  إىل  باالضافة  الفرتة.  تلك  يف  اللغة  بهذه  الخاصة 
الكتابة األمازيغية بحرفها  2004 تعلمت  بالكل. ويف سنة  يكن موجودا 
التيفيناغ بمركز طارق ابن زياد. وقمت أيضا بزيارة ملدينة أكادير 1997 
بهدف التعرف عىل األمازيغ عن قرب، واكتشفت شعبا طيبا و عريقا ويف 
قمة الكرم والتسامح والسلم، وزرت نواحي املدينة وعدة مناطق وقمت 
بالتقاط صور لكل ما يرمز للثقافة األمازيغية من خالل الزرابي والحيل 
اللغة  تعلمي  األمازيغية.  للثقافة  عشقي  ازداد  هناك  ومن  واملنحوتات 
املمارسة  العنرصية  عىل  رد  األمازيغية،  الثقافة  عىل  وتعريف  االمازيغية 

ضد االمازيغ. 
* واكبت املسار الذي قطعته األمازيغية خاصة خالل العقدين األخريين، ماذا 

تقولني لنا عن هذه القضية، وهل هي بخري حاليا؟
** هنا سأتحدث عن الخطاب امللكي ألجدير لسنة 2001 ،  والذي اسميه 
نحو  طريقها  لتشق  األمازيغية  أمام  املجال  فتح  ألنه  الفرج«  »خطاب 
تاريخ  املستقبل وأعطى دفعة رسمية،  بحيث قطعنا أشواطا كبرية يف 
املغرب عىل هذا املستوى، فالجميع يعلم أن االمازيغية كانت مضطهدة، 
ما يعني أن األمازيغ لم يكونوا مرتاحني أبدا يف املغرب، وأكرب دليل عىل 
ذلك تواجدهم يف قمم الجبال حسب ما ذكر يف بعض املراجع التاريخية.

أسس  إرساء  عىل  عمل  أنه  هو  أجدير  خطاب  عن  قوله  يمكنني  وما 
قيمة  اعتربه  الذي  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  وخلق  األمازيغية  
لتدريس  مراجع  إعداد  يف  به  يقوم  الذي  للدور  نظرا  لألمازيغية  مضافة 
هو  هذا  ألن  املؤلفات  وطبع  التيفيناغ  خط  ومعرية  األمازيغية،  اللغة 
التاريخ الذي سيبقى لألجيال القادمة.  ويف مجال اإلعالم أرى أن التلفزة 
املستوى   يف  برامج  تقدم  أنها  كما  للمغرب،  مكسب  هي  األمازيغية 
واعتربها قيمة مضافة، واعتقد أن األمازيغية تسري يف الطريق الصحيح 
يف  فيكمن  املشكل  أما  الدستور،  خالل  من  القانونية  الناحية  من  سواء 

العقليات فقط. 
* بصفتك مهتمة بهذه اللغة، كيف ترين واقع األمازيغة ما بعد دستور 2011؟

** أكيد أن ترسيم اللغة األمازيغية يف الدستور املغربي ل 2011 هو قيمة 
مضافة بالنسبة لألمازيغية، وأن األمازيغية لم تعد طابو وأصبح االمازيغ 
يتكلمون بلغتهم دون حرج واستعادوا ثقتهم بأنفسهم وبهويتهم . وهنا 
أود أن أوجه رسالة لبعض األمازيغ الذين استقروا يف املدن الكربى وكونوا 
أرسهم بها ما جعل أبناءهم ال يعرفون األمازيغية وال يعرفون عاداتهم 
لهويتهم  تنكروا  وبالتايل  األمازيغي،  الطبخ  و  األكل  وحتى  وتقاليدهم، 
وأصلهم. وأنا أعرف العديد من األمثلة، لذا عليهم أن يعوا بخطورة هذا 
األمر، ألن األمازيغية محتاجة ألبنائها كي يدافعوا عنها، وهم مسؤولون 
عن ذلك، وعليهم أن ال ينسوا بأنهم من أرض وثقافة وهوية عريقة جدا 
االمازيغية  األعراف  بعض  املثال  سبيل  عىل  عليها.  يحافظوا  ان  وعليهم 
السويرسية،  لآلبناك  درسا  تعطي  أعتربها  التي  إيكودار  مثل  الرائعة 
وعرف تاضا الذي يعطي درسا لألمم املتحدة. وهذا ال يعني أنه ال يجب 
الثقافات، فأنا بدوري منفتحة عىل عدة  ان يكونوا منفتحني عىل باقي 

أن  من  يمنعني  ال  وهذا  ثقافات 
العربية  أبقى مغربية بكل هوياتها 
ولدي  واألمازيغية،  الصحراوية  و 
أتكلم  كوني  مغاربة.  يهود  أصدقاء 
واألمازيغية،  الحسانية  و  العربية 
يعطيني الشعور بمغربيتي الكاملة.

* ال شك وانك على علم أنه بعد دستور 
لبعض  بخرجات  تفاجأنا   ،2011
السياسيني من ضمنهم رئيس الحكومة 
الذي أساء  يف إحدى خطبه أمام أعضاء 
حزبه لـ »سواسة« ولحرف التيفيناغ، 

كيف قرأت كالم رئيس الحكومة؟
املجال  قوله يف هذا  يمكنني  ما   **
الكاملة،  مسؤوليتي  أتحمل  و 

أهل  و  الغالية،  الكويرة  إىل  العالية  طنجة  من  جميعا  كرماء  املغاربة 
سوس أكرم الكرماء. أضيف أيضا  أن أهل سوس يعرفون كيف يدبرون 
والدهاء  الذكاء  هو   هذا  أن  أقول  هنا  »مربعني«.  يعيشوا  لكي  أموالهم 
االقتصادي السويس، وأنا أتمنى أن يتم إعداد  أطروحة خاصة بالنموذج 
الصفر وبعد سنوات تجده من بني  يبدأ من  الذي   السويس،  االقتصادي 
اليد  من  اآلالف  يشغلون  والسواسة   . قط  يدرس  لم  أنه  رغم   ، األغنياء 
موقف  عن  وأتساءل  بقوة.  الوطني   االقتصاد  يف  ويساهمون  العاملة 
الوزراء األمازيغ يف هذا الصدد، وملاذا التزموا الصمت؟  يف ما يخص قضية  
حرف تيفيناغ فاالبحاث التاريخية تؤكد أنه حرف قديم، وبما أن أي لغة 
لها حرف خاص بها، فإن األمازيغية لها أيضا حرفها الخاص، بالرغم من 

أن هذا الحرف لم يكن معروفا وشائعا ولكن تم تنقيحه حاليا وإحياؤه 
ليدخل إىل العاملية وإىل االنرتنيت. 

* وما قولك يف من يقول بصعوبة خط التيفيناغ؟ 
** بداية، فأسهل حرف هو التيفيناغ بحيث تعلمته يف وقت وجيز، ومن 
ليس  أوال  الخط  ألن  بالعربية،  األمازيغية  فليتعلم  صعبة  التيفيناغ  يجد 
مانعا لتعلم األمازيغية أو أي لغة كيفما كانت، ولكن أن ننزع جزء من 
الهوية للغة األمازيغية فهذا غري مسموح، ألن حرف التيفيناغ هو جزء 
من الهوية األمازيغية، ألنها لغة قائمة بمقوماتها. فمشكل الكتابة تم 
األمازيغية، ومن  لكتابة  تيفيناغ كخط رسمي  إقرار حرف  تجاوزه منذ 
تعلمت  ألنني  ذلك وهو حر،  فله  بها  الكتابة  دون  األمازيغية  تعلم  يريد 
األمازيغية يف وقت ال وجود فيه لحرف التيفيناغ.إذا املشكل غري مطروح 

والهوية ال تغري.
* ما الذي يمنع يف نظرك »الفاسيني« أو »الرباطيني« من عدم فهم الثقافة 

االمازيغية؟
** أوال ومن خالل تجربتي وتعاميل مع الناس ، اكتشفت فئتني منهم: 
فئة لم تكن تعرف شيئا عن األمازيغ نظرا النعدام التواصل بني الطرفني، 
مطالب  مع  مبدئيا  ويتضامنون  بل  يتفهمون  أجدهم  لهم  أرشح  فحني 
أن  تريد  أخرى،  فئة  وهناك  تعاملهم.  يغريون  و  االمازيغية،  القضية 

تحافظ عىل أفضليتها داخل الدولة واملجتمع.
تاريخيا،  معروفة  ظروف  يف  باملغرب  حلوا  عندما  فاألندلسيني  ثانيا:  
األقرب لهم جغرافيا. فبعد دخول  تامازغا ألنها كانت  استقروا يف  بالد 
العرب،   و  باألمازيغ  التقوا  املغرب  إىل  األندلس  من  واملسلمني  اليهود 
األندلسيني. فمن  لهم حضارتهم مختلفة جدا عن حضارة  كانت  الذين 
بسبب  النفسية،  ظروفهم  إىل  مرده  ذواتهم  عىل  األندلسيني  انغالق  هنا 
آنذاك. وملا دخلوا املغرب استقدموا معهم  االضطهاد ضدهم  يف اسبانيا 
ثقافة مختلفة كليا عن الثقافة املحلية ،  واالنغالق وعدم التواصل بينهم 
مشكل عريض يمكن تجاوزه يف أي لحظة. والحضارة واألسلوب املتحرض 
يف العيش والحياة هو القبول باآلخر باختالفه وتنوعه. واعترب التزاوج بني 
الحضارة املحلية والحضارة القادمة من األندلس قيمة مضافة للحضارة 
يف  التقيتهما  زوجان  هو  حياتي  يف  عشته  ما  أجمل  و  عامة.  املغربية 
بوجدور، الزوجة من تطوان و الزوج من بوجدور،  تعارفا يف الجامعة، 
عائالتيهما،  طرف  من  اعرتاض  يكن  لم  إن  سألتهما  تزوجا.  و  تحابا 
قالو يل أنه كان هناك تخوف شديد من العائلتني نظرا لإلختالف الثقايف 
للمنطقتني. و الجميل يف األمر هو أن االبن يخاطب أمه باللهجة الشمالية 

و أباه باللهجة الحسانية. فقلت لهما : هذا زواج طنجة بالكويرة.
* كيف يمكن لنا أن نتجاوز هذه الدوامة وهذا التمييز ضد إيمازيغن؟

املدارس،  يف  تدرس  وصارت  األمازيغية،  برسمية  أقر  القانون  اليوم   **
وعىل  للبعض.  املتخلفة  بالعقليات  مرتبطة   لألمازيغ  اآلخر  ونظرة 
يفهم  أن  يريد  من  صحيح،  والعكس  العرب  عىل  ينفتحوا  أن  إيمازيغن 
وهناك  مواتية،  الظروف  وكل  متاحا،  أصبح  فاألمر  األمازيغية  ويتعلم 
امللكي  املعهد  بها  يقوم  املغرب،  خريطة  طول  عىل  ولقاءات  محارضات 
للثقافة األمازيغية  والجمعيات األمازيغية. ولكي نتجاوز هذه الرصاعات 
عالقة  له  ما  كل  يف  والحزازات 
جاهدة  أسعى  مثال  فأنا  باألمازيغية، 
تربية  خالل  من  األمر  هذا  لتكريس 
الثقافة  مكونات  كل  حب  عىل  بناتي 
يحمالن  فبنتاي  باختالفها.  املغربية 
)تافوكت  وصحراوية  أمازيغية  ألقابا 
األربع  ذات  الكربي  فابنتي  وتانريت(، 
تقول  مصالحتي  تريد  حني   ، سنوات 
وأنادي  األرقام  أعد  كيف  أعرف   : يل 
التي  الكلمات  وكل  الكربى«  »ابنتي 
مثال،  وهذا  األمازيغية،  باللغة  تعرفها 
أبنائه  برتبية  منا  واحد  كل  قام  فإذا 
فبالتأكيد  وطنه،   ثقافات  حب  عىل 
سنساهم وبشكل  مبارش من القضاء 
عىل العنرصية والتمييز. كما يجب عىل اإلعالم أيضا أن يلعب دوره يف ربط 
جرس التواصل بينه وبني املشاهد، وتقريبه أكثر من الحضارة والثقافة 

األمازيغيتني. 
الخاص  التنظيمي  القانون  إصدار  الحكومة يف  تأخر  نفهم  * يف نظرك كيف 

باألمازيغية والحكومة على أبواب نهاية والياتها التشريعية؟
وأقول  أكثر،  ويؤخرها  األمازيغية  بالقضية  يرض  التأخري  هذا  أوال   **
بأننا لسنا يف حاجة إىل ما يعرقل ويحد من تقدمنا ويعود بنا اىل الوراء. 
أن  أتمنى  املستقبل، كما  األمام وإسترشاف  نحو  للتقدم  نحن يف حاجة 

يأتي هذا القانون اليوم قبل الغد، حتى ال يقع مشكل مؤسساتي.
 * ماذا يمكن أن تقولني لنا عن رأس السنة األمازيغية وعن مطالب إيمازيغن 

سلمى بناين رئيسة اجلامعة امللكية املغربية للرياضات الوثريية، الرشاقة البدنية، اهليب هوب    
واألساليب املماثلة، يف حوار مع »العامل األمازيغي«:

أنا أعتز باألمازيغية وأمحل علمها يف عنقي منذ 15 سنة خلت
أنا  أريب بنايت على اإلميان باألمازيغية،فاألمازيغية جيب أن تغـرس

“التأخر يف إخراج قانون 
تنظيمي يضر

 بالقضية األمازيغية 
ويؤخرها أكثر”

حاورهتا
 رشيدة إمرزيك

تصوير 
منتصر اثري

ال ترى سلمى بناين رئيسة اجلامعة امللكية املغربية للرياضات الوثريية، الرشاقة البدنية، اهليب هوب    واألساليب املماثلة، حرجا يف الرد 
على رئيس احلكومة حني وصف »سواسا« بالبخل، مؤكدة يف حوار مع »العامل األمازيغي« أن سواسا من أكرام الناس. فبناين هي رباطية 
تدافع بشراسة عن األمازيغية، ودعت اىل إدماج حقيقي هلا يف مناحي احلياة العامة، ولو أن موقفها من تدريس األمازيغية يبقى فيه نظر، 

حيث أكدت على أن إجبارية تعلم األمازيغية غري ضروري، وميكن ترك هذا األمر إختياريا.
تفاصيل اخرى عن وضع هذه اللغة ما بعد دستور2011، ومطلب اعتبار »إيض ايناير« عيدا وطنيا واعتماد حرف التيفيناغ وأمور أخرى 

يف نص هذا احلوار.

“تدريس اللغة األمازيغية 
بإجبارية التنقيط

 و االختبار ال أتفق معه”
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 أحمد اكرضاض 
عرفــت تونــس يف املــدة األخــرة حركــة 
أمازيغيــة تمثلــت يف عــدة أنشــطة إشــعاعية 
ــة  ــة يف محاول ــدوات ثقافي ــات ون ومهرجان
لــرد االعتبــار للحضــارة والهويــة التونســية 
ــدا للبعــد األمازيغــي املكــون الرئيــي  وتاكي

ــية   ــة التونس ــايس للهوي واألس
ثقــايف  ‘’يــوم  األنشــطة  تلــك  مــن 
امازيغــي رويس ‘’ الــذي نظمتــه مؤخــراً 
الجمعيــة التونســية للمــرأة  األمازيغيــة 
يف اطاراإلحتفــال باليــوم العاملــي للمــرأة  
بمشــاركة الجمعيــة الثقافيــة للمواطنــة 
الروســية يــوم أمــس 04  مــارس 2016 

الــرويس  الثقافــة  و  العلــوم  بمركــز 
بافتتــاح معــرض مشــرك  اللقــاء  بــدأ 

بإقراره عطلة رسمية؟
تأخرت  ملاذا  بعد  أفهم  لم  أنا   **
الدولة يف إقرار يوم 13 يناير عطلة 
رسمية، وأنا أنتظره بفارغ الصرب، 

رغم أني شخصيا أعتربه عطلة.
* إذن من حق إيمازيغن االحتفال به 

واعتباره عطلة رسمية؟
ويجب  ذلك،  يجب  بالتأكيد   **
يحتفلوا  أن  املغاربة  كل  عىل 
السنة  برأس  يحتفلون  كما  به، 
أجنبيا  عيدا  اعتربه  الذي  امليالدية 
األمر  يف  والغريب  ثقافتنا.   عن 
باألشياء  نحتفل  دائما  أننا  هو 
نحتفل  وال  الخارج،  من  القادمة 
التي تهمنا وتهم ثقافتنا  باألشياء 
املغاربة  عىل  ويجب  وحضارتنا، 
اليوم  ذاك  يف  يتحدوا  أن  جميعهم 
بينهم  فيما  الرحم  ويربطون صلة 
االحتفال  ألن  باألرض،  ويحتفلون 
بالهوية  اإلحتفال  ناير، هو  بإيض 

أرض  املغربية  أألرض  بأن  نعرف  ونحن  وباألرض،  
ناطقة باألمازيغية.

عدة  األمازيغية يف  تدريس  تراجع  عن  تقولني  وماذا   *
نيابات؟

اىل جزر  إن األمازيغية تنطق من سيوى املرصية   **
النيجر،  حوض  اىل  مراكش  ومن  اإلسبانية،  الكناري 
فقط  تستعمل  لغة  وهي  الكربى،  والصحراء  مايل 
التواصل  يل  تحقق  لن  اللغة  هذه  إذا  املناطق.  هذه  يف 
املؤسسات  يف  تدرس  أن   يجب  وبالتايل   العالم،  عرب 
نعرف  أن  الرضوري  من  إختيارية.  كلغة  التعليمية 
العربية  فحتى  الحالية،  الظروف  وفق  بلدنا  مصلحة 
الدويل،  الصعيد  عىل  مطلوبتني  تعوادا  لم  والفرنسية 
فاللغة العاملية اليوم هي اللغة اإلنجليزية بمعني أنني 
ال أريد أن تفرض عيل لغة  تستعمل يف رقعة جغرافية 

محددة.
* لكن هي لغة معيارية تدرس يف جميع مدارس املغرب 
هنا  نقرأها  التي  اللغة  نفس  يعني  إفريقيا  وعموم شمال 

تدرس يف جميع دول تمازغا؟
يف  األمازيغية  اللغة  توحيد  تقصدين  جدا،  جيد   **
الطرح،  هذا  مع  تماما  متفقة  أنا  إفريقيا،  شمال 
الذي  األمازيغية  للثقافة  امللكي  للمعهد  يحسب  وهذا 
أمازيغية  لغة  لكن  الصدد،  بمجهود جبار يف هذا  قام 
بإجبارية التنقيط و االختبار ال أتفق معها، وأقول لك 
بأن يف عائلتي عدد كبر يدافع عن األمازيغية لكن ال 

يريد تعلمها بالرضورة وهذا من حقهم طبعا.
* األمازيغ يدافعون على إلزامية األمازيغية يف املدارس 

العمومية وأن تكون حتى يف املدارس الخصوصية؟
ويف  الخصويص  التعليم  يف  تكون  أن  مع  أنا  نعم   **
اختيارية  تكون  أن  رشيطة  العمومية  املدارس  كل 
مناضلة  أكون  أن  حقي  من  أنه  أعتقد  إلزامية،  ال 
أمازيغية، لكن ال أريد أن أتعلمها، ال نريد أن يكون هناك 
نوع من »الشوفينية«، ويجب عىل العرب أن ينفتحوا 
عىل الثقافة األمازيغية، من جهة أخرى،  والنضال له 
أعتز باألمازيغية وأحمل  أنا  مبادئ وقناعات وأفكار، 
علمها يف عنقي منذ 15 سنة خلت، ويشء آخر هو أنني 
بدورهن  وهن  باألمازيغية،  اإليمان  عىل  بناتي  أربي 
سيقمن بربية أبنائهن وهذا هو األساس. األمازيغية 

يجب أن تغـرس.
النظرة  تكرس  التي  التعليمية  املناهج  يف  رأيك  ما   *
اإلحتقارية لألمازيغ كالقول مثال إنهم قادمون من اليمن 
املغارات  يف  يعيشون  وكانوا  جلود  يرتدون  كانوا  إنهم  أو 

والكهوف؟
** هناك مسألة تأخرنا فيها كثرا، وهي إعادة كتابة 
التاريخ بكل سلبياته وإيجابياته، وال يجب أن نخجل 
منه. وهنا أريد أن أشر إىل نقطة مهمة جدا ، إذا كانت 
املايض،  يف  األمازيغ  اضطهدت  املغربية  املؤسسات 
فأنا كمغربية اليوم أرفض أن أدفع ثمن مايض لست 
األمازيغ و هم  املناضلني  أعرف بعض  مسؤولة عنه، 
وتأسيس  العرب  طرد  إىل  يسعون  لله  الحمد  و  أقلية 
شخصيا  وأنا  اإلسالم،   ويرفضون  بهم  خاصة  دولة 
إىل  إال  يؤدي  لن  هذا  ألن  السلوكات  هذه  مثل  أرفض 
التفرقة. فأنا أرفض استغالل األمازيغية من أي كان 
مغربا  أريد  ألني  املغربي،  الشعب  داخل  التفرقة  لبث 
يف  حر  الكل  االسالم،  بخصوص  أما  وموحدا.  وحيدا 
و  االسالم  عن  املدافعني  أكرب  بأن  أذكر  ولكن  إيمانه، 
املطبقني ملبادئ هذا الدين هم األمازيغ. و أكرب حجة 
عىل هذا الكالم هو وجود أكرب عدد من املدارس الدينية 
العتيقة يف املناطق األمازيغية. فاملغرب دولة اسالمية 

و ستبقى اسالمية و الحمد لله عىل ذلك. 
املناطق  جل  تعيشه  الذي  التهميش  عن  قولك  وما   *

األمازيغية؟
املناطق  الناطقة باألمازيغية يجب أن يتوفر ** 

فيها شيئان رضوريان: يجب أن يكون موظفي قطاع 
الصحة و العدل ناطقني باللغة األماريغية، بل باللهجة 
املحلية، لتمكني التواصل مع الناس بلغتهم. األمازيغ 
النساء،  خصوصا  والوقار  بالحشمة  معروفون 
التي  اللغة  بسبب  الظلم  من  للكثر  يتعرضن  ألنهن 
ألمازيغ  مؤسفة  قصة  من  سمعت  كم  يفهمونها.  ال 
أو  القايض،  كالم  يفهموا  لم  ألنهم  السجن  إىل  دخلوا 
أمازيغ ذهبوا إىل املستشفيات و لم يتمكنوا من رشح 
ما يعانون منه. فأنا أخجل كثرا من هذا األمر الذي ال 

يقبله العقل يف القرن 21 .
الدفاع عن  دورا يف  والفن  الشعر  يلعب  أن  يمكن  * هل 

األمازيغية؟
الدفاع  يف  رائعة  قاطرة  هو  الفن  الحال  بطبيعة   **
الروايس،  عن هوية الشعوب. فأنا يعجبني كثرا فن 
أفهم  ال  أنني  رغم  االحيان  بعض  يف  إليه  وأستمع 
فاطمة  بالرايسة   معجبة  جد  أنا  منه.  القليل  إال 
األمازيغية  الثقافة  عن  تدافع  ألنها  تبعمرانت، 
كبرة  قدوة  يل  بالنسبة  وهي  »شوفينية«،  بدون 
النضال  ويف  عامة  بصفة  املرأة  أجل  من  النضال  يف 
القوية،  وبكرزمتها  بشخصيتها  وأنبهر   األمازيغي، 
الربملان.   يف  باألمازيغية  تتحدث  كيف  تابعناها  وقد 
وعميقة،  ملتزمة  نقية،  كلمات  تباعمرانت  كلمات 
كما يرشح  يل أصدقائي األمازيغ، وأنا أتمنى أن تأخذ 
الفنانة فاطمة تاباعمرانت بعض كلمات كتبتها عن 
املستقبلية،   أغانيها  إحدى  األمازيغية وأن توظفها يف 
وأن تكون بإيقاعات  تسامحية وهذا نداء موجه لها 

عرب »العالم األمازيغي«.
* بماذا تفسرين منع الحديث باألمازيغية يف الربملان ؟

** يف الحقيقة، أحتار يف اتخاذ موقف يف هذا الصدد، 
فموقفي  بني أخذ و رد. فحاليا أنا أقول أن ال داعي إىل 
الربملانيني  الربملان بما أن جميع  إىل  إدخال األمازيغية 
غر  العكس  و  العربية،  اللغة  يتكلمون  املوظفني  و 
من  جهة،  من  هذا  لألمازيغية.  بالنسبة  صحيح 
يجب  األمازيغية  اللغة  بإدخال  قمنا  إذا  أخرى  جهة 
و   ، كلهم  األمازيغ  يفهم  لكي  لهجاتها  بكل  إدخالها 
هذا يلزمنا بإدخال اللهجات العربية كلها: الحسانية، 
الرباطية ،الرشقية، العروبية... ،  و أيضا  العربية ألن 
هناك يهودا مغاربة و من حقهم أن يستمعوا للربملان 
بلغتهم. إذا ما انطلقنا من مبدأ املساوات يف هذا الحق 
يتعقد  سوف  األمر  أن  فأظن  تطبيقه  إمكانية  ويف 
الربملانيني.  التواصل بني  الربملان و يعرقل  كثرا داخل 
قناة  هناك  أن  بما  االتية:  الفكرة  لدي  الصدد،  هذا  يف 
العيون الجهوية، و القناة األمازيغية، لم ال بث الربملان 
الطريقة » يبقى  املبارشة، وبهذه  الفورية  بالرجمة  

كليش عىل خاطرو«.
* هل يمكن أن نرى سلمى بناني داخل حزب معني أو منظمة 
معينة للدفاع عن مواقفها خصوصا و أنك أحرزت على ذرع 

التسامح يف فرنسا يف دجنرب 2012  ؟
لكنني  حزبني  طرف  من  لالستقطاب  تعرضت   **
السياسة،  ممارسة  مطلقا  رفضا  وأرفض  رفضت، 
رغبة  لدي  كانت  أنه  العلم  مع  أبدا.  فيها  أنخرط  لن 
تأسيس حزب سيايس معارض منذ كان سني 13 سنة 
)تضحك(. أما فيما يخص القضية األمازيغية، تلقيت 
جمعيات  وترأس  بل  لالنخراط،  الدعوات  من  العديد 
موقع  يف  أكون  أن  وأرفض  رفضت،  لكنني  أمازيغية 
قلت،  كما  مناضلة  نفي  أعترب  ال  ثانيا   . االستغالل 
إنما يل مبادئ ومواقف، وأرى أن األجيال الصاعدة هي 
التي يمكن أن تغر كل األفكارالسلبية. أنا مستعدة أن 
أتحدث عن تجربتي يف هذا املجــال، لكن من موقعي 
كمستقلة.و هنا أريد أن أشر إىل مشاركتي  يف املناظرة  
املعهد  نظمها  الذي  الالمادي  االمازيغي  الراث  حول 
بمدينة  زهر  آبن  كلية  يف  األمازيغية  للثقافة  امللكي 

أحمد  بالسيد  التقيت   .  2009 مارس  يف  آكادير 
عرض  عليه  أقرح  لكي  املعهد،  عميد  بوكوس، 
مجموعة صوري الخاصة بالثقافة األمازيغية يف 
املعهد، فقال يل : أريدك أن تشاركي بهذه الصور يف 
املناظرة و أن تعلقي عنها بالعفوية التي تعلقي 
أسمع  مرة  أول  هذه  أيضا:  يل  وقال  االن.  بها 
و  عربي.  بلسان  األمازيغية  الثقافة  عىل  تعاليق 
سمى عريض : الثقافة األمازيغية بعيون عربية. 
و  مواقفي  جميع  عن  تكلمت  عريض  وخالل 
أفكاري  بالتعليق عن صوري. كنت جد مرتبكة 
كان  و  الوحيدة  العربية  كنت  أنني  و  خصوصا 
وجود  رس  عن  يتساءلون  االخرون  املشاركون 
الفرصة  أنتهز  أن  أريد  املحفل.  هذا  يف  »بنانية«  
أحمد  للسيد  تقديري و احرامي  ألعرب عن مدى 
تفتحه،   و  حكمته  و  ذكائه  فبفضل  بوكوس، 
استطاع أن يعطي للمعهد املكانة األكاديمية التي 

يتبؤها اليوم. 
* تهتمني باألمازيغية بهذا الحماس أال يشكل لك ذلك 

عائقا مع زوجك ومع الناس املقربني منك؟ 
زوجي  تماما،  بالعكس  بل  ونهائيا،  أبدا،   **
أمازيغية  مناضلة  أكرب  بأنني  ويقول  يشجعني 
)تضحك(. رغم أن زوجي فايس، إال أنه يحب األمازيغ.  
الناس املحيطني بي ممن كانوا يقولون يل ) ما  حتى 
اليوم  األمازيغية،  تحتاجني  ملا  تمازيغت(  ميريت 
صاروا يشكرونني ويشجعونني و الحمد لله أن األرسة 
التي أنتمي إليها  ال تعاني من العنرصية و ربتني عىل 

احرام الجميع.
* مرت 20 سنة على تأسيسكم للجامعة امللكية املغربية 
و  هوب  الهيب  البدنية،  الرشاقة  الوثريية،  للرياضات 
االساليب املماثلة،  هل انتم مقتنعني باملستوى الذي وصلت 

إليه جامعتكم؟  
 ، الوثرية  للرياضات  املغربية  امللكية  الجامعة    **
املماثلة،   االساليب  و  هوب  الهيب  البدنية،  الرشاقة 
الرياضية،   الجامعات  كباقي   .1996 سنة  تأسست 
و  املدربني  تكوين  يف  يتمثل  والذي  كالسيكي  دور  لها 
و  الدوريات  البطوالت،  تنظيم  الرياضيني،  و  االطر 
الدورات التكوينية، و أيضا تكوين املنتخبات الوطنية 
الدولية. عىل سبيل  من أجل تمثيل اململكة يف املحافل 
العالم  بطولة  يف  شارك  الذي  الوطني  املنتخب  املثال، 
ميدالية  عىل  أحرز   ،  2015 دجنرب  يف  املارتينيك  بجزر 
ذهبية و برونزيتني. فرغم مرور 20 سنة عىل تأسيس 
الجامعة، العديد من الناس يجهلون بأن هذه الرياضة 
تحكيم  و  قوانني  ولها  دولية،  جامعة  عليها  ترشف 
خاص بها، و أن الشباب املغربي الذي يمارسها يرشف 

بلدنا أحسن ترشيف. وأنا جد فخورة بهم.
ما يميز هذه الجامعة هي أن لها خصوصية، تكمن يف 

توظيف هذه الرياضة من أجل ثالث قضايا: 
*القضية األوىل: االدماج االجتماعي لفئات يف وضعية 
الجنس  عامالت  منهم  هشة.   اقتصادية  سوسيو 
رغم أني ال أحب هذه التسمية، فأنا أفضل  تسميتهم 
أيضا مع  اجتماعية معينة. ونشتغل  أوضاع  بضحايا 
ذوي السوابق والشباب املترشدين ومدمني املخدرات. 
أننا نقوم بتكوينهم  نقوم بإدماجهم اجتماعيا يعني 
يحصلون  ما  وبمجرد  الرياضة،  يف  كمدربني  مجانا 
ميدان  يف  إدماجهم  عىل  نعمل  التدريب  شهادة  عىل 
الشغل. والجامعة ساهمت بشكل كبر يف انقاذ العديد 
والفساد،  الترشد  املدقع ومن  الفقر  العائالت من  من 
وأعادت لهم كرامتهم وسط املجتمع و األمل يف حياة 
»الزاوية«   : الجامعة  هذه  يسمي  من  هناك  أفضل. 
هذه  وكل  املواطنة  الجامعة   : يسميها  من  هناك  و 

األلقاب ترشفنا و تشجعنا عىل املزيد من العطاء. 
القضية  عن  الدفاع  يف  املساهمة  الثانية:  *القضية 
الوطنية والتي يجمع عليها كافة املغاربة، فالجامعة 
واملناطق  املدن  وبكل  السنة  طيلة  حضورها  تسجل 
تظاهرتني  خلق  تم  أيضا  سنة.   12 منذ  الصحراوية 
اسمها:   األوىل  التظاهرة  املنطقة.  بهذه  خاصتني 
خاصة  وهي  دانس«  للربيك  الخرضاء  املسرة  »كأس 
هو  التظاهرة  هذه  من  األسايس  والهدف  بالشباب، 
اليوم،  وشباب  أجدادنا  نضاالت  بني  رابط  خيط  خلق 
ذاكرة  يف  خالدا  الخرضاء  املسرة  حدث  يبقى  وأن 
أجيال اليوم، باإلضافة إىل ربط جرس التواصل بني أبناء 
الشمال والجنوب، ألن هناك فراغا كبرا  
الصحراويني  بني  التواصل  يخص  فيما 
هذا  من  الثاني  والهدف  الداخل.  وأبناء 
الصحراوي  الشباب  تمكني  هو  الحدث 
من ممارسة هوايته يف موقعه الجغرايف 
التظاهرة  أما  التنقل.  لصعوبة  نظرا 
لجميع  »الرشاقة   : إسمها  الثانية 
الصحراوية  باملرأة  خاصة  النساء«،هي 
السمنة  محاربة  هو  الرئيي  هدفها 
التغذية  و  الرياضة  ممارسة  خالل  من 
من  السمنة  أن  يعلم  الجميع  السليمة. 
املجتمع  يف  االنوثة  و  الجمال  معاير 
الصحراوي ، إال أنها تشكل خطرا كبرا 
أنجزته  بحث  حسب  املرأة.  صحة  عىل 
الغذائية  للربية  املغربية  الجمعية 
من  عدد  أكرب  أن  أكدت  الصحية،   و 
واألمعاء  املعدة  برسطان  املصابات 
يوجد باألقاليم الصحراوية وبالضبط يف 

مدينة السمارة.
الدفاع  يف  املساهمة  الثالثة:  *القضية 
أنني  بحكم  األمازيغية.  القضية  عن 
أهتم بشكل خاص بالثقافة األمازيغية 

و تطورها منذ 20 سنة، حاولت توظيف هذه الرياضة 
لهذه القضية. منذ الخطاب امللكي ألجدير سنة 2001 
، جميع الوثائق الرسمية للجامعة تكتب بثالث لغات : 
العربية، األمازيغية بحرف التيفيناغ و الفرنسية. أيضا 
العارشة  بالذكرى  سنوات،  عرش  منذ  احتفلنا،  حني 
وثائقيا  رشيطا  باملناسبة  أنجزنا  الجامعة،  لتأسيس 
الرياضات  من  سنوات  عرش   : عنوانه  باألمازيغية 
الوثرية و الرشاقة البدنية باملغرب، وبدعم مادي من 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية. كان هذا العمل األول 
حصل  و  إقباال،   لقي  الريايض،   املجال  يف  نوعه  من 
الدويل  املهرجان  يف  األوىل  الجائزة  عىل   الرشيط  هذا 
للسينما الرياضية يف مدينة الدار البيضاء،  كما حصل 
عىل تشجيع من قبل املهرجان العاملي للفلم األمازيغي 
»إسني ن وورغ« سنة  2009 يف مدينة أكادير. وعرض 
يف املهرجان الثقايف لجوا يف القبايل بالجزائر. وأحسن 
ملناضل  تعليق   هو  الرشيط،  هذا  حق  يف  يل  قيل  ما 
»إسني  مهرجان  يف  به  التقيت  الجزائر،  من  أمازيغي 
فأجبته  أمازيغية  أصويل  هل  سألني،  حني  وورغ«  ن 
بالنفي، وقال يل »  وصلت عندكم الديمقراطية باملغرب 

إىل مستوى أن يدافع العرب عن األمازيغ«.
*  قلت إن السمنة من معايري الجمال واألنوثة لدى املرأة 
على  الصحراوية  للمرأة  إقبال  هناك  فهل  الصحراوية، 

الرياضة؟
مخاطر  بتوضيح  نقوم  يشء  كل  قبل  ألننا  بالفعل، 
رشوحات  بتقديم  وذلك  الصحة،  عىل  السمنة 
التغذية،  يف  مختص  طبيب  طرف  من  وتوضيحات 
الوزن  بأن  للمشاركات  الوزن ونرشح  ونقوم بقياس 
وهذا  الصحة،  عىل  خطرا  يشكل  الطبيعي  عن  الزائد 
عىل  الصحراوية   املرأة  وإقناع  تشجيع  يف  ساهم 
ذلك  عىل  دليل  وخر  الرياضة،  ممارسة  عىل  اإلقبال 
كل  ويف  التظاهرات.  كل  يف  لهن  املتزايد  الحضور  هو 
وهي  »دردك«  أقراص  تناول  خطورة  عىل  نؤكد  دورة 
أقراص تأتي مهربة من موريتانيا مصنوعة من بقايا 

البقر،ينتج عنه رسطانات عند املرأة الصحراوية. 
* كلمة أخرية..

** حكى يل أبي أنه حني أراد املستعمرالفرني تطبيق 
الظهر الرببري،  الذي كان هدفه التفرقة بني العرب 
و األمازيغ،  قام الرباطيون بقرآءة اللطيف يف املساجد  

لطيف  يا  لطيف  يا   “ قائلني:   الشوارع  يف  وتظاهروا 
بيننا  تفرق  ال  و  املقادير  به  جرت  بما  اللطف  نسألك 

وبني إخواننا األمازيغ“. 
املناسبات،  إحدى  يف  تبعمرانت  الرايسة  يل  وقالت 
أصلنا  إىل  بالعودة  علينا  فضيلة.  األصل  اىل  الرجوع 
وإيجابياته.  سلبياته  بكل  تاريخنا  كتابة  وإعادة 
بدون  مغرب  والحرية،  الكرامة  مغرب  هو  وحلمي 
» . مغرب يعيش فيه  إقصاء وال تهميش وال »حكرة 
والعرب،  األمازيغ  واألبيض،  األسود  والغني،  الفقر 
متعدد  بمغرب  أحلم  بكرامتهم.  اليهود  و  املسلمون 
راية  تحت  نكون  وأن  ويكرمهم  مواطنيه  يحرم 
بناني  عائالت  بني  فيه  فرق  ال  مغرب   ، الوطن  وحدة 
وبنجلون وبنيس  و أيت براهيم وأيت محمد . وكذلك 
مغرب  وآمان.  بسالم  وطنهم  يف  اليهود  يعيش  أن 
املتعددة،  واللغات  والديانات  الجنسيات  و  األلوان 
و  سياسيا   ، قضائيا   ، إداريا  مواطنيه  يكرم  مغرب 
»عرقا  نفسه  يعترب  أن  ألحد  الحق  ليس  اجتماعيا، 
البلد.  كلنا تجمعنا تمغرابيت تحت راية  آريا« يف هذا 
 ، إعزان  تمازيرتنغ  أ يحفظ ربي  األحمر و األخرض.« 
آ يفكا ربي  الخركلونواكدودنغ«. أريد أيضا أن أعتذر 
من  القلق  أو  باالحراج  سيحس  من  لكل  قلبي  من 
أفكاري، فهذا ليس هو هديف. كما  ليس هديف  بعض 
االستجواب.  هذا  خالل  من  كان  ألي  درسا  أعطي  أن 
الفرصة  إلعطائي  املحرمة،  أشكرجريدتكم  أن  أريد 
»باش نخوي قلبي« و أحسن ما يمكن أن أختم به هو 
قوله تعاىل :  »وجعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا، إن 
العظيم. وقوله  الله  أتقاكم«، صدق  الله  أكرمكم عند 
صىل الله عليه و سلم : يا أيها الناس أال إن ربكم واحد، 
و إن أباكم واحد، أال ال فضل لعربي عىل أعجمي و ال 
لعجمي عىل عربي، و ال أحمر عىل أسود و ال أسود عىل 

أحمر إال بالتقوى ».

Naniy…Naniy…
Naniy amaziv ur iga yat !
Naniy amaziv irka, ijja, azqram…. Naniy, 
naniy….
Ixfinu d iman-inu naniy urd vikan !
Naniy tavrma zv uruba… !
Naniy, mami trit imazivn ?
Iga l’pal var abrid nbbit nkcm idurar d 
tfuvlal, d izavarn d tanzrufin
Nbid f tmitar n yat tavrma mu ddmn 
izzuran nss v umzruy
Iwriv illma gv tinigit mnid n yat tvrma 
bahra yasswan !
Anwac illma ur sul yiwi yat !

*Tassalmat Ayt Bnnan

قصيدة شعرية لسلمى بناين تدعو فيها إىل التسامح
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autres militants lors d’un sit-in pacifique pour réclamer les 
droits des victimes des inondations qua connues  Ghardaia en 
2008. Ils ont été libérés 24  heures plus tard après plusieurs 
séances de torture physique et morale.
- 26 mars 2013, 18 activistes, y compris le Dr Kameleddine 
Fekhar avaient été arrêtés et torturés suite à une manifesta-
tion pacifique pour exprimer la solidarité avec les chômeurs 
et dénoncer la corruption, à l’occasion d’une fête de tapis 
célébrée par les autorités le 26 mars de chaque année.Les 
forces de l’ordre, sans avertissement, ont attaqué les mani-
festants  avec des matraques et des bâtons. Les arrestations, 
cette fois, ont été sélectives et racistes car elles n’ont ciblé 
que les manifestants amazighs mozabites en excluant les chô-
meurs arabes (voir des vidéos montrant ces actes racistes).
L’arrestation a duré 08 jours pendant laquelle les activistes 
ont  subi toutes formes de torture. Les photos et les certificats 
médicaux n’ont pas été pris en considération par le Procureur 
de la République.
Les accusés ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Dr 
Kameleddine Fekhar, quant à lui doit écoper d’une peine 
d’une année de prison ferme. (Voir les photos ainsi qu’une 
copie de certificat médical et une copie de l’arrêt).
Les événements de Ghardaïa qui se sont produits en no-
vembre 2013 ont été d’une extrême violence. En tant que 
journaliste et activiste amazigh, ABBOUNA Salah  a pris des 
photos et a fait des vidéos de ces actes de vandalisme commis 
par la police et la gendarmerie en complicité avec les arabes 
Châamba. Son objectif est de diffuser ces photos et ces vidéos 
sur les sites et les réseaux sociaux. Il a fait l’objet de torture, 
d’intimidations et de menaces de liquidation corporelle (voir 
photos).
- Septembre 2014, ABBOUNA Salah est persécuté par un 
groupe d’inconnus qui l’ont insulté et menacé de mort à la 
sortie de son lieu de travail à proximité du siège de la wilaya 
de Ghardaïa au vu et au su de la police. Sa plainte a été enre-
gistrée contre des inconnus.
- Novembre 2014, un groupe d’inconnus à bord d’une voiture 
se sont présentés à côté du siège de la wilaya de Ghardaïa. 
ABBOUNA Salah a été insulté puis torturé par des inconnus 
avant de prendre la fuite. Sa plainte n’a pas connu de suite 
malgré le signalement du numéro d’immatriculation de la 
voiture des assaillants.
- 28 juillet 2015, après l’arrestation des militants amazighs, 
à leur tête Dr Kameleddine Fekhar, ABBOUNA Salah a subi 
de mauvais traitements par  la police qui a perquisitionné son 
domicile à 5 heures du matin de manière illégale. La police a 
confisqué quelques drapeaux amazighs, des banderoles, des 
documents de la fondation « Tifawt » et des tracts de la Ligue 
Algérien des Droits de l’Homme. Par ailleurs, la police a ar-
rêté deux de ses frères âgés de 16 et 18 ans. Ils ont été retenu 
en garde a vue pendant 48 heures et subi les mêmes mauvais 
traitements et ce en violation totale de la loi Algérienne trai-
tant le cas des mineurs. 
- 01 nov 2015, Abbouna Salah a traversé les frontières al-
géro-marocaines. Actuellement, il se trouve au Maroc. Il a 
contacté l’Agence des Nations-Unies pour les Réfugiés au 
Maroc (UNHCR Maroc) pour demander l'asile politique 
dans un pays européen.
- 03 décembre 2015,Régime algérien a émis un mandat 
d'arrêt contre Salah Abbouna.
• Mr CHEKABAKAB HAMMOU : 33 ans technicien supé-
rieur en informatique, marie et 03 enfants,activistes et mili-
tants amazighs des droits de l’homme, Membre fondateur de 
la fondation Tifawt. 
Suivie par les services de sécurité  et menacé par la justice 
algérienne  de la prison à cause de son poste au sien de la 
fondation comme   journalistes et activiste amazigh pour 
prendre des photos et des vidéos de ces violations commises 
par l’état algérienne (la police et la gendarmerie) en com-
plicité avec les arabes Châamba.L’objectif de la prise de ces 
photos pour les diffusé sur internet et réseaux sociaux. Mais 
malheureusement j’ais subi encore des intimidations et de 
menaces de liquidations corporelle voir photos.

8-Requêtes afin de mettre fin à la situation dra-
matique dans le M’Zab :

Les activistes des droits de l’homme demande aux instances 
internationales et à l’ONU plus particulièrement d’assurer le 
suivi effectif de la mise en œuvre des engagements passés et 
à venir de l’État Algérien en matière de traités internatio-
naux. En raison de ses manquements, il y a lieu de lui rappe-
ler ses engagements et d’exiger :
- Une action urgente en faveur du peuple mozabite.
- La libération immédiate de Kameleddine Fekhar et de ses 
compagnons et de tous les détenus.
- Une enquête pour élucider les circonstances des décès qui 
ont eu lieu en prison.
- L’annulation des peines de prison ferme à l’encontre des 

internautes moza-
bites ayant diffusé 
des images et vidéos  
des attaques et des 
violences dans le 
M’Zab.
- La désignation im-
médiate d’une com-
mission d’enquête 
indépendante pour 
mettre la lumière sur 
les violences infli-
gées à la communau-
té mozabite, en par-
ticulier sur les actes 
racistes, les tortures 
et les traitements 
inhumains et dégra-
dants.
- La punition des 
policiers et des gen-
darmes Algériens 
et tous les individus 
responsables de l’in-
citation à la violence, 
des actes de racisme, 
de torture et autres traitements inhumains et dégradants
- L’indemnisation équitable des propriétaires et des com-
merçants mozabites dont les biens ont été endommagés.
- La restauration des monuments  et les endroits de culte 
vandalisés.  
- La restitution des terres collectives et des terrains privés 
qui ont été spoliés aux Mozabites.
- La reconnaissance de l’identité socioculturelle, linguistique 
et religieuse de la communauté Mozabite par l’Etat algérien.
- L’arrêt immédiat des discriminations dont les  Mozabites 
font l’objet.

Annexes 
1-La copie de la lettre du Dr Kameleddine Fekhar aux Instances 
internationales (adressée le 2 juillet 2015) ;
2-Le Rapport 2014/15 d’Amnesty International ;
https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-north-
africa/algeria/report-algeria/
3-http://www.gitpa.org/web/AFN%20ALGERIE%20
MZAB%20CMA%20.pdf
4-Une population et une région en danger au cœur de l'Algérie : les 
Mozabites et le M'zab
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-christophe-mar-
ti/160414/une-population-et-une-region-en-danger-au-
coeur-de-lalgerie-les-mozabites-et-le-mzab
5-L'AMA [assemblée Mondiale Amazighe] demande une 
enquête internationale sur les crimes commis par l'Algé-
rie au M'Zab, https://www.kabyle.com/lama-demande-en-
quete-internationale-crimes-commis-lalgerie-au-mzab-
24639-14072015#sthash.TEMwfKZY.dpuf
6-Tragédie du M’zab : l’urgence d’une solution politique, http://
www.lematindz.net/news/18050-tragedie-du-mzab-lurgence-
dune-solution-politique.html
7-Les Amazighs interpellent le Parlement européen sur les tueries, 
violences, abus et exactions dans le M’Zab et accord d'association 
UE-Algérie, http://www.amazighworld.org/human_rights/in-
dex_show.php?id=641910
8-Algérie : Les violences contre les Mozabites se poursuivent en 
toute impunité, http://www.amazighworld.org/human_rights/
index_show.php?id=4251
9-Ghardaïa : après le massacre, les arrestations arbitraires de 
mozabites http://maliactu.net/ghardaia-apres-le-massacre-les-
arrestations-arbitraires-de-mozabites/#sthash.5JjPPJHH.dpuf
10-Algérie : Ghardaïa assiégée par 10 000 gendarmes et policiers
http://www.afrik.com/algerie-ghardaia-assiegee-par-
10-000-gendarmes-et-policiers
11-Algérie : 22 personnes sont mortes dans des affrontements san-
glants à Ghardaïa
http://www.afrik.com/algerie-19-personnes-sont-mortes-
dans-de-violents-affrontements-a-ghardaia
12-La police réprime un rassemblement de Mozabites à Alger
http://www.tsa-algerie.com/20150708/la-police-reprime-n-
rassemblement-de-mozabites-a-alger/
13-L'« épuration » des Mozabites continue...
http://www.tamazgha.fr/L-epuration-des-Mozabites-continue.
html
14-L'État algérien organise-t-il un ethnocide dans le Mzab ?
http://www.tamazgha.fr/L-Etat-algerien-organise-t-il-un.html
15-Le Mzab doit-il disparaître ?
http://www.tamazgha.fr/Le-Mzab-doit-il-disparaitre.html
16- Les Mozabites victimes du racisme du régime algérien...
http://www.tamazgha.fr/Les-Mozabites-victimes-du-racisme.
html

Ressources « vidéos » :
17- Le conflit mozabite, émission sur la chaine berbère TV. Invités : 
Lagha CHEGROUCHE, spécialiste en géo-politique, et MassinFer-
kal, président de l’ONG berbériste « TAMAZGHA ».
Émission essentiellement en français avec un peu de kabyle
https://www.youtube.com/watch?v=MRD8Q9RMEtk
18- Ghardaïa : les raisons du conflit (débat sur la chaine Dzair TV)
https://www.youtube.com/watch?v=B8-dI11mZJc
19- Morts et violences à Ghardaïa (journal télévisé sur BRTV)
https://www.youtube.com/watch?v=uf0POQeYYc0
20- Police algérienne s'attaque aux Mozabites
https://www.youtube.com/watch?v=hCGG1e6Mo6k
21- Pour des vidéos sur les violences au M’Zab, aller sur la chaine 
Youtube « Mzab Europe »
https://www.youtube.com/channel/UCM2xnGUYYEBu9B0jA-
Z21Fkg
22- Lien de la vidéo qui montre la torture d’un mozabite qui a eu 
la mort après 
https://www.youtube.com/watch?v=HOUQgqvxGmY               
23.lien de la vidéo les gendarmes détruisant et saccageant les véhi-
cules des mozabites ( L’armée de   
l'occupation  détruisent les véhicules de mozabites à Ghardaia)
https://www.youtube.com/watch?v=txPmsxl0shw 
24.Lien de la vidéo qui montre la torture d’un mozabite qui a eu 
la mort après
https://www.youtube.com/watch?v=HOUQgqvxGmY
25.Profanation méthodique des cimetières mozabites de Ghardaia 
en Algérie
https://www.youtube.com/watch?v=lC6stSgLdkM 
26. profanation de cimetière et mausolée Mozabite de Baba Saad 
en présence des forces de l'ordre
https://www.youtube.com/watch?v=KfffSJyeENs 
27.  OULED DADDA YOUCEF voire lien de vidéo montre la police 
entraine de volé un magasin d’un mozabite
https://www.youtube.com/watch?v=jH-jispls0w&feature=youtu.
be
28. Témoignage d’un mozabite de gurara torture par les policiers 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = i s A o 7 -
me9W8&feature=youtu.be 
29. Témoignage d’un mozabite de gurara l’un des victimes viole  par 
les policiers
            https://www.youtube.com/watch?v=hsdUAfLbdcc&featur
e=youtu.be 

Les pétitions mises en ligne au sujet du M’Zab :
30. La pétition du Collectif des Amazighs en France
https://secure.avaaz.org/fr/petition/M_Ban_Kimoon_Secre-
taire_general_des_nationsunis_La_liberation_de_Dr_Kameled-
dine_Fekhar_et_lArret_des_massacres_au_Mzab/?copy
31.La pétition du Gouvernement provisoire de Kabylie à l’inten-
tion du Gouvernement algérien pour la libération de Kameleddine 
Fekhar et de ses codétenus :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Le_pouvoir_Alge-
rien_La_liberation_du_Dr_Kameledine_Fekhar_et_ses_
compagnons/?sVbUyd

* Rapport réalisé par Khodir Skouti, président délégué pour 
l’Algérie de l’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA-Algé-
rie) en collaboration avec le Mouvement pour l’Autonomie 

du Mzab (MAM), et présenté à la huitième assemblée géné-
rale des Amazighs du monde, à la ville d’Ifrane du Moyen 

Atlas, le 28 novembre 2015/2965.
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complot ourdi par le pouvoir Algérien contre les Mozabites, 
et ce pour des raisons en partie non dévoilées et en partie 
évidentes comme les luttes de clans au pouvoir et la néces-
sité de faire diversion par le conflit du M’Zab. Aussi, l’Algérie 
présentant officiellement son identité comme arabe, musul-
mane et sunnite de rite malékite, cherche à combattre et à 
éliminer tout ce qui diffère de cette définition de l’identité 
nationale. 
5- Arrestations et détentions arbitraires des Mo-
zabites :
Les forces de l'ordre de l'État Algérien ont procédé à l’ar-
restation arbitraire de citoyens mozabites,  en violation des 
principes des droits de l’homme. Les autorités judiciaires 
émettent des mandats d'arrêt et des poursuites judiciaires 
contre les Mozabites sur une simple dénonciation, et cela 
sans preuves réelles. Ces pratiques témoignent d'un abus de 
pouvoir et dévoilent une autre facette des discriminations « 
raciales » contre les Mozabites.
Les mêmes autorités judiciaires émettent également des 
mandats d'arrêt et des poursuites contre tout mozabite ayant 
filmé ou photographié des scènes violentes ou ayant diffusé 
sur internet des vidéos ou des photographies des répressions 
et attaques contre les populations. Parmi ces internautes 
mozabites arrêtés et poursuivis :
 L’activiste Ouled Dadda Youcef condamné 2 ans de prison 
ferme pour avoir  filmé la police en train de sacager le maga-
sin d’un mozabite le 24-11-2013  (voir lien de vidéo).  
L’activiste  Boughaloussa Khodir condamné à 6 mois de pri-
son ferme pour avoir diffusé sur facebook des photos illus-
trant l’implication des gendarmes dans les attaques contre 
les mozabites.
Médecin et militant des droits de l'homme ainsi que de la 
cause mozabite amazighe, le Dr Kameleddine Fekhar ainsi 
qu’une trentaine de ses compagnons ont été arrêtés le 9 juil-
let au soir, par une brigade mixte de la police et de la gendar-
merie Algérienne. Cela s’est passé dans un quartier mozabite 
de la cité de Ghardaïa. L’arrestation à eté effectuée après une 
réunion du chef de gouvernement  du premier ministre, du 
chef d’état-majour et le conseiller de la présidence .
La mise en détention de Kameleddine Fekhar et de ses 
compagnons s’est faite en  violation des lois algériennes en 
vigueur ainsi que des traités internationaux des Droits de 
l’Homme que l’Algérie a ratifiés. Il est important de signaler 
que ces Droits de l’Homme sont être garantis par l’article 32 
de La Constitution algérienne; les articles 3, 5, 7, 8, 9, 10, 19 
et 20 de La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme; 
les articles 1, 7, 9, 10, 19, 21 et 26 du Pacte International 
relatif aux Droits Civils et Politiques; les articles 2, 3, 4, 5, 
6, 10 et 11 de La Charte Africaine des Droits de l'Homme et 
des Peuples; et enfin, les articles 1, 2, 7, 37, 40, 42, et 44 de 
La Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples 
Autochtones. 
Rappelons que l’ensemble des textes internationaux cités 
ci-dessus n’ont pas été respectés en matière de présomption 
d’innocence, de délai de garde à vue, du droit d’être défen-
du et représenté par un avocat dès l’arrestation, du droit de 
recevoir la visite des proches ou en matière de conditions de 
détention. 
Le Dr Kameleddine Fekhar est arrêté et mis en détention 
par les autorités Algériennes pour motif de « subversion », 
« atteinte à corps constitué », « atteinte à la sureté nationale 
»,  « constitution d'une association de malfaiteurs », et bien 
d'autres motifs lourds de conséquences. Ces chefs d’accusa-
tion ont été relayés par bon nombre de médias sous contrôle 
des autorités Algériennes. En réalité, on reproche au Dr 

Fekhar d'avoir alerté l’opinion 
nationale et internationale 
sur le drame qui se déroule 
à Ghardaïa depuis deux ans. 
Il lui est également reproché 
d'appeler à l'ingérence inter-
nationale pour avoir demander 
à l’ONU de mettre la région du 
Mzab sous protection inter-
nationale. Ces interpellations 
de l’opinion et des instances 
internationales sont interve-
nues après une recrudescence 
de ces violences dans le M’Zab. 
Rappelons qu’il y a eu plusieurs 
fatwas (prêches) appelant aux 
meurtres des Mozabites, que les 
responsables de ces appels aux 
crimes et aux saccages ainsi que 
leurs complices sont libres et 
nullement inquiétés.
NacereddineHadjadj, ingénieur 
architecte et militant pacifiste, 
a été victime de complot, arrêté 

et placé en garde à vue de  72 heures en mai 2014  pour 
« tentative de meurtre » alors qu’il était loin des lieux des 
affrontements. Il est incarcéré pour une deuxième fois le 25 
juillet 2015 dans des conditions inhumaines dans la prison 
de Ghardaïa et  a observé une grève de la faim de 26 jours.
Kerrouchi Noureddine est  militant RCD et fonctionnaire à 
la Wilaya (direction de la culture) de Ghardaïa. Envoyé en 
mission à la Daira (sous-préfecture) de Berriane, il fut ar-
rêté par deux agents de police à la sortie d’une réunion sans 
être convoqué. Son arrestation constitue une violation de la 
loi étant donné qu’il a été mis en mandat de dépôt pour des 
faits non déterminés. Les chefs 
d'accusation sont « incitation 
à la haine » et « attroupe-
ment armé et non armé ». On 
lui reproche aussi d'être ami 
avec NacereddineHadjadj et 
Fekhar Kameleddine.
Ben Abdallah Abdalla moza-
bite de Berriane militant de 
Mouvement pour l’Autonomie 
du Mzab , arrêté arbitraire-
ment le 24-10-2015 .  

6- Détenus mozabites 
décédés en prison :

BaouchiAffari de Berriane,   
né le 26 mai 1942, est diplô-
mé de l’Institut Agronomique 
Méditerranéen de Montpel-
lier et de l’Institut de Droit 
et de Sciences Economiques 
de Montpellier. Il a travaillé 
à la cour des comptes avant de 
s'installer aux Etats-Unies d’Amériques. À Boulder, il est élu 
président  de l’assemblé populaire communale de Berriane 
en 2012. Connu pour son franc-parler et son charisme, sa 
voix dérange. Il a  été arrêté et jugé pour des faits qu’il a tou-
jours niés. Condamné à 5 ans de prison ferme, il  n’en revient 
pas. Il a été victime d’une grave dépression nerveuse faute de 
prise en charge médicale. Il devait être transféré en urgence 
vers une structure spécialisée. Transféré une première fois 
vers la prison de Ghardaïa où il a été très mal traité notam-
ment par certains gardiens qui l'on tabassé en lui assenant 
des coups de pieds au ventre et au visage parce qu’il n'était 
pas d'accord avec la façon dont on lui rasait le visage. Après 
avoir passé un mois à Ghardaïa, il a été transféré une seconde 
fois vers la prison de Laghouat où il mourra un mois après 
dans des conditions mystérieuses.
Ben Cheikh Aissa a été arrêté chez lui avec un de ses enfants 
et d’autres membres de sa famille juste après les massacres 
de Guerrara qui ont provoqué la mort sur place de 16 Mo-
zabites et plus de 400 blessés. Agriculteur âgé de 69 ans, il 
fut victime d’une dépression nerveuse à cause des mauvais 
traitements qu’il a subis de la part des gardiens de la pri-
son de Ghardaïa. Ayant subi des traitements violents, il a été 
transféré à l’hôpital de Ghardaïa dans un état d'inconscience. 
Placé au service de la médecine interne pendant plusieurs 
jours et privé de visites des membres de sa famille sauf auto-
risation du juge d’instruction pour quelques minutes, il est 
décédé 11 jours après son admission à l’hôpital de Ghardaïa. 
Son corps a subi une autopsie suite à l’insistance de l’un de 
ces fils, mais le rapport final n’est toujours pas remis à sa 
famille pour des considérations bureaucratiques.

7-Témoignages des victimes
• MOHAMED BABA NADJAR
Mohamed Baba-Nadjar, originaire de Ghardaïa, né le 4 jan-
vier 1984, avait 21 ans lors de l’agression et de l’assassinat 
en octobre 2005 de Brahim Bazine, membre de la section 
locale du Croissant Rouge et ancien militant du FFS.
Sans aucune preuve, Mohamed Baba-Nadjar a été accusé 
d’avoir perpétré ce meurtre et condamné à mort le 6 juin 
2006. Depuis ce jour-là, il est incarcéré à la maison d’arrêt 
de Ghardaïa où il a été victime de tortures. Son procès en 
appel devait avoir lieu samedi 03 janvier 200. Il a été reporté 
pour une deuxième fois et aucune nouvelle date n'a été fixée.
Le procureur général avait fait le 23 décembre 2008 une 
demande à la Cour Suprême, de reporter le procès sans faire 
appel à la juridiction de Ghardaïa, pour « raisons de sécu-
rité ». La population de Ghardaïa s’est  mobilisée dans cette 
affaire. En signe de solidarité, le jour du procès, une grève 
générale des commerçants a été organisée  le 3 janvier 2008 
et un comité de soutien de Mohamed Baba Nadjar a été 
constitué pour exiger un procès équitable.
• Mr SEKOUTI KHODIR: 
Né le 20 août 1972 à Ouaregla, marié et a 5 enfants. Tech-
nicien supérieur en travaux publics, il est entrepreneur.
Membre fondateur de Mouvement pour l’Autonomie du 
Mzab ( MAM ) ; membre de Fondation TIFAWT et Délègue 
de l’Algérie de Assemblée Mondial Amazigh .
Après les événements qu’ a connu la wilaya de Ghardaïa 
au sud de l’Algérie durant 2013 et 2014, le 19 mars 2014 
à 12h30, un groupe d’arabes Châamba a saccagé ça mai-
son et fait exploser une bouteille de gaz de butane dans une 
chambre au 1er étage en plein jour devant une trentaines 
des policiers.  Ils ont reproduit  cet acte 3 fois pendant une 
semaine pour démolir la maison. Le 14 juillet 2015, un man-
dat d’arrêt a été délivré contre Sekouti Khodir juste après 

l'arrestation du Dr  Fekhar Kameleddine et ses compagnons, 
militants des droits de l’homme.  Il s’est réfugié en Kabylie 
pendant 3 mois. Pendant cette période, son fils âgé de 17 ans 
été interpelé, interrogé et tabassé  par la police plus d’une 
heure pour lui soutirer des aveux pouvant  indiquer le lieu de 
cachette de son père.
Le 03 octobre 2015, Sekouti Khodir a traversé les frontières 
algéro-marocaines. Actuellement, il se trouve au Maroc. Il 
a contacté l’Agence des Nations-Unies pour les Réfugiés au 
Maroc (UNHCR Maroc) pour demander l'asile politique dans 
un pays européen.  Il continue à faire l’objet de recherche  en 
raison de son  combat  pour les droits de l’homme, son mili-
tantisme en faveur de l’identité Amazighe et aussi les décla-
rations qu’il publie en tant que représentant  de l’Assemblée 
Mondiale Amazighe en Algérie, une organisation non gou-
vernementale qui ne cesse de dénoncer les crimes  perpétrés 
par le régime Algérien à travers une politique d’occultation 
de la civilisation et de l’identité amazighes du peuple du 
Mzab à Ghardaia, en Algérie.
• Mr ABBOUNA SALAH : 34 ans, marié et a 3 enfants, ingé-
nieur en électronique, il est cadre de l’entreprise de télécom-
munications MOBILIS.Membre de la fondation « Tifawt » et 
du Congrès Mondial Amazigh.  
Depuis 2007, plusieurs activistes et militants amazighs des 
droits de l’homme, y compris ABBOUNA Salah, sont pour-
suivis par les autorités algériennes en raison de leur défense 
des droits sociaux économiques et culturels du peuple ama-
zigh mozabite. Tous les détenus sont arrêtés arbitrairement 
et menacés de mort par la police.
- En 2010, ABBOUNA Salah a été arrêté en compagnie de 5 
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 ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓ ⵊⵃⴰ ⵙ ⵓⵔⵓⵔⴷ ,ⵉⵍⵙⴰ ⵢⴰⵏ 
ⵓⴱⵔⴷⵓⵣ.ⵉⴼⵍ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ 
ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴼⵍ ⵉⵃⵔⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵏⵏⴰ 
ⴰⵙ ⵉⵙ ⵉⴷⴷⵙ(organiser) ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴱⵖⴰⵖⴰⵕ 
ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵔⵛⵉⴷⵓ(grande fête) ⴰⵀⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ 
ⵉⵅⵍⴹ(rejoindre) ⵖⵉⴼ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ 
ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ.ⴽⵓⴷ ⵉⴷⴷⴰ-ⴷ 
ⵊⵃⴰ ⵙ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⵍⴱⴰⴹ,ⵡⴰ-ⴷⴷⵖ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵜ 
ⵉⵙⵙⵉⵏⵏ ⴰⵀⴰ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵙⵉ ⵎⵣⵢⴰⵏ ,ⵉⵏⵏⴰ 
ⴰⵙ : -«ⴰⴷⴷⵓ-ⴷ ⵣⵉ ⴷⵉ ,ⵀⴰⵜⵉⵏ ⴷⵉ ⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ 
ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵎⵎ ⵛⵢ». ⵉⵀⵉ ,ⵉⵙⵙⴽⵛⵉⵎ ⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ 
ⵜⵇⵡⵉⵔⵜ(chambre) ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴰⵔⵉⴽⵏ 
ⵉⴱⴰⴳⵏ(qui semblent) ⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴰⴷⴰ 
ⵜⴰⵏⴰⵏⵏⴰⵣⵜ(condition modeste) .ⴼⴼⵉⵔ 
ⵉⵜⵙⵏⵜ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ ,ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⵏⴽⴷ(présenter) 
ⴰⵙⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⴷⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⵏⵏⴰ ⴱⴹⴰⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵢⵏ(les 
présents) ⴰⵀⴰ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵜⵏ ⵙ ⵍⴰⵥ .ⵉⵎⵢⴰⵏⵏⴰ 
ⵊⵃⴰ ⴷ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ : -«ⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵡⴷⴰⵏ 
ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵉⵎⵉⵇ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ ! » ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵅⵎⵎⴰⵎ 
ⵊⵃⴰ .ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ(moyen) ⵎⴰⵔ 
ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ 
ⴰⵀⴰ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⴰⵎⵉⴷ(leçon) ⵉⵙⵙⵖⵢⴰⴷⵏ 
ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ .ⵉⵏⵏⵙⵔⵓⵔⴼ(s’esquiver) 
ⵣⵉ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⵍⴱⴰⴹ, ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ.
ⵉⵙⵡⵉⵣⵣⴹ(se diriger) ⵙ ⵉⵃⵓⵔⵉⴼⵏ(grands 
pas) ⴰⵣⴰⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵓⵙⵍⵉⵀ.ⴽⵓⴷ ⵉⵍⴽⵎ 
ⴷⴰⵔⵙ ,ⵉⴽⴽⵙ ⵙ ⵓⵔⵓⵔⴷ(rapidement) 
ⵉⴱⵔⴷⵓⵣⵏ(haillons) ⵏⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵍⵙ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ 
ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ .ⵉⵍⵙⴰ ⵉⴽⵓⵔⴱⵉⵢⵏ(babouches) ⵏⵏⵙ 
ⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵉⵜⵎ ⵉ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ,ⵢⵓⵙⵙⴰ 
ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵔⵟⵓⵍ(long turban) ⴰⵀⴰ 
ⵉⴼⵏⴷ(se parfumer) ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⵏ 

ⵓⵙⵎⵎⴰⵎ. ⵉⴼⵍ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵣⴰⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵍ ⵏ 
ⵡⴰⴷ ⵉⵊⵎⴹ(perdre) ⴰⴽⵓⴷ,ⴰⵀⴰ ⵢⵓⵎⵥ ⴷⵉⵖ 
ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⵖⴰⵖⴰⵕ(richard) 
ⴰⵎⵍⴱⴰⴹ(commerçant). ⴽⵓⴷ ⵜ ⴰⵏⵏⴰⵢⵏ 

ⵉⵡⵕⴹⵏⴰⵙⵏ(serviteurs) ,ⵙⵜⵉⵍⵍⵉⵢⵏ(avancer) 
ⵙ ⵖⵓⵕⵙ ⴰⵀⴰ ⵏⵚⴼⵏ(ovationner) ⵙⵉⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ 
ⵏ ⵓⵖⵢⴰⴷ(politesse) ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵟⴼⵓⵕ 
ⵙ ⵓⴼⵉⵜⴰⵍ(salon) ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵓⴷⴼⵏ 
ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ . ⵉⴷⴷⴰ-ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ 
ⴰⴷ ⵉⴷⵙ ⵉⵎⵏⵉⴳⴳⵉⵔ .ⵓⵔ ⵢⵓⵛⵉⵣ ⵊⵃⴰ ,ⵉⴳⴰ ⵜ 
ⴷ ⵓⵡⴰⵔⵉⴽ(personne) ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ 
ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵀⵓ(honorer) ⵙ ⵓⵔⵣⴰⴼ(visite) 
ⵏⵏⵙ .ⵉⵙⴳⴳⴰⵡⵔ ⵜ ⵖⵉⴼ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ ⵏⵏⵙ,ⴰⵔ 
ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵙ ⵉⵄⵔⵏ(être heureux) ⵙ 
ⵓⵔⵎⴰⵙ(accueil) ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵔⵙ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴷ 
ⴰⵙⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⴳⵓⵍⵏ ⵓⵙⵔⵉⴽⵏ(gâteaux 
délicieux) ,ⴷⴰⵢ ⵉⵜⵜⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⴰⴷ 

ⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ ⵉ ⵜⴷⴱⵓⵜ.ⵢⵓⵎⵥ ⵊⵃⴰ ⴰⴹⵖⴰⵕ 
ⵏⵏⵙ ⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴷⴱⵓⵜ ⵜⴰⵡⵕⵕⵕⴰⵢⵜ(ronde).
ⵓⵡⵉⵏ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⴱⵙⵟⵉⵍⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ (ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵙ 
ⵓⵔⴽⵜⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵛⵔⵏ ,ⴷ ⵉⵛⴰⵛⵉⴷⵏ(amandes) 

ⵉⵀⵔⵎⵉⵛⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⵉⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵄⵜⵜⵓⴳ 
).ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⴰⵛⴰⵏⵉⴼ ⵏⵏⴰ ⵙ ⴷⴷⵛⵏ ⴰⴷ 
ⵜ ⵉ ⵜⵛⵉⵏ.ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ,ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⵙ ⴰⵙⵏ 
ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵉⵄⵜⵜⵓⴳⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵢⵏ 
ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⵕⵣ ⵓⵙⵔⵉⴽ.ⴰⵔ ⵜⵙⵜⵜⴰⵏ 
ⵉⵏⴱⴳⴰⵡⵏ ⵙ ⵉⴷⵉⵔ(le bout) ⵏ 
ⵉⴹⵓⴹⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵏⵖⵉ ⵍⴰⵥ 
ⵏⵖ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵜⵜⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵛⵉⵏ. 
ⵉⴳⵣⵎ ⵊⵃⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⵏⵢⵉⵢ(morceau 
de viande) ⴰⵀⴰ ⵉⵍⵎⵥ ⵜ,ⴰⵔ 
ⵉⵜⵜⴳⵓⵔⵜ(discuter) ⴷ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ 
ⵖⵉⴼ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⴷ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ.ⴷⴰⵢ 
,ⵙ ⵓⵍⵎⵖⵉ (subitement),ⵢⵓⵙⵢ 
ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴹⵍⵉⵢⵜ(le bol) ,ⵉⴽⴽⵯⵓⵔ ⵜ 
ⵙ ⵓⴹⵕⵣ(la sauce) ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴼⵢ ⵖⵉⴼ 

ⵓⵟⵔⵟⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ : «ⵜⵛ ⴰ ⴰⵃⵔⵓⵢ 
ⵉⵏⵓ ,ⵜⵛ !» ⵉⵔⵏⴰ, ⵓⵔ ⵉⵃⵢⵢⵉⵕ ⴳ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ,ⴰⵔ 
ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵉⵃⵔⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵙⵍⵉⵀⵏ(privés) : 
«ⵜⵛⴰⵜ ⴰ ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ ⵉⵃⵍⵍⵓⵜⵏ ,ⵀⴰⵜ ⴳ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵙ 
ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴷⴱⵓⵜ ⴷⴷⵖ .ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴷⴷⵖ ⵜⴳⴰ 
ⵜⵉ-ⵏⵏⵓⵏ ⵓⵔ ⵉⴷ ⵜⵉ-ⵏⵓ.ⴽⵓⴷ ⴷⵉ ⴷⴷⵉⵖ ⴰⵙⵍ 
ⵏⵏⵓⵏ,ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵔⵎⴰⵙⵖ ⵎⵣⵢⴰⵏ ....» ⵉⴳⵣⴰ ⴱⴰⴱ 
ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⵊⵃⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ .ⵉⵜⵜⵔ 
ⴰⵙⵅⵏⴷ. ⵅ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ,ⵉⵏⵣⴹ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ 
ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵇⵡⵉⵔⵜ , ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵙⵓⵍⵜⵏ ⵉⴷⵓⵙⴽⴰ ⵏⵏⴰⵖ 
ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴷⵏ ⵉ ⵉⴼⴰⵍⵉⵙⵏ(les invités) ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ. 

* ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ 
ⴳ ⵓⵡⵉⵍⴰⵏ ⵏ 2965/2015

ⵉⴱⵏⴷⵉⴳⵏ ⵏ ⵊⵃⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ
 ⴰⴹⴰⵕⵉⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵍⵣⵏ ⵣⵉ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 

omar avyur D omar mivis  D awmatn, 
xddmn akD tamZa, akkwsn as udji. 
maca ijj n wass irup omar yavyur 
aD yarws, omar mivis irap ad 
yawi amcri, rami id idwr omar 
mivis, yufa omar avyur inva mmar-
ra udji, ijja ijj icari, uca ynna as 
omar mivis: “mavar i tntt tnviD ?”. 
ynna-as ntta : “wami wryv x tcjjart 
ttettv tasrivwa, qqimnt tÃÄÄaont-
ay, (ntninti tarrant ifZ, maca ica-
ri lla), inna-as: « tÃÄÄaont-ay uca  
nviv-tnt », inna-as omar mivis:  «i 
rxxu mamc D-as  va ngg? min d-as  
va nini  i  jida  tamza? “ 
“yak aD ad anv tcc mara tssn », 
rxdnni msasan  jar-asn,  nnan: « aD awRn  
s djirt, s minzi nttat s djirt 
war twiri ca », rami arwpn, tnn-asn: 
«mavar toÄRm?» nnan-as : “qa nufa ar-
bio aTTaS uca njja tivaTin aD ccnt 
mamc xsnt”,  wwin-d aman tfarravn  
tnifst, nttat  tvir-as  qa Tzzyn d 
acffay,  ssnni rupn TTSn.
inna-as omar mivis i omar avyur: 
“s djirt aD ck d sfaqv ad nrap 
anoaq. 

Di rwST n djirt, irup omar mi-
vis issudm-as i omar avyur Dg 
uqmmum tanqqiT n tammnt, inna-as-d ntta 
: “a omar nnv ani-d cipaja”. inna-as: 
“kka ssnni aD nuyar anoaq ssanita”.
 kkarn uyarn, uca ynna-as  omar mivis 
i omar avyur: “qqn-d  tawwart nni 
cway cway s mbra  driz”. Yykkar  
ntta iqro-it-id, yarbut-id  xf 
worur ins, qqimn ggurn, uca ynna-as 
omar avyur i omar mivis: “a omar 
nnv satap-ay cipaja, qa mmutv arzv 
s rwpran” inna-as omar mivis wami 
vars d innqrb: «min-d tksi iD ? »  
inna-as: “yak D cck i Dayi ynnan arbu 
d tawwart nni” inna-as: “ssas it  ag 
tZruT nni zzatc” ykka ntta yssas 
tawwart, yarbu d taZruT  nni, uca 
qqimn gGurn, ar umu iD as ynna omar 
avyur i omar mivis: "oawd a omar 
nnv qa mmutv", inna-as: "micc yuvin 
oawd a omar avyur?" inna-as: “yak d 
cck i Day Ii innan ssars tawwart, 
arbu d taZRuT, inna-as : "ssars it, 
ssars it."

* yuns lukili

wanitati D ijj n waraq Di 
tmurt nnv, mani tuva ittddar 
ijj n tmÏÏut. tamvart a ymmut 
as waryaz nns yjja as d ijj 
n upnjar, uca aynni  n mmis  i 
vars ioizz xafs am uobbuz 
xf tiÏÏ. ntta war ixddm 
war iyddm, war ikssi war 
yssrusi .tamvart a vars ijj 
n tfunast, ttddn Tzadja,ttgg 
as d cwayt n uvi D cwayt n 
trussi, tqqar as i mmis: 
“tpawar ammi inu xf uvi  d 
trussi pama aD zzays nddar, 
ad zzays nssuyar tudart”.
apnjar a tSSubÄit ymma as 
aÏÏaÃ, uca tuva dinni ijj n wmcan 
qqarn as apidus, apidus a nqqn 
dinni iwdan, wnni i dinni var 
irapn itmtta, uca ntta iTTubuÄ 
xf ymmas yqqar as :
”wcc ayi d trussi aD ccv 
mamc xsv, niv ad rapv apiDus 
aD mtv” 
uca tqqar as  nttat: 
“a mmi inu war ttrap ca 

apiDus, ammi inu qqim aD ac 
wcv trussi rxtu” 
uca amnni i trup am wass a am  
tiwcca nns ….uca tqqar as: 
“iwa a mmi inu ad n pawr cwayt 
xf trussi mizi var nddar.” 
ntta a xmi nni I tÇmmaËÄ I 
ddbbuz, yugi aD yarÇm  
tiÏÏawin nns ad ixaËËÃ di 
min das tqqar ymmas, mkur 
ass amnni, ar ami yssizi 
ymmas. uca aynni n ymmas mskina 
war vars min var tgg, war 
vars bu tizmmar snnj i manaya, 
uca tnna as: 
“iwa rxxu a mmi inu qa trussi 
tcci it ma tjji it!!, uca mara 
txsd ad trapd apidus var 
rap”
 uca s uynni id as qqarn:
”wcc ayi id trussi, niv aD 
rapv apiDus aD mtv”.

* yuns lukili

wcc ayi d trussi niv aD 
rapv apiDus aD mtvomar yarbun tawwart
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« Nnan  ur tgi vas tudrt nv g du-
nit lla nttmtat ar nttidir, ur 
dav inqqa vas azmz ».wad itti-
nin  awal ad aqryan ayd iga,ur 
yukiz vas azrruy uzmz, yusad 
g idis mnid i walli ur yukizn 
awd uzmz, nvd walli ittinin is 
ila ad  nqqim xf uynna g llan middn 
mctida aya, am ulli ykkan g uzmz  
irqqasn n yakuc….
Mc nssiwl xf ayt tmira assa, 
atn inn na fur ukizn azmz izrrin, 
iddv lla ,  aylli ur ikkin g uzmz 
urqqas mupmad, yiwÄ disn lpal 
allig ttinin i sur tzri tçallit 
ffir ilummaÄ n tmira, iddv lla 
ttini i s ur ar itkks urqqas 
nsn tammart. Awind wiss Änin , 
is ar itkks cirb yadj tam-
mart, zrin wiss Änin ad inin, 
ucntt i tillas, ar ttinin is ila 
ad smmursn akw ma ur izrin g 
uzmz urqqas, am tmprayin, ati-
lifizyun, atilifun, ssulima…. 

Allig nn tssiv  tipitt nsn awd 
ifullusn, mi ttinin ila ad twaqqn 
7 wussan, pma ad zrin i tvrsa…
akw middn iwind anvmis i ti-
pitt n ayt tmira, itggin tiol-
lafin xf wudmawn i twtmin nsn, 
ar urzzun awd tioyyalin d ti-
cirratin wiyaÄ  ad wtn ivnbab 
s ihdumn ibrcan… tawÄ vursn 
tipitt allig ar tbbin ibrdan , 
zigzill vr wiss ur asn iddin 
g ubrid nsn, ur da yssufuvn s 
tillas ns tibrkanin. Dad ayd 
inna oumar bnu lxttab i ymddu-
kal ns : « ssgm at araw nnun i yan 
uzmz Änin, maci i wad ttidirm 
» . ila ad nrar annli vr tinawin 
d iddan g lquran, sumata tiss 
itksn açaça xf middn, yadjtn  
ad idirr tudrt ivudan, tfti 
yasn alln xf kigan n tvawsiwin ur 
ikkin g uzmz llig d iÄr lquran, 
linjil, turat ula kra Änin.ayn as 
ila ad nisin  s tidt imussnawn 

, mad vas wn yudjan tammart yini 
yasn ur illi kra d ikkan nnagi, 
sumata mc av d yavul vr twngimt 
, idj wawal axatar g inna urqqas 
mupmad : «  imussnawn d imkkus 
irqqasn ».
Iwa mc gan imussnawn imkkusa 
irqqasn nvd igwrramn, ila vifnv  
ad nisin  g tizwiri mayd igan 
tussna, is da tmuttuy tussna zg 
uzmz vr wayyaÄ , mad lla ttg am 
ticcaw ur da ytmuttuyn ?is ila 
i wmussnaw ad yisin tussnawin 
illan g uzmz ns mad arap ?mad 
ila vifs ad yisin vas tivaw-
siwn usvan ? ila ad nisin aya, d 
max allig ur da yakkan wid mi 
ytwina is gan imussnawn addur i 
tussnawin n dunit ?

* Saoid bajji
(isul^)

TARASVANT NVD AZILAL GR USVAN D TNBBAÄ

Ar dvi lla sull imazivn lla 
ttinin mayd invan izm . ur 
invi izm vas mayt yugrr, 
i mayd ims wad nvd wid 
as yugrr i yizm titi ?  
titi ur igin am tita ! ur 
tlli turda is nnan imzgura 
i sur da itrru tadusi 
vas amoaz. Amoaz n mi ayd 
invan izm ? is iga umoaz 
win middn mad win imuÄar, 
d imddukwal yizm sull 
dduhdan s mnvit yizm, 
d imazivn sull ar dvi 
lla sqsan mayd invan izm ? 

izm ur t invi vas ifassn 
ixxan, ifassn ur irin ad 
yili yizm g oari, arap, 
iggwz d yizm s askar, 
illa g tsdawit lla ysag-
gwad, mar isggwad yizm 
allig as twag tqbut t invan. 
Wid invan izm ssn tadusi 
ns, allig as d kkan magan 
tanila at rarn s almmas, al-
lig ur digs tiwÄ tksumt 
tayaÄ. Mayd igan tiqba s 
yuv yizm akal, tiqba mi 
ur issin yizm makka va 
tn ifukka, allig as tbbi 

maggan tasga digs. Allig 
nn izri ixf ns g imnvi, 
ur igin am imnvan. Izm nvant 
wiss ur t irin, willi ur 
irin imazivn d izm ama-
ziv ayd iga, i mayd ur 
irin izm ? irxa wawal, d 
isqsi ibbid s askar, 
allig nuki is d willi ur 
irin imazivn ayd invan 
izm. D willi ur ipmill 
imazivn , d inbbaÂn n tma-
zirt, iran ad ikks izm, 
zg udvar g ar isggwaÄ  
injda igan ibrraniyn, ur 

tn yudjin ad nn avn mayd ran. 
Izm nvant ifassn ixndal-
lasn, ur igin vas yan nvd 
ugar, ifassn igan amuggu 
inbbaÄn xf ma ur lin, g tma-
zirt g inbÄ yizm. inb-
baÄn igan ipyyapn imullas, 
isrsin taqbut ad tamç 
tnv izm. Talli isul ad tk 
izmawn g imazivn, mc sull 
digsn izmwan !!!

* Saoid bajji

MYAD INVAN IZM ?



Ur tuzggan kigan wakudn d idvar n 
tlalit, d awd tqbilt zg iga unlmad. 
Yits n tikkal, tawru warraw icir-
ran, digsn lbacat, lqyad,cyux...ilin 
awd isbbabn, imkrazn...Ur illi kra 
ygan timitar xf taywant n ayt ixamn 
inlmadn n uvrbaz amaziv uzru.
Tifrt tayffast, lla digs nttafa 
yits invmisn drusnin xf ukccum 
amzwaru icirran g uvr-
baz, nvd asggwas llig d 
mmutin zg ca n skwila yaÄ, 
pma ad fddan isggwasn 
nsn inggura ur illin g til-
li zg d ddan. G tisirit 
n tannayin, llan nttafa timi-
tar s mas yumç ifdda 
icirri tavuri ns, d 
ismawn awd willi yddan 
vur skwila tasdrast 
“Dar Bayda” g amknas, d 
wanaw n tamnaggayt yumç, d 
awd wiss yttwazon, d ma 
xf mi twazon. Mvar drusn 
invmisn llanin g uzmmam ad, 
maca vursn advan imqqur 
g tmktit n “lissi tariq 
Bn Ziyad”. Mvar digs 
ur illi mayd av yakkan timitar, s 
tkka skwila g udvar n uvrbaz dat 
usggwas n 1927, mad  asggwas nn ayd 
igan amzwaru ns.
TikarÄiwin n isdras digs kigan 
invmisn ugar uylli yttilin g yat 
tdblt n tvuri. Zg tizwiri, nannay 
taguri n uvrbaz amaziv, ur uigin am 
wiyaÄ g ivrbazn ula skwilat. Dad 
ayd yttwaray ism unlmad, azmz n tla-
lit, asun d tqbilt n tlalit, tnbaÄ im-
pÄayn, ism d tawuri n bab as nvd win 
amaÄir, d kigan invmisn xf taywant 
nsn, skwila g ikka unlmad, mctida 
aya, d manig yiwÄ g tvuri, yakkan 
tisfras xf inlmadn. Invmisn ad, lla-
nin g tsrdast ur llin g tdblt uvr-
baz, t id ttg tslwayt n tvawsiwin 
tisrtanin, ur id tarqqast taza-
guzt. Ayad av yakkan timitar, is d 
snat n tslwayin ar isnuccugn tawuri 
uvrbaz, maca ur llin invmisn vas g 
yat digsen tt. Avrbaz-taslwayt n 
trqqast tazaguzt, vas tad ayd yt-
temsawaÄn d tvawsiwin tisrtanin. 

Invmisn ad, ayd ifkan i ymrzan, mas 
va smunn kigan xf wuçu icirran, ikkan 
avrbaz amaziv uzru.Sumata xf tzd-
duyt warraw inlmadn d irummiyn.
Zg kra ivrbazn irummiyn imzwura, 
vas wi uzru a vr illa usaÄuf ad 
awaylal, izdin, g tikklt d trqqast 
tazaguzt, d akw tizmmar i tslwayt 
n tvawsiwin tisrtanin d awd i tms-

vimt tamatut. Ayad mi nttafa afssay, 
mc nssn tavawsa imazivn, ur tgi am 
tiyaÄ.

Skwila urummaziv d uvrbaz ama-
ziv uzru,sumata, izdi nnican d 
imsvimi amatu, igan ansmigal n uwanak 
afransawi g tuvmurt. Tigmmi n tvu-
ri i tsrtit tamazivt n fransa, nttat 
a xf tsskw tsrtit yimal, g uzmz n 
tuvmurt nvd awd g uzarug. Inmuggar 
irasal, ar digsn ittusmrara wawal 
xf isqsitn n skwilat timazivin, 
g ittamu unvlaf amrruki ansmigal n 
tvuri tamuslmt.Lmxzn d ugllid, ssn 
xf skwilat ad.
Zgus da adday d kcmn icirran, ur 
da ufrrun walu xf tvuri, maca xf 
trtbirt, bÄan icirran d itddun 
zg uoraq xf snat n tmnaÄin, tamzwa-
rut llas tufrru trqqast tazaguzt 
utcci d mmnsit ns. Tasga tiss snat, 
ayt ixamn inlmadn ns as yufrrunçan 
tvuri .
Avrbaz amaziv uzru, ur da t iktccm 

vas araw imazivn igan inmvurn nvd 
wis asn iwalan. Gin irw nsn nvd araw 
willi asn iÄfar.
Irtbirn akw, lla kccmn tasakramt, 
lla kcmn, xf snat n tmnaÄ:
-Inlmadn ihrran g skwila tamzwarut 
tamazivt.
-Araw inmvurn, ikkan nvd ur kkin 
skwila lli d yiwi umaris n tvaw-

siwin imzdav nvd tam-
pÄayt tamadant.Mec n tufa 
tslwayt is drusn icir-
ran as d yttuzmmamn, am 
uylli ykkan asggwas n 
1937, llig ur zrin inzmamn 
ili wis kraÄ, zg umnct i 
ku asggwas, lla ttazn ts-
lwayt n tvawsiwin tisr-
tanin i iruviyn n tsggiwin 
(Fas, Amknas, mrrakc, 
RbaÄ), mas itettr uvr-
baz amaziv uzru, ad as 
d ttuzmmn icirran zg wa-
raw inmvurn, yurzzun ad 
gin imasayn imzdav vrs 
imal.
Tisggiwin ad, yttaznn 
ismawn icirran dat n 20 

vuct n ku asggwas, ismawn  xf ttilin 
invmis i ku yan digsn. vr tingiri 
uyur n vuct, lla yttmun uslway uvr-
baz d umpÄu n tvawsiwin imzdav, 
ad kkin imarisn n tsggiwin asn d 
izmmn icirran, yiwÄn xf tvuri.pma 
ad vifsn tini tslwayt awal ns angga-
ru. “Llan wis mi tkks ismawn nsn, mc nn 
tufa ur as imunn d tsrtit ns”.Nvd mc 
ggudin inzmmamn, ugar  i mayd  ikcmn 
ku asggwas. Ugar uya lla turzzu 
tslwayt ad tsemçui zg irçan, llig 
ar ttasi icirran ugar mi-va frun 
ayt ixamn nsn irçan n tvuri, sumata 
araw n lqyad, cyux, inmvurn imtrrpn, 
pma ad tnzv fransa amata g imazivn, 
ad lmdn, tga yasn, g tsga uzru, yat 
skwila tamnzut tamuslmt, uma icir-
ran d itddun zg skwilat yaÄ, as-
lway n uvrbaz ayd ittasin wis mi 
va twak trtbirt nvd ur asn tmmuc.
Saoid bajji

* saoid bajji
(isul)

MSKWIT N TMSMUNT INLMADN IQBURN N UVRBAZ AMAZIV UZRU 
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1-  Présentation des mozabites et de 
leur environnement
Les Mozabites représentent une population 
amazighe (berbère) et amazighophone démo-
graphiquement estimée à environ 300.000 
personnes. Les mozabites sont musulmans de 
rite ibadite. Avec une représentation d’envi-
ron 1 % de la population musulmane totale 
dans le monde, l’ibadisme est un courant 
minoritaire, non-violent et non-prosélyte qui 
est issu de la branche kharidjite de l’Islam. En 
dehors du Sultanat d'Oman où il représente 
l’islam officiel et majoritaire, le rite ibadite 
est considéré comme un courant hérétique 
par l’islam sunnite, rite malikite  dominant en 
Algérie et dans d’autres pays du monde mu-
sulman. En Algérie, la société mozabite a su 
résister à l’islamisme politique et terroriste.
Les mozabites sont principalement installés 
dans leur territoire historique de la vallée du 
M’Zab, au sud de l’Algérie et sur un plateau 
rocheux au climat désertique. Ce territoire 
est organisé en sept cités mozabites fon-
dées à partir du 11e siècle. Parmi ces cités, 
Ghardaïa. Elle  est inscrite dans le patri-
moine mondial de l’UNESCO depuis 1982 et 
fait l’objet de vandalisme comme dans le cas 
d’autres cités.
La démographie peu dense des Mozabites ; 
leur spécificité religieuse, culturelle et iden-
titaire ; la géographie hostile dans laquelle 
sont implantées leurs sept cités isolées ; leur 
entourage de rite sunnite, non berbérophone 
et se déclarant arabe, anti-amazigh et anti-
ibadite ; l’instrumentalisation du M’Zab par 
le pouvoir algérien ainsi que le contexte poli-
tique en Algérie représentent autant de fac-
teurs de risque et font de la population moza-
bite une minorité ethnique et religieuse en 
situation de danger. 
2-  Ressorts et contexte du conflit dans 
le M’Zab
La situation actuelle du M’Zab résulte de la 
politique menée dans cette région par l’Etat 
algérien depuis son indépendance, soit depuis 
1962. Les ressorts du conflit dans le M’Zab 
sont nombreux. Nous les énumérons comme 
suit :
•La mauvaise gestion de la sédentarisa-
tion des Châamba et des autres populations 
autrefois nomades. En effet, depuis 1962 et 
dans le cadre de la révolution agraire, le pou-
voir algérien avait débuté la spoliation des 
terrains privés et collectifs appartenant aux 
populations mozabites, cette spoliation étant 
toujours en cours et à travers le territoire 
nationale.
•Une stratégie d’éloignement des cadres mo-
zabites des  postes de  la fonction publique.
•Des pressions exercées sur les parents 
d’élèves pour rejeter l’enseignement  de ta-
mazight à l’école.  
•L’Algérie pratique une politique  hégémo-
nique par l’idéologie arabo-islamiste sunnite, 
cette idéologie se manifestant par une arabi-
sation insidieuse des populations amazighes 
en Kabylie, dans le M’Zab, dans les Aurès, 
etc., ainsi que par l’inoculation de l’islamisme 
radical dans ces mêmes régions.
•Les nombreux préjugés sur les Mozabites ont 
des retombées dangereuses sur la population. 
Ainsi, les Mozabites sont qualifiés d'héré-
tiques en raison de leur rite ibadite et de leurs 
origines. Ils sont considérés tantôt comme 
Berbères, tantôt comme des juifs afin d’atti-
ser la haine exprimée par les communautés 
dites « arabes », arabophones et sunnites de 
rite malékite, particulièrement la haine de la 
communauté Châamba. Aussi, les Mozabites 
connaissent depuis plusieurs siècles un dyna-
misme économique et commercial que cer-
tains spécialistes comparent au dynamisme 
économique de « l’éthique protestante» (se-

lon les termes de Max Weber). L’on prête éga-
lement aux Mozabites une étiquette de bour-
geois, de juifs et de prétentieux, ce qui attise  
les jalousies et accentue les haines.
•Les assassinats, les agressions morales et 
physiques des Mozabites, la destruction de 
leurs biens, ainsi que la profanation de leurs 
lieux saints et de leurs cimetières sont notam-
ment justifiés par ces préjugés. Récemment, 
il y a eu plusieurs appels au meurtre de Moza-
bites ainsi que des appels à leur extermina-
tion par des prêches d’imams fonctionnaires 
de l’Etat algérien.

•L'Etat algérien instrumentalise ces ressorts 
à des fins idéologiques en créant notam-
ment une diversion de l’opinion publique et 
des médias dans des situations de crise poli-
tique comme c’est le cas actuellement. En 
effet, l’Algérie traverse une crise politique 
et souffre de luttes internes, notamment de 
luttes de clans au pouvoir.
•Le pouvoir algérien pratique une politique 
de l’insécurité et des pressions (Taxe et re-
dressements) menée par des brigades de 
contrebutions de manière systématique lan-
cée contre le peuple du M’zab pour investir en 
dehors de leur territoire.

3-Exacerbation des violences depuis 
deux ans :
Le conflit entre Mozabites et Châamba 
existent depuis plusieurs siècles.  Cependant, 
par le dialogue et le compromis, les périodes 
de la coexistence paisible ont été prédomi-
nantes. Ainsi, les échanges commerciaux et 
même matrimoniaux entre ces deux commu-
nautés ont eu lieu. Toutefois, depuis l'indé-
pendance de l'Algérie, les cycles de violences 
sont devenus de plus en plus fréquents et la 
durée de ces violences de plus en plus lon-
gues. Depuis 2013, les violences et les ré-
pressions atteignent leur paroxysme.
 26 mars 2013, un sit-in pacifique des deux 
communautés devant l’Estrade Principale a 
rassemblé les militants des droits de l’homme 
représentés par les berbères mozabites et le 
comité de chômeurs représenté par les arabes 
Châamba. La police a procédé à  l’arrestation 
des activistes amazighs du M’zab de façon 
violente, les maltraite et les torture au com-
missariat de la police (voir la vidéo et les pho-
tos illustrant les traces de torture sur les corps 
des militants.  Le témoignage de salah ABOU-
NA est édifiant sur ce point).  Cette union 
entre les deux communautés est mal vue par 
le pouvoir Algérien  qui se montre violent 
et intransigeant à l’égard des mozabites.  Il 
dresse les arabes contre cette communauté 
sans défense pour perpétrer des crimes et 
des attaques systématiques contre le peuple 
du M’zab. Les dégâts sont importants : une 

trentaine de morts dont la plupart par balle; 
des brulés vifs, dont un bébé; des centaines 
de blessés; des arrestations arbitraires; des 
mandats d’arrêt délivrés contre les jeunes; 
plusieurs dizaines de prisonniers; des femmes 
et des enfants traumatisés par les scènes de 
violence et de terreur ;  les commerces, les 
exploitations agricoles et les ateliers de pro-
duction  des habitations des Mozabites sacca-
gés et ce, sous la couverture des services de 
l’ordre qui assurent la protection des malfai-
teurs contre les mozabites (photos et liens des 
vidéos) et la profanation de cimetières, des 

lieux saints et des mausolées dont certains 
sont classés dans le  patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO depuis 1982. A cela 
s’ajoute  la mise en quarantaine par le pouvoir 
algérien de la région du M’Zab déjà isolée par 
sa géographie et son climat.

4- La région du M’zab sous l’état de 
siège par le déploiement de l'armée 
algérienne :
Les attaques du mois de juillet ont fait plu-
sieurs dizaines de morts par balles réelles, 
de nombreux blessés dans un état grave ainsi 
que plusieurs brulés vif. La journée du 8 juil-
let 2015 compte à elle seule une vingtaine de 
morts. Des maisons et des commerces de ci-
toyens mozabites ont été impunément pillés, 
saccagés et incendiés par des bandes orga-
nisées agissant au vu et au su des forces de 
police. 
Le facteur aggravant de ces violences sans 
précédent dans la vallée de M'zab, demeure 
sans conteste l'implication directe de l'État 
Algérien, son parti pris en faveur des arabes 
Châanmba, son laisser-faire et son manque de 
volonté pour protéger une population en dan-
ger. L’État Algérien, par le biais de ses forces 
de l’ordre, a encouragé les arabes Châamba à 
attaquer les mozabites et leurs biens  non seu-
lement en leur prêtant main-forte mais aussi 
en procédant aux arrestations arbitraires et 
en perpétrant des actes de tortures à l’en-
contre des Mozabites. Ces actes répréhen-
sibles des forces de l’ordre Algériennes ont 
été rapportés par des observateurs neutres 
et ont été étayés par de nombreuses vidéos et 
photographies (lien de vidéos et photo). Ain-
si, on constate que les interventions des forces 
anti-émeute visent exclusivement les popula-
tions Mozabites par l’usage excessif de balles 
en caoutchouc et des bombes lacrymogènes.
Section I : Crimes de guerre et crimes contre 
l'humanité dans le statut de Rome et le droit 
international pénal :
Dans le statut de Rome adopté le 17 Juillet 
1998 à l’origine  de la Cour Pénale Interna-
tionale, l'Art 5 énumère avec précision les 
crimes relevant des compétences de la Cour. 

Le paragraphe1 de cet article stipule que :
« La compétence de la Cour est limitée aux 
crimes les plus graves qui touchent l'ensemble 
de la communauté internationale. En vertu du 
présent Statut, la Cour a compétence à l'égard 
des crimes suivants : a) Le crime de génocide 
; b) Les crimes contre l'humanité ; c) Les 
crimes de guerre ; d) Le crime d'agression ».
Crimes contre l'humanité : l'Art. 6 du statut 
entend par crimes contre l’humanité ce qui 
suit : «meurtre; extermination; réduction en 
esclavage; déportation ou transfert forcé de 
population; emprisonnement ou autre forme 
de privation grave de liberté physique en vio-
lation des dispositions fondamentales du droit 
international; torture; viol, esclavage sexuel, 
prostitution forcée, grossesse forcée, stérili-
sation forcée ou toute autre forme de violence 
sexuelle de gravité comparable; persécution 
de tout groupe ou de toute collectivité iden-
tifiable pour des motifs d'ordre politique, ra-
cial, national, ethnique, culturel, religieux ou 
sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonc-
tion d'autres critères universellement recon-
nus comme inadmissibles en droit interna-
tional, en corrélation avec tout acte visé dans 
le présent paragraphe ou tout crime relevant 
de la compétence de la Cour; disparitions 
forcées de personnes ; crime d'apartheid ; et 
autres actes inhumains de caractère analogue 
causant intentionnellement de grandes souf-
frances ou des atteintes graves à l'intégrité 
physique ou à la santé physique ou mentale 
lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une 
attaque généralisée ou systématique lancée 
contre toute population civile et en connais-
sance de cette attaque.»
Ces crimes ont en commun le fait de recourir 
à des attaques généralisées et systématiques, 
lancées sur une population civile.
Pour déterminer le caractère systématique 
d'une attaque, le Tribunal Pénal Internatio-
nal pour l'ex Yougoslavie a retenu quatre élé-
ments, qui sont les suivants :
Ø L'existence d'un but à caractère politique, 
d'un plan en vertu duquel l'attaque est per-
pétrée ou d'une idéologie au sens large du 
terme, à savoir détruire, persécuter ou affai-
blir une communauté ;
Ø La perpétration d'un acte criminel de très 
grande ampleur à l'encontre d'un groupe de 
civils ou la commission répétée et continue 
d'actes inhumains ayant un lien entre eux ;
Ø La préparation et la mise en œuvre des 
moyens publics ou privés importants, qu'ils 
soient militaires ou autres ;
Ø L'implication dans la définition et l'établis-
sement du dessein méthodique d'autorités 
politiques et/ou militaires de haut niveau18.
 Ces actes de racisme et de tortures, ces trai-
tements inhumains et ces violations des droits 
de l’homme considérés comme des crimes 
contre l’humanité selon le droit international 
ont été avérés en Algérie et ont été dénoncés 
par différentes organisations, dont la Ligue 
Algérienne de Défense des Droits de l’Homme 
(LADDH). Dans un communiqué daté du 25 
novembre 2013, cet organisme des droits de 
l’homme affirme que « des arrestations arbi-
traires suivies de pratiques de torture nous 
ont été signalées » et que « [l]es témoignages 
des personnes arrêtées et relâchées, décrivent 
des pratiques inhumaines d’un autre âge, ac-
cusant les policiers de les avoir violemment 
tabassées, déshabillées complètement, et de 
les avoir arrosées avec de l’eau froide avant 
les exposer au vent froid du climatiseur par 
la suite ». Cette organisation évoque aussi des 
violences à caractère sexuel.
À travers l’ensemble de ces éléments, il est 
avéré qu’il ne s’agit pas d’un simple conflit 
à caractère religieux ou ethnique comme on 
voudrait le faire croire, mais d’un véritable 
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A Son Excellence,
M. Ban Ki-moon,
Secrétaire Général de l’Organisa-
tion des Nations Unies

Objet : demande de protection du 
peuple Mozabite et de libération 
des prisonniers politiques

Excellence,
Permettez-nous de vous rappe-
ler que notre ONG avait inter-
pellé plusieurs fois l’Organisation 
des Nations Unies, que vous avez 
l’honneur de représenter, à travers 
plusieurs courriers dont le rapport 
adressé directement à Mme. Navi 
Pillay, ancienne Haut-commissaire 
aux Droits Humains lors de sa visite 
au Maroc le 28 mai 2014, à propos 
de la question des flagrantes vio-
lations des droits humains dans la 
région du Mzab.
Vous allez entamer une visite offi-
cielle en Algérie, ce 6 mars pro-
chain, aussi nous souhaitons attirer 
de nouveau votre attention sur cette 
délicate question des violations des 
droits les plus élémentaires des 
citoyennes et citoyens amazighs de 
la région du Mzab, déclarée patri-
moine universel de l’Humanité par 
l’UNESCO.

Excellence,
Les autorités algériennes, au lieu 
de respecter la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’Homme, violent 
délibérément les droits humains au 
Mzab où elles mènent une politique 
génocidaire à l’encontre du peuple 
mozabite, en soutenant la commu-
nauté arabophone «Chaânba » qui 
agresse continuellement la com-
munauté autochtone amazighe. Ces 
derniers ont provoqué l’assassinat 
de plus d’une trentaine de per-
sonnes en sus de plus d’une cen-
taine de blessés. En témoignent les 
nombreuses photos et vidéos diffu-
sées sur les réseaux sociaux (voir 
notre rapport ci-joint).
Au lieu de déployer leurs efforts 
à protéger les personnes et leurs 
biens matériels, les agents des 
autorités algériennes (polices, 
gendarmes et agents de rensei-
gnements) violent tous les instru-
ments internationaux des droits 
humains et piétinent toutes les lois 
nationales et conventions interna-
tionales, en se comportant comme 
une force coloniale d’occupation. 
Au lieu de traduire devant la jus-

tice les vrais criminels, ces agents 
détiennent des dizaines de mili-
tants des droits humains dont notre 
représentant le Dr. Kameleddine 
Fekhar. Ce dernier et ses compa-
gnons sont victimes de fausses ac-
cusations dont celles d’atteinte à 
l’intérêt national et outrage à corps 
constitué. 

Excellence,
La parodie judicaire fait que les 
jeunes Mozabites qui défendaient 
leurs quartiers sont présentés au 
procureur de la république, du tri-
bunal de Ghardaïa, sous de 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 condamnés à de lourdes 
peines de prison.
Le lundi 05/05/2014, par 
exemple, le juge de la cour de 
Ghardaïa M. Fentiz, a condamné à 
de lourdes peines de prison ferme 
les Mozabites qui défendaient leurs 
quartiers contre les agressions sau-
vages des bandes terroristes en 
confirmant les condamnations pro-
noncées par M. Saih Abdelkader, le 
juge de première instance au tribu-
nal de Ghardaïa. En même temps 
et dans la même juridiction, le juge 
d’instruction du tribunal de Ghar-
daïa, Bouzidaoui El khathir, a relâ-
ché cinq personnes d’origine arabe 
accusées de tentative d’assassinat 
du jeune Mozabite Babker Houcin, 
alors que ces cinq assassins ont été 
identifiés grâce à un film d’amateur 
partagé sur le net et les réseaux so-
ciaux qui les a pris en flagrant délit 
avec une vingtaine de terroristes 
alors qu’ils frappaient la victime à 

coups de couteaux et de sabres.
Malgré les grèves répétitives de la 
faim des détenues politiques, les 
appels des ONG internationales 
(Amnesty International, Human 
Rights Watch, FIDH…), et les in-
terpellations des institutions di-
plomatiques (Union Européenne, 
Ambassade de Belgique…), les au-
torités algériennes s’obstinent à se 
comporter comme une armée d’oc-
cupation en piétinant les droits des 
populations civiles. En témoigne 
l’arrêt injustifié de Maître Salah 
Darouz, président de la Ligue Algé-
rienne de la Défense des Droits de 
l’Homme  (LADDH), défenseur des 
prisonniers politiques mozabites, 
au commissariat de Babezzouar, le 
6 février dernier, l’incarcération de 
M. Smail Abbouna, le 1 décembre 
2015, du fait que son frère, M. Sa-
lah Abbouna, s’est exilé au Maroc à 
côté de M. Khodir Skouti, le repré-
sentant de notre ONG en Algérie ; 
la condamnation à 18 mois de pri-
son contre 9 scouts mozabites…

Excellence,
Nous vous réitérons notre souhait 
que vous profitiez de  votre visite in 
situ afin d’exiger la libération im-
médiate des prisonniers politiques 
mozabites et obligiez les autori-
tés algériennes à se conformer au 
droit international et d’arrêter sur 
le champ la politique d’agression à 
l’encontre du peuple mozabite.
En vous remerciant de votre dili-
gence, veuillez agréer, Excellence, 
l’assurance de ma considération 
fort distinguée.

Signé: Rachid RAHA
Président de l’Assemblée Mon-

diale Amazighe

L'ASSEMBLEE MONDIALE AMAZIGHE
 INtErpELLE BAN KI-MOON à prOpOS DES 

fLAGrANtES vIOLAtIONS DES DrOItS HuMAINS 
DANS LE MZAB ALGErIEN

Selon le Mouvement pour l'Autonomie du Mzab, Ban Ki-Moon 
a parlé en Tamazight mais malheureusement il n’a rien dit sur 
les Amazighs, victimes de la répression en Algérie. 
Avant sa visite en Algérie, plusieurs organisations amazighes 
l’ont saisi par voie de courrier afin de l’interpeller sur les pra-
tiques racistes exercées par les autorités algériennes contre 
les Amazighs en général et les détenus des droits de l’Homme 
à Ghardaia en particulier. 
Une semaine auparavant, la famille du Dr Kameleddine 
Fekhar s’est adressée aux journalistes dans une conférence de 
presse organisée au siège des syndicats à Alger dans le but 
de sensibiliser l’opinion algérienne et internationale sur les 
souffrances qu’endure leur fils qui venait d’entamer sa 3ème 
grève de la faim depuis son arrestation arbitraire le 09 juillet 
2015 avec ses compagnons militants Amazighs par les services 
répressifs algériens aux environs de 20h alors qu’ils priaient. 
Des accusations gravissimes ont été fabriquées de toutes 
pièces à leur encontre pouvant aller jusqu’à l’emprisonne-
ment à vie. 
La famille du Dr Fekhar a lancé un appel de détresse au 
Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies afin 
d’intervenir auprès du pouvoir algérien pour procéder à la li-
bération des détenus et mettre fin à leurs souffrances qui ont 
été dénoncées et condamnées par plusieurs ONG des droits 
de l’Homme dans leurs rapports de 2016 à l’instar de Human 
Rights Watch et Amnesty International. 
Après une semaine de grève de la faim observée par Sofgha-
lem Kacem et le Dr Fekhar, l’état de santé de ce dernier s’est 
détérioré de manière grave au point qu’il n’a pas assez de 
force pour bouger sans oublier qu’il souffre d’une hépatite et 
le pire vient du fait qu’il soit privé de soins par l'administra-
tion pénitentiaire de Ghardaia. 
La visite de Ban Ki-Moon en Algérie n’a rien apporté de nou-
veau et n’a pas été à la hauteur des aspirations et des espoirs 
de la famille du Dr Kameleddine Fekhar. Bien au contraire, au 
lieu de condamner les violations des droits de l’Homme com-
mises par l’Etat algérien, l’ONU a salué dans un communiqué 
diffusé sur son site l’accueil chaleureux réservé au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies par les autorités 
algériennes. 
Nous renouvelons notre appel pour les organisations des 
droits de l'homme et humanitaire, la Croix-Rouge interna-
tionale, l'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation 
« Avocats sans frontières », l’organisation « journalistes sans 
frontières » afin de condamner et faire pression sur le pouvoir 
algérien pour libérer le Dr Kameleddine Fekhar , médecin 
de formation, défenseur des droits de l’Homme des droits du 
peuple du Mzab. Il a mené un combat politique et pacifique en 
intervenant sur plusieurs sites, journaux, télévisions et radios 
étrangères afin de mettre à nu le régime infâme d’Alger et 
le racisme qu’il pratique à l’encontre des Amazighs du Mzab. 

* Khodir Sekkouti 
Porte-parole officiel du Mouvement pour l'Autonomie du 

Mzab
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كمال 
الوسطاين

* بداية بعد الرتحيب، نود أن نقرب ضيفتنا أكثر من قراء 
"العالم األمازيغي"، من تكون شهرزاد أمهاجر؟ 

** امرأة من نساء الريف واملغرب وتامزغا، فخورة 
جدا بكوني أنتمي إىل الريف، رغم كون هذه املنطقة 
الحاجة  أمس  يف  تزال  ال  التي  املغرب  مناطق  من 
أعترب  أمهاجر،  شهرزاد  اسمي  العمل،  من  كثري  إىل 
العائيل  وسطي  ربما  مناضلة،  طفولتي  منذ  نفيس 
املبكرة  املراحل  إذ وجدت نفيس منذ  ذلك  له دور يف 
ذات  بموضوعات  االهتمام  إىل  أميل  حياتي  من 
صبغة عامة، ومنذ ذلك الوقت أكن حبا كبريا للريف، 
وسعيت دائما أن تكون منطقتي من أحسن املناطق 

يف املغرب، وتستحق أن تكون األفضل.
أن  إال  الناضور،  رغم كوننا درسنا وكربنا يف مدينة 
خارج  كيلومرتات   5 لـ"تنمالل"  املنتمية  جذورنا 
مدينة زايو جعلنا دائما يف تواصل مع املرأة القروية، 
ودعمنا املستمر ألهالينا يف القرية، لعب دورا إيجابيا 
التطوعي منذ صغرنا، وكذلك  العمل  تربيتنا عىل  يف 
قرروا  عندما  أهلنا  جسدها  التي  التضامن  روح 
تتمكن  حتى  البادية  يف  ممتلكاتهم  بكل  التضحية 
هذا،  كل  باملدينة،  الدراسة  مواصلة  من  بناتهم 
باإلضافة إىل نشاطنا بالحركة التالميذية، ساهم يف 
التي تسعى كما  أمهاجر  تكوين شخصية شهرزاد 
عائلتها إىل تغليب مصلحة الجماعة عىل مصالحها 

الشخصية.
بعد دراستي االبتدائية والثانوية بالناضور، التحقت 
التسعينيات  التي كانت تعترب يف  املغربية  بالجامعة 
حصلت  حيث  املناضلني،  لتكوين  حقيقية  مدرسة 
وتابعت  بوجدة،  األول  بجامعة محمد  اإلجازة  عىل  

دراستي بعدها بالرباط.
* متى يمكننا الحديث عن بداية فعلية يف العمل التطوعي 

املنظم بالنسبة لشهرزاد أمهاجر؟
** بداية عميل التطوعي املنظم يمكن أن نأرخ لها 
بعميل  التحقت  عندما  وبالضبط   ،1997 سنة  منذ 
تحصلت  والتكوين  الدراسة  من  مسرية  بعد  املهني 
خاللها عىل عدة شواهد ودبلومات، دخلت الناضور 
جانب  إىل  أسست،   1997 يف  ومبارشة   1996 سنة 
والطفل  باملرأة  تهتم  مستقلة  جمعية  أول  زمالئي، 
باملنطقة، وأخذت منذ ذلك الوقت اسم "جمعية األفق 
محضة  تنموية  أهدافنا  وكانت  والطفل"،  للمرأة 
وذلك  وتوعيتهم   األطفال  تأطري  عىل  اشتغلنا  وقد 
من  عدد  يأطرها  ومحارضات  صبحيات  خالل  من 
األساتذة الجامعيني، ورغم ضعف اإلمكانيات املادية 
والقاعات  الفضاءات  كانت  حيث  واللوجيستية 

وكنا  باملدينة،  منعدمة  شبه  العمومية 
القاعات  إىل اكرتاء إحدى  أحيانا نضطر 
إقبال كبري  كان هناك  فقد  السينمائية، 
مجموعة  واجهنا  أننا  إال  أنشطتنا،  عىل 
من الضغوطات بسبب حيادنا السيايس 
مستقلة  جمعية  أول  باعتبارنا  آنذاك 
استقالتنا  إىل  دفعنا  ما  املجال،  هذا  يف 

رسميا سنة 1999.
  بعد استقالتي من جمعية األفق أخذت 
بعدها  التحقت  سنة،  مدتا  اسرتاحة 
التعاونية  الدراسات  بمركز   2000 سنة 
للتنمية املحلية Cecodel، ويعود الفضل 
يف ذلك لألستاذ قيس مرزوق، الذي تمكن 
االنضمام  برضورة  إقناعي  من  آنذاك 

كمتطوعة  فبقيت  بالجمعية،  املناضلني  لصفوف 
بالجمعية إىل حدود سنة 2004 عندما كلفني الزمالء 
ملدة  الصفة  بهذه  استمررت  الرئيس،  نائبة  بمهمة 
ثالثة مجالس، بعدها لم أشعر حتى وجدتني سنة 
2014 رئيسة للمركز، فتحملت هذه املسؤولية رغم 
مسؤولية  ذلك  ويف  العائلية،  وااللتزامات  الظروف 
من  أزيد  مع  دائم  توصل  يف  تكون  أن  حيث  كبرية، 
ومستفيدة،  ومستفيد  ومتطوعة  متطوع   2000
فهذا يدل عن حجم املسؤولية، إال أن تلك الثقة التي 
الرئيسة،  يف  سيكوديل  مع  يتعاملون  من  يضعها  
إلسعاد  دائما  وأسعى  املتاعب،  كل  أنىس  تجعلني 
من ينتظرون منا الكثري، هذا باإلضافة إىل إشتغايل 

باللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان.
* لو سمحت لنا أن نتحدثا شيئا عن املؤسسة التي تتولني 
سيكوديل  فيه  تشتغل  الذي  املجال  ما  تسيريها،  مهمة 

تحديدا؟
** سيكوديل جمعية مدنية تشتغل وتدعم جميع 
تأسيسها  منذ  اشتغلت  املجتمع،  يف  هش  هو  ما 
من  مجموعة  له  وأحدثت  الفالح،  مع   1998 سنة 
التعاونيات من أجل أن تمنحه الدعم، واشتغلنا مع 
من  الثالجات  من  مجموعة  لهم  ومنحنا  الصيادين 
أجل الحفاظ عىل طراوة بضائعهم، كم اشتغلنا مع 
التالميذ والتلميذات، وحفرنا العديد من اآلبار وقمنا 
من  )أزيد  وامللحقات  املدارس  من  مجموعة  برتميم 
33 مدرسة(، بنينا داخلية للبنات بفرخانة إىل جانب 

سبعة دور نساء، نرشف عىل تسيري خمسة منها. 

إذن فاسرتاتيجية اشتغال سيكوديل واضحة، وتعمل 
عىل دعم كل ما يستحق التنمية، رغم أنه حقيقة 90 
والشباب،  النساء  تركز عىل  املائة من مشاريعنا  يف 
املرأة،  جانب  إىل  تسري  التنمية  أن  ذلك  يف  ونرى 
مسؤوالت  فيهم  بما  األجيال  مربية  أنها  باعتبار 
عن  مسؤولة  فهي  وبالتايل  املستقبل،  ومسؤويل 
املجتمع بأكمله، لذا فقد قررنا فتح األفق يف جميع 
تتمكن  حتى  املرأة،  دعم  أجل  من  الناضور  مناطق 
لم تكن يوما  التعليم واملعرفة، فاملرأة  من حقها يف 
التي  هي  باملرأة  املحيطة  الظروف  فقط  ضعيفة، 
دخل  وغياب  األمية  قبيل  من  بالهشاشة،  تتسم 
كمرض  الفتاكة،  األمراض  تفيش  إىل  إضافة  قار، 
بإحداث   2014 يف  بصدده  طالبنا  الذي  الرسطان، 
مركز ملعالجة الرسطان من خالل وثيقة تحمل أزيد 
من 20 ألف توقيع، وقمنا بإرسالها عرب الربيد، نقوم 
من  مجموعة  تكشف  التي  بالدم،  التربع  بحمالت 
األمراض، نشتغل كذلك يف مجال البيئة، لذا أعتقد أنك 
اشتغال  مجال  لـ"سيكوديل"  ليس  أنه  إىل  توصلت 
محدد، إنما تشتغل يف كل امليادين التي تخدم التنمية 
باملنطقة، وذلك من أجل امليض قدما إىل جانب املدن 

والدول املتقدمة.
الكربى  أهدافها  بني  من  وضعت  سيكوديل  أن  كما 
سواء  والتمييز،  العنف  أنواع  جميع  عىل  القضاء 
حتى  أو  أخرى،  دون  قارة  أو  آخر  دون  جنس  عىل 
لغته  إقصاء  يتم  عندما  التلميذ  وحتى  البيئة،  عىل 
فهذا  األوىل،  سنواته  يف  أجنبية  لغات  وتدريسه  األم 
من  نوع  هي  الكوطا  أن  كما  دراسيا.  عنفا  يعترب 
العنف الرمزي يمارس عىل املرأة نظرا ملا تنتجه هذه 
دون  الشكل  تهدف  كفوءة  غري  نخب  من  السياسة 

املضمون.
* يتضح من كالمك أن سيكوديل تروم تنمية املنطقة يف 
شموليتها، ما هي سيكوديل، ما أهدافها، ومن يقف وراءها؟

** مركز الدراسات التعاونية للتنمية املحلية أو ما 
بيت  للمرأة،  بيت  هو  بسيكوديل،  اختصارا  يعرف 
للفالحني، بيت للصيادين، بيت للشباب، لدينا مدرسة 
أوراش، درس فيها أزيد من 300 شاب وشابة ممن 
التعليمي،  مسارهم  متابعة  فرصة  لهم  تتح  لم 
كما  وتدرجاتها،  أنواعها  بمختلف  البناء  بتقنيات 
ساعة   100 مرشوع  أيضا  الشباب  لفائدة  أطلقنا 
والكآبة  العنف  محاربة  يستهدف  النجاح،  أجل  من 
كما  بالريف،  املجتمع  استقرار  تهدد  أصبحت  التي 
والنساء  التالميذ  من  ملجموعة  املادي  الدعم  نقدم 
إضافة إىل الدعم املعنوي والنفيس عن طريق إنشاء 

اجتماعيات  مساعدات  من  تتكون  استماع  خاليا 
ومتطوعات، إىل جانب حمالت تحسيسية يف جميع 
واأليتام  العجزة  لدور  متوالية  وزيارات  املجاالت، 

إضافة إىل املناطق املنكوبة. 
سيكوديل إذن جمعية ذات منفعة عامة، تستهدف 
جمعية  ذلك  جانب  إىل  وهي  الهشة،  الفئات  دعم 
يتكونون  املتطوعني  من  مجموعة  أسسها  ترافعية 
أساسا من أساتذة جامعيني ممن حملوا عىل عاتقهم 

هم النهوض باملنطقة عىل جميع املستويات.
* من بني مشاريع سيكوديل، نجد النسخة الثالثة ملاراطون 
املشي للنساء تخليدا لليوم العاملي للمرأة، من أين جاءت 

الفكرة؟ 
العاملي للمرأة  اليوم  ** دأبت سيكوديل عىل تخليد 
بتنظيمها  وذلك  سنة،  كل  من  مارس  بداية  يف 
ملختلف التظاهرات التي تروم تحقيق التنميد للمرأة 
وحماية حقوقها، عىل  شكل ندوات، أيام تحسيسية 
أنجح  لكن  طبية،  أيام  تحسيسية،  أيام  دراسية، 
وقفة  عن  عبارة  كان  الذكرى  هذه  تخليد  أشكال 
شارك  الوقفات،  أنجح  من  كانت  التحرش،  ضد 
فيها اآلالف من النساء والشباب، طالبنا من خاللها 

بتجريم التحرش.
  فكرة املاراطون جاءت ألول مرة عندما كنا ننظم 
ندوات حول مرض الرسطان، عندها أصبت بإحباط، 
نظرا لعدد من الشهادات الحية التي صادفتها خالل 
الندوات، من نساء أصبن باملرض وال يستطعن تحمل 
محلية  مستشفيات  غياب  بسبب  العالج،  تكاليف 
استطعن  لنساء  حاالت  صادفت  كما  للرسطان، 

تحدي املرض والتغلب عليه،  فكان 
فكرة  حول  اجتماعنا  سبب  هذا 
املاراطون من أجل تشجيع النساء 
الرياضة  ملمارسة  الخروج  عىل 
كما  عندها،  التحدي  روح  وتنمية 
أنه مواكبة للتطور الحضاري الذي 
مع  خاصة  الناضور  مدينة  تعرفه 
ندعم  الكبري،  مارتشيكا  مرشوع 
املرأة حتى تتمكن هي األخرى من 
املشاريع  هذه  مثل  من  االستفادة 
وتخرج للميش وممارسة الرياضة، 

وتعتز بأنوثتها.
* قلت بأن سيكوديل تسعى إىل تنمية 
اإلنسان ثقافيا حتى يتمكن من مواكبة 
مدن  تعرفه  الذي  الحضاري  التطور 
الثقايف  املشهد  ترين  كيف  الريف، 
بالريف، السيما إسهامات املرأة يف هذا 

املجال؟
واألمازيغية  الريفية  رأة  الم   **

عموما مبدعة بطبعها، وتملك بالفطرة حسا إبداعيا، 
األمازيغية،  والثقافة  اللغة  عىل  حافظت  من  فهي 
فاملرأة بالريف كانت تبدع أشعارا )إزران( يف األحزان 
عندما  البادية-  ابنة  وأنا   - أذكر  املرسات،  يف  كما 
كانت  املوسمية،  أنشطتهم  يزاولون  الفالحون  كان 
يف  الرجل،  إىل جنب مع رشيكها  تشتغل جنبا  املرأة 
كل  نهاية  وعند  الفالحي،  املوسم  مراحل  جميع 
من  نوع  إضفاء  عىل  يسهرن  النساء  كانت  نشاط 
االحتفالية عىل األجواء، وخالل الحصاد كانت املرأة 
تشتغل وتغني شعرا يف نفس الوقت ما يضفي نوعا 
لألعمال  بالنسبة  األمر  العمل، كذلك  املتعة عىل  من 
املوكولة للمرأة رغم مشقتها، كمهمة طحن الدقيق 
باستعمال الطاحونة اليدوية والتي غالبا ما تشرتك 
األداء  يف  رسعة  يتطلب  شعرا  ترددان  امرأتني  فيها 

ومهارة يف اختيار الوزن والقافية.
* هذا بالنسبة لإلبداع الشفهي، ماذا عن اإلبداع الثقايف 

املدون يف الريف؟
** أنا لست متخصصة يف األدب األمازيغي، ولكنني 
املشهد  عىل  طاغيا  زال  ال  الشفهي  املجال  أن  أرى 
باملئة   10 لم يشمل حتى  فالتدوين  بالريف،  األدبي 
بالريف كبري، وهو  الشفهي  فاإلبداع  إبداعاتنا،  من 
املوروث  هذا  بتدوين  نبادر  لم  ما  باالندثار  مهدد 
الجمعيات  لدعوة  فرصة  وهذه  الكبري،  الثقايف 
إىل  املنطقة  واملسؤولني وكل نساء ورجال  الثقافية 
عرضة  يكون  ال  حتى  اإلرث  هذا  بتدوين  املبادرة  
لالندثار، رغم أن هذه الحضارة التي صمدت آلالف 
السنني ال يمكن أبدا أن تندثر. إال أنه يجب الرشوع 
وكل  الريف  يف  والثقايف  اإلبداعي  الحقل  مأسسة  يف 

تامزغا.
ترين  أال  الريفيات،  املبدعات  تدوينات بعض  باستثناء   *
معي أن هناك خصاصا على مستوى اإلبداعات النسائية 

املدونة؟
** ال أوافقك الرأي يف هذه النقطة، فكثري من النساء 
ذلك  عىل  مثاال  وخذ  اإلبداعات،  من  العديد  نرشن 
فخالل  سيكوديل،  جمعية  بها  تقوم  التي  األنشطة 
جميع امللتقيات التي ننظمها يف اليوم العاملي للمرأة 
اللقاءات،  من  وغريها  األمازيغية  السنة  رأس  أو 
وكثري  للمرأة،  اإلبداعي  الجانب  إبراز  عىل  نحرس 
منهن من استطعن نرش أعمالهن من شعر ورواية 
هذا  يف  مهمة  مسألة  إىل  أشري  هنا  دعني  ومرسح. 
التي تحد من  املنطقة وحدها هي  املجال، فظروف 
قدرات املرأة الريفية، وخري دليل عىل ذلك مجموعة 
من الريفيات اللواتي استطعن تقلد مناصب مهمة 
أن هؤالء  لو  إقامتهن بأوروبا، تخيل معي  بلدان  يف 
أوروبا، ماذا  إىل  الهجرة  لهن فرصة  تتح  لم  النساء 
سيكون مصريهن يف ظل ظروف التهميش والتمييز 
الذي تعانيه املرأة يف بلدنا، وإذا ما شاءت األقدار أن 
تتحسن أوضاع بعض النساء، فأقىص ما يمكن أن 
يبلغنه مسؤوليات ال تتعدى ما هو اجتماعي كوزارة 
األرسة مثال، أما إذا ما قارنا أنفسنا مع نساء ولدن 
يف نفس بيئتنا لكنهن حظني بظروف غري الظروف 
يف  مهمة  مناصب  تقلد  استطعن  فيها،  ولدن  التي 
دول إقامتهن كما هو الشأن بالنسبة للريفية نجاة 
بصفة  املغربي  واإلنسان  فاملرأة  إذن  مثال.  بلقاسم 
من   مجموعة  واكب  ألنه  هائلة،  قدرات  له  عامة 
الحضارات أكسبته قوة يف شخصيته دون أن تفقده 

هويته.
أما بالنسبة للجانب السيايس فنجد املرأة يف املجلس 
أيت سيدال،  القروية، رئيسة يف  البلدي، يف املجالس 
يف مجلس الجهة، طبيبات مديرات تسيري، لكن رغم 
ذلك ال زال ينتظرنا الكثري، حتى تصل املرأة املناسبة 
للمكان املناسب، وتكون حجم املسؤولية امللقاة عىل 
عاتقها، ويجب أن تكون كفوءة، وأنا واثقة من أن 

لدينا الكثري من الكفاءات.
* معروف عن األستاذة أمهاجر إيالءها االهتمام للشأن 

الثقايف األمازيغي وإسهامها يف هذا املجال، ما تقولني بهذا 
الصدد؟

مناضلة  نفيس  أعترب  أنا  األمازيغية  مسألة  يف   **
أمازيغية، فمنذ أن كنت تلميذة، ربما بسبب انتمائي 
لعائلة مثقفة تتكون أساسا من أستاذات وأساتذة 
بالهوية  مبكرة  سن  يف  وعيت  فقد  جامعيني، 
امرأة  أكرب  أيضا  عائلتي  األمازيغية، ويف  والحضارة 
تحمل اسم نوميديا عىل مستوى شمال إفريقيا، ابنة 
عمتي نوميديا 33 سنة، وهي اآلن أستاذة محارضة 
هذه  لعبت  وقد  بمكناس،  إسماعيل  املوىل  بجامعة 
مهما  دورا  فيها  ترعرعت  التي  العائلية  الظروف 
باعتزازي  يتعلق  فيم  خاصة  شخصيتي  تكوين  يف 
األمازيغي،  بالتاريخ  ومعرفتي  األمازيغية  بهويتي 
دون أن أنىس هنا نقاشاتي مع األستاذ محمد بودهن 
الذي أفادني كثريا يف مسألة الهوية األمازيغية التي 
نستمدها من أرض شمال إفريقيا، كل ذلك يجعلني 
فخورة بأمازيغيتي وانتمائي للريف، والدليل أني يف 
كل امللتقيات العاملية يكون أول ما أبدأ به خطاباتي 

كلمات بلغتي األم- األمازيغية.
من  ملزيد  يحتاج  الريف  أن  أقول  أن  أريد  ما  فقط 
يسمى  ما  إطار  يف  التنمية،  من  وكثري  االهتمام 
يف  به  معمول  هو  ما  غرار  عىل  اإليجابي  بالتمييز 
االعتبار  إعادة  أجل  من  وذلك  الجنوبية،  األقاليم 
خاصة  تعرفها  التي  الهشاشة  وتدارك  للمنطقة، 
املستويات،  جميع  عىل  والنائية  الجبلية  املناطق 
لعرشات  املنطقة  طال  الذي  التهميش  بسبب  وذلك 
ما  يف   2011 دستور  منذ  املغرب  دخل  وقد  السنني. 
جهوية  أي  فعن  املوسعة،  الجهوية  عليه  أطلق 
نتحدث إن لم نراعي زمام اللغة والحضارة، وتنمية 
املناطق املقصية، إذ تجب مراعاة هذه األمور، حتى 
نص  التي  الجهات  مفهوم  تطور  مواكبة  نستطيع 

عليها الدستور.
كجمعية  تقدمون  ماذا  األمازيغية،  مجال  يف  زلنا  ال   *

سيكوديل بهذا الخصوص؟
** كنا، منذ التحاقي عىل األقل بجمعية سيكوديل، 
األمازيغية  السنة  خلدت  التي  الجمعيات  أوائل  من 
النسائي  للشعر  االعتبار  رد  خالل  من  بالناضور، 
"إزران"، والثقافة والحضارة األمازيغية، باإلضافة 
إبراز  عىل  نحرص  للجمعية  نشاط  كل  يف  ذلك  إىل 
حضارتنا وثقافتنا سواء من خالل اللباس التقليدي 
األمازيغي، أو الشعر أو املنتوجات املادية األمازيغية.

من  مجموعة  سيكوديل  نظمت  أخرى  جهة  ومن 
املحارضات يف مجال الجهوية أطرها متخصصون يف 
املجال من داخل وخارج املغرب، عرضوا لنا مجموعة 
من التجارب لدول فيدرالية أثبتت نجاعتها يف تسيري 
شؤون الجهات نفسها بنفسها. فلو أننا أخذنا هذا 
وبالطريقة  بعقالنية  الفيدرايل  أو  الجهوي  التوجه 
أو  ألملانيا  بالنسبة  الشأن  هو  كما  الصحيحة، 
أقول  لكن  ببلدنا،  نتقدم  أن  نستطيع  مثال،  بلجيكا 
بالطريقة الصحيحة ليس كما يحلو ذلك للمتاجرين 
كانوا  سواء  الضيقة  ملصالحهم  خدمة  بالسياسة 
عربا أو أمازيغ وسواء يف منطقتنا أو مناطق أخرى، 
السلمي،  أن يحولوا مسارنا  بحيث من شأن هؤالء 

الثقايف والحضاري إىل كارثة أخرى.
* ما الرسالة التي تودين إيصالها للمرأة يف يومها العاملي؟

كبرية  قدراتك  "أن  للمرأة  أقول  املناسبة  بهذه   **
كبرية،  قدراتنا  جسدك"،  يف  قدراتك  تختزيل  ال  جدا، 
عامة،  بصفة  املغربي  لإلنسان  رسالة  أوجه  وهنا 
أقول أن مركبنا واحد حيث إذا غرق واحد منا سوف 
نغرق معه جميعا، لذا علينا جميعا أن نضع يدا يف 
يد من أجل خلق التوازن، "أرجوكم ال تسمحوا لذوي 
بإغراقنا، فهم يملكون مروحيات  الضيقة  املصالح 
أن  أتمنى  لنغرق"،  نحن  ويرتكوننا  تنجيهم  سوف 

تكون رسالتي قد وصلت.

يف مقر سيكوديل الكائن وسط مدينة الناضور، تستقبلك شهرزاد أمهاجر بابتسامتها الدائمة. وعند مصافحتها لك، تدرك من قبضتها املحكمة أن يف عروق هذه السيدة يسري عزٌم ال يلني.. يبدأ احلديث فال ميّر وقٌت قبل أن يكتشف املرء أسرارا كثرية كانت 
وراء تكوين هذه املناضلة الكبرية اليت تعترب مصدر فخر بالنسبة لكل ساكنة الناضور وكل الريفيني... هذه املناضلة تعيش حلظات العمل اإلنسااين والتطوعي منذ أن كانت طفلة حتبو! مع هذه املناضلة املميزة، كان لـ«العامل األمازيغي« هذا اللقاء.

شهرازاد أمهاجر، رئيسة مركز  الدراسات التعاونية للتنمية املحلية» سيكوديل«، يف حوار مع » العامل األمازيغي«:

“اإلبداع الشفهي بالريف 
كبري، وهو مهدد باالندثار ما 
مل نبادر بتدوين هذا املوروث 

الثقايف الكبري”

أقول للمرأة "أن قدراتك كبرية جدا، ال ختتزيل قدراتك يف جسدك"
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* العقيد عمريوش الذي فضل اإلستشهاد على اإلستسالم  للجيوش الفرنسية 
مع  اشتباكات  بعد  عمريوش  العقيد  استشهد   1959 مارس     29 يف  
قوات الجيش الفرنيس. إىل ذلك و بعد اجتماع العقداء سنة 1958 وبعد 
بمهمة  الحواس  رفقة   عمريوش  العقيد  كلف  الثورة  أمور  مناقشة 
االتصال بالقيادة بتونس، وتنفيذا لتلك املهمة التقى عمريوش الحواس 
اشتباك  يف  العقيدين  وقع   1959 مارس   29 يوم  ويف  امللح  عني  ناحية 
تامور  )بلدية  ثامر  بجبل  معا  فيه  استشهدا  العدو  قوات  مع  عنيف 

سيدي محمد دائرة عني امللح والية املسيلة(.
 1926 أكتوبر   31 أيت حمودة( يوم  العقيد عمريوش )عمريوش  ولد   

بقرية تاسافت  أوقمون إحدى قرى إيبودرارن بجبال جرجرة. 
الثورة  بقادة  التقى خاللها  إىل تونس  قام بمهمة   1957 ربيع سنة  يف 
من  كان  والثانية  األوىل  الواليات  يف  املسؤولني  ببعض  واتصل  هناك، 
بينهم  الحواس. ويف صائفة 1957 تم تعيينه قائدا للوالية الثالثة بعد أن 
التحق كل من كريم بلقاسم و محمدي السعيد بلجنة التنسيق والتنفيذ 

بتونس..
قبل أندالع الثورة التحريرية بشهرين عاد إىل الجزائر ليلتحق بصفوفها 
املقاومة  تنظيم  عىل  كبرية  قدرة  عمريوش  أبدى  الحمام.  عني  بناحية 

لناحية  كمسؤول  بدأ  املسؤوليات،  يف  يتدرج  جعله  مما 
عني الحمام بعد استشهاد قائدها األول ثم مسؤول ناحية 
النظام  إرساء  من  وجيز  ظرف  يف  تمكن  حيث    ، لقبايل 

الثوري وتكوين الخاليا يف القرى واملدارش.
مع نهاية سنة 1955 ارتقى عمريوش إىل رتبة مالزم ثاني، 
وتمكن من مواجهة كل املخططات التي رسمها العدو ومن 
أشهرها عملية األمل والبندقية، كما برزت حنكة عمريوش 
التنظيم  عىل  سهره  خالل  من  للمستعمر  تحديه  ومدى 
بأكثر  املنطقة  محارصة  فرغم  الصومام  ملؤتمر  األمني 
من 60 ألف عسكري فرنيس، إال أنه أمر بتكثيف العمليات 
أعد  كما  العدو،  لتضليل  املجاورة  األماكن  يف  العسكرية 
خمس كتائب وجهزها باألسلحة لترشف مبارشة عىل أمن 
الديمقراطية  املؤتمرين . إنضم إىل حركة انتصار الحريات 
إىل  املتاجر  إحدى  يف  يشتغل  كان  أين  غليزان  بمدينة 
وتبليغ  املناشري  توزيع  يف  املتمثل  السيايس  النشاط  جانب 

التعليمات والدعاية للحركة وجمع اإلشرتاكات. 

املخابرات  طرف  من  املغتال  امحد   أيت  حسني  صهر  مسيلي  علي  املحامي   *
اجلزائرية بفرنسا

كان املحامي عيل مسييل من السياسيني املناضلني لجبهة 
القوى االشرتاكية من مواليد 1940 كان من أوائل املنضمني 
إىل حزب اإلفافاس وهو صهر حسني أيت احمد ، تم اغتياله 
من طرف املخابرات الجزائرية سنة 1987 بباريس . وكان 
القضاء الفرنيس يف سبتمرب الفائت تم رفض طلب التحقيق 
يف اغتيال املعارض الجزائري، عيل مسييل، الذي قتل يف حي 
تشتبه  وقت  يف   ،1987 عام  باريس  وسط  ميشال«  »سان 
اإلستخبارات  ارتكبتها  جريمة  ضحية  وقع  بأنه  عائلته 

الجزائرية.
وبوصفه الناطق باسم حسني أيت أحمد الذي يقيم يف املنفى 
أيضا، ساهم مسييل يف تحقيق تقارب بينه وبني أحمد بن 
بلة. وقد أسسا معا يف 1985 بلندن »الجبهة املوحدة لقوى 
بعد شهرين  بن جديد.  الشاذيل  الرئيس  املعارضة« يف عهد 
الفرنسية بموجب بالغ  النيابة  أوقفت  اغتيال مسييل،  من 
وهو  أملو،  املالك  عبد  إسمه،  عن  يفصح  لم  شخص  من 
صاحب سوابق، الذي أطلق عليه ثالث عيارات نارية ببهو 

العمارة التي كان يقطن بها بضواحي العاصمة الفرنسية. ونفى أملو 
بمهمة من  أمر  لديه عىل  الرشطة عثرت  لكن  باإلغتيال،  له  أي عالقة 
األمن العسكري الجزائري. وبعد فرتة أفرج عنه وأبعد إىل الجزائر، األمر 
الذي أثار غضب عائلة مسييل. ويف 2007، صدرت مذكرتا جلب ضد عبد 
يف  عنه  أفرج  ثم  أوقف  الجزائري  األمن  يف  سابق  ومسؤول  أملو  املالك 

2010 لعدم كفاية األدلة.
وأكدت محكمة االستئناف يف باريس قرار قاض محكمة البداية يف نونرب 
2014 الذي اعرتضت عليه أرملة مسييل وابنيه، وفق مصادر متطابقة. 
ولم يستبعد محاميهم »أنطوان كونت« اللجوء إىل إجراءات أخرى بما يف 

ذلك محكمة التمييز.

* حممد خيضر املقاوم الذي طارده اهلواري بومدين حىت املوت بإسبانيا
بعد  وذلك   ،1967 يناير   4 يف  بإسبانيا  مدريد  يف  خيرض  محمد  اغتيل 
انقالبه  بعد  بالجزائر،  الحكم  إىل  بومدين  الهواري  وصول  من  سنتني 
العسكري عىل أحمد بن بال. محمد خيرض من مواليد عرشينات القرن 
املايض بمدينة بسكرة، زاول دراسته بمسقط رأسه قبل أن يضطر إىل 
مغادرة املدرسة إلعالة أهله . اشتغل قابضا يف حافالت النقل الحرضي 

التي كانت تربط بسكرة بباتنا وغريها من املدن.
 1936 1934 يف صفوف حزب نجم شمال إفريقيا ، ثم يف  انخرط عام 
يف حزب الشعب الجزائري، حيث انتخب نائبا عن الجزائر العاصمة عام 
السطو عىل  بالتورط يف حادثة  االستعمارية  السلطات  اتهمته   .1946
بريد وهران عام 1950، إذ استعملت سيارته لنقل النقود من وهران إىل 

الجزائر العاصمة.
لجأ إىل القاهرة عام 1951، بعد أن ثار ضد قرار الحزب الذي طلب منه 
انتصار  لحركة  مندوبا  وأصبح  االستعمارية  للسلطات  نفسه  تسليم 
الحريات الديمقراطية يف القاهرة وعضوا يف جبهة تحرير املغرب الكبري 
التي كان يرأسها عبد الكريم الخطابي. ومن موقعه هذا، حاول التقريب 
بني املصاليني واملركزيني دون جدوى. بعد اندالع الثورة ساهم يف تزويد 
جيش التحرير الوطني باألسلحة ويف ضمان الدعم  للثورة الجزائرية. 
اختطاف  بعد   1956 أكتوبر   22 يوم  ورفاقه  بلة  بن  أحمد  مع  اعتقل 
التي كانت تقلهم من املغرب إىل تونس، ولم يطلق رساحه إال  الطائرة 

يف  19 مارس 1962.

عني عضوا يف املجلس الوطني للثورة الجزائرية، ورشفيا يف لجنة التنسيق 
والتنفيذ يف عام 1957 ، كما أدرج إسمه كوزير دولة يف الحكومة املؤقتة 
للجمهورية الجزائرية 1962-1958. بعد توقيف القتال، أطلق رساحه 
يف  بإسبانيا  مدريد  يف  اغتيل  بلة.  بن  أحمد  برفقة   1962 مارس   19 يف 

الرابع من يناير 1967.

و  اخلارج  على  الداخل  أولوية   « مقولة  صاحب  الصومام  مؤمتر  مهندس  رمضان:  عبان   *
أولوية السياسي على العسكري« املغتال بتطوان املغربية

ديسمرب   26 يوم  شنقا  مرصعه  رمضان،  عبان  القباييل،  املقاوم  لقي 
بوصوف  الحفيظ  عبد  يتزعمهم  جزائريني،  خمسة  يد  عىل   1957
استدرجته  أن  بعد  وذلك   ، املغربية  تطوان  بضواحي  صغرية   بمزرعة 
الشبكة اإلستعالماتية لهذا األخري إىل منزل معزول حيث نفذت العملية، 

عىل حد تعبري أحد العنارص الذي رافق منفذي العملية ذاك الحني. 
ولد عبان رمضان يف 20 يونيو 1920 بقرية عزوزا التابعة إداريا لبلدية 
االربعاء نأث إيراثن بوالية تيزي وزو بالجزائر ، نشأ يف أرسة أمازيغية 
يف  الرئييس  السبب  للعمل  وحبه  وشجاعته  فطنته  الحال،  ميسورة 
عام  البليدة  بثانوية  البكالوريا  شهادة  نال  فقد  الدراسة،  يف  تفوقه 

من  كان  العيد،  شلغوم  ببلدية  عام  ككاتب  مبارشة  1941واشتغل 
املتتبعني للوضع األمني السائد آنذاك، إذ جند إجباريا، يف الحرب العاملية 
الثانية برتبة ضابط صف، وبعده التحق مبارشة بصفوف حزب الشعب 
لحزب  امتدادا  ويعترب  فرنسا  يف   1937 عام  تأسس  الذي  الجزائري 
نجم شمال أفريقيا، كما كان عبان رمضان عضوا يف املنظمة الرسية 
كان  و  ووهران  كسطيف  الجزائرية،  الواليات  من  العديد  يف  ومسؤوال 
 1950 القبض عام  ألقي عليه   ،  1945 8 ماي  قد شارك يف مظاهرات 
وحكم عليه بالسجن ملدة 6 سنوات بفرنسا بتهمة مساسه بأمن الدولة 
وكان عبان رمضان قد ذاق ويالت السجن، حيث سجن يف كل من بجاية 
ليدخل  الحدود  خارج  طرده  تم   ،1952 عام  ويف  والحراش  وبومرداس 
يف إرضاب عن الطعام ملدة 36 يوما عام بعد ذالك أي يف 1953 تم نقله 
إىل فرنسا ولكنه عاد يف 1954 إىل الجزائر والتحق مبارشة بالثورة بعد 
املناضليني  شبكة  بتنظيم  وكلف  أوعمران«  »اعمر  العقيد  مع  اتصاله 
بالعاصمة الجزائرية ولعب دورا أساسيا يف إعداد وثائق مؤتمر الصومام 
وكان صاحب مقولة« أولوية الداخل عىل الخارج و أولوية السيايس عىل 
العسكري«، و كان عضوا يف لجنة التنسيق والتنفيذ وأرشف عىل إنشاء 
جريدة املجاهد بالعاصمة وأول من فكر يف إنشاء نشيد وطني، أغتيل 
ظروف  والزالت  املغربية  بتطوان   1957 ديسمرب   26 يف  رمضان  عبان 

استشهاده غامضة.
»ال معنى للثورة إن كانت تقدم السالح عىل الفكر!« ..هي عبارة قالها 
الفرار  عىل  ساعدوه  الذين  الثورة،  بقادة  التقى  عندما  رمضان  عبان 
اندالع  بعد  الصغرية  القرى  إحدى  يف  الجربية  اإلقامة  يف  كان  عندما 
الثورة الجزائرية ،  ثم انكب عىل إعداد دستور لجبهة التحرير الجزائرية 
يف  انعقد  الذي  الرسي  املؤتمر  يف  ومناضليها  زعمائها  عىل  ليطرحه 
الدستور  هذا  ضمن  ما  ورسعان  الخمسينات،   أواسط  الوعرة  الجبال 
اعرتافا دوليا لجبهة التحرير،  و عند انتقال قيادة الثورة الجزائرية إىل 
السالح  أن  الذين كانوا يرون  أولئك  تونس، اصطدم عبان رمضان مع 
فيهم  رصخ  حيث  الفرنيس،  الجيش  ملواجهة  الوحيدة  الوسيلة  هو 
يسبق  أن  »يجب  قائال:  الطاولة  عىل  بيديه  ضاربا  االجتماعات  أحد  يف 
الفكر السالح وإال فإن هذه الثورة ستعود علينا وعىل شعبنا بالوبال!« 
ولم يستمع رفاق الثورة إىل نصيحة عبان رمضان ولم يأخذوها بعني 

اإلعتبار، يف حني اعتربها التيار القومي، مسا بعروبة البلد، واستقاللية 
تنظيمية قد تعصف باملد القومي السلفي والبعثي عىل السواء، وحينها 
بدأت خطة اغتياله تدبر له يف الخفاء، وتم استدراجه من طرف عنارص 
بوصوف   الحفيظ  عبد  من  بإدارة  استخباراتية  شبكة   عىل  محسوبة 
تلقت تكوينا يف املجال اإلستخباراتي، من طرف )كي، جي، بي( ، إىل أن 

تم اغتياله شنقا بإحدى املزارع بتطوان املغربية.

* مولود فرعون املثقف الذي قتلته عصابة منظمة اجليش السري الفرنسية 
الجيش  1962اقتحمت مجموعة  محسوبة عىل منظمة  15 مارس  يف 
فرعون«’  »’مولود  عمل  مقر  ب)أويس(  املعروفة  الفرنسية  الرسي  

وبعض زمالئه وأردته رصاصاتها قتيال .
ولد مولود فرعون يف 18 مارس 1913 يف تيزي هيبل ، التحق باملدرسة 
االبتدائية يف بتاوريرت موىس ، ثم التحق بالثانوية بتيزي وزو أوال ويف 

مدرسة املعلمني ببوزريعة بالجزائر العاصمة بعد ذلك.
عاد إىل قريته تيزي هيبل التي عني فيها مدرساً سنة 1935 . و هذا وكما 
أعطى من علمه ألطفال قريته أعطى مثاال له يف القرية التي احتضنته 
التحق  التي  موىس  تاوريرت  قرية  وهي  رأسه  مسقط  قرب  تلميذا 
التي  نفسها  املدرسة  يف   1946 سنة  معلما  بها 
يف   1952 سنة  ذلك  بعد  وعني  تلميذاً،  استقبلته 
إطار العمل اإلداري الرتبوي باألربعاء ناث ايراثن 
، أما يف سنة 1957 فقد التحق بالجزائر العاصمة 
مديراً ملدرسة )نادور( ، كما عني يف 1960 مفتشاً 
ملراكز اجتماعية كان قد أسسها أحد الفرنسيني 
اشتغل  التي  األخرية  الوظيفة  وهي   1955 يف 
والحقد  الغدر  برصاص  يسقط  أن  قبل  فيها 
، حيث كان يف   1962 15 مارس  االستعماري يف 
مقر عمله، مهموماً بقضايا العمل وبواقع وطنه 
مناهضا  كاتبا  وكان  الكربى،  املدن  يف  خاصة 
االنتقالية  الفرتة  تلك  يف  الفرنيس،  لإلستعمار 
الرسي  الجيش  منظمة  عصابة  أصبحت  حني 
جرائم  تمارس  ب)أويس(  املعروفة  الفرنسية 
اقتحمت  حيث  ونهاراً،  ليال  والقتل  االختطاف 
فرعون«’  »’مولود  عمل  مقر  منها  مجموعة 
وبعض زمالئه ليسقط برصاص العصابة ويكون 
باأللوف،  يعدون  الذين  ضحاياها  من  واحداً 
بفكره وقلمه..ولم  بذلك مناضالً  الجزائر  فتفقد 
مثقفون  استهدفت  التي  اإلغتياالت  تتوقف هذه 
أمازيغ حتى يف عهد اإلستقالل وأشهرها اغتيال 
و   1989 عام  معمري  مولود  والباحث  الكاتب 

الفنان املتمرد معتوب لوناس عام 1998......

األجهزة   تعقبته  الذي  القبايلي  املقاوم  بلقاسم،  كرمي   *
اإلستخباراتية لتضع حدا حلياته  بفرونكفورت األملانية 

كاتم  مسدس  بطلقات  بلقاسم،  كريم  أغتيل 
يف  األملانية،  فرنكفورت  فنادق  بأحد  الصوت، 

شهر أكتوبر 1970.
ولد كريم بلقاسم يوم 14 ديسمرب 1922، بذراع 
بمنطقة  الجزائرية  وزو  تيزي  والية  امليزان 
ساروي  مدرسة  إىل  إنضم   . الكربى  القبائل 
عمل   الدراسة.  شهادة  منها  ونال  بالعاصمة، 
كريم بلقاسم مبكرا يف ورشات الشباب باالغواط  
الحرب  خالل  الفرنيس  الجيش  يف  يتجند  أن  قبل 
للقناصني  األول  الفيلق  يف  أوال  عريفا  تعيينه  تم  و  الثانية.  العاملية 
4 أكتوبر  1944، قبل أن يتم ترسيحه يوم  26 نوفمرب  الجزائريني يوم 
1945 و عاد للعيش يف ذراع امليزان، حيث شغل منصب كاتب مساعد 
إقامة  يف  بدأ  و  الجزائري  الشعب  بحزب   1946 سنة  التحق  بالبلدية.  
حكم   1947 يف  و  امليزان.  ذراع  حول  )قرية(  دوار   12 يف  رسية  خاليا 
عليه، باعتباره أحد االعضاء الفاعلني يف ناحية القبائل غيابيا، باإلعدام 
العصيان  و  التمرد  عىل  التحريض  و  القتل  »بتهمة   1950 سنة  يف  ثم 
ضد فرنسا«.كان كريم بلقا سم الذي كان قائد الوالية لحركة انتصار 
نجح  و  املسلح  بالكفاح  ينادي  الكربى  للقبائل  الديمقراطية  الحريات 
بالجبل  االلتحاق  عىل  عنرص   500 عن  يقل  ال  ما  حمل  يف   1952 سنة 
من بينهم »عمار أوعمران« عشية اندالع الثورة الوطنية. و التقى يوم 
بن  بوضياف، مصطفى  أحمد  العاصمة مع   بالجزائر   1954 يونيو   9
بولعيد، ديدوش مراد، العربي بلمهيدي ورابح بيطاط وكونوا مجموعة 
 22 القادة الستة.كما ساهم يف فاتح نوفمرب1954 يف تأسيس جماعة 
الثورية للوحدة والعمل وكذلك اللجان الست التي فجرت ثورة التحرير 
أحمد، محمد بوضياف، محمد خيرض،  ايت  الحسني  الجزائرية، رفقة 
1956، أصبح  العربي بلمهيدي... و يف مؤتمر الصومام يوم 20 غشت 
الوطني  أبرز فاعل يف املجلس  إىل جانب عبان رمضان،  كريم بلقاسم، 
للثورة الجزائرية و لجنة التنسيق و التنفيذ، مما جعله يستقر بالجزائر 
العاصمة  العربي بن مهيدي غادر  القبض عىل  القاء  بعد  العاصمة. و 
يوم 5 مارس 1957، مرفوقا بسعد دحلب و عبان رمضان و بن يوسف 
إىل  التنفيذ، و سافروا عندها  و  التنسيق  لجنة  أعضاء  بن خدة وكافة 
وزير  و  الرئيس  نائب  منصب  شغل  أن  وبعد  يونيو1957.  يف  تونس 
يوم  الجزائرية  للجمهورية  األوىل  املؤقتة  الحكومة  يف  املسلحة  القوات 
املجلس ووزير  نائب رئيس  التوايل،  1958، تم تعيينه عىل  19 سبتمرب 
الجزائرية.  للجمهورية  الثانية  املؤقتة  الحكومة  يف  الخارجية  الشؤون 
املوقعني  إيفيان، وكان من بني  الجزائري يف مفاوضات  الوفد  كما قاد 
بإحدى  الصوت  كاتم  مسدس  بطلقات  بلقاسم   كريم  أغتيل  عليها. 
استدرجته  أن  بعد   ،1970 أكتوبر  شهر  يف  بأملانيا  فرونكفورت  فنادق 

فتاة إىل املكان ذاته.

مبناسبة وفاة قائد الثورة اجلزائرية حسني أيت أمحد، تناوت اجلريدة  يف العدد املاضي املسار النضال للراحل، ويف هذا العدد، كما سبق وأن أشرنا إىل ذلك، سنسلط الضوء على خمتلف اإلغتياالت اليت قام هبا النظام 
اجلزائري يف حق مقاومني منحدرين من منطقة لقبايل األمازيغية، دون نسيان أشهر هذه اإلغتياالت يف الفترة اإلستعمارية ما بني 1830 و 1962.

أشهر اإلغتياالت اليت استهدفت املقاومة اجلزائرية
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األمازيغية جتسيد لعدم 
اإلنصاف

ندوة  يف  سعداني،  التجاني  الدكتور  انطلق 
األم  اللغة  حول  أمغار  جمعية  نظمتها 
والسياسة اللغوية مساء يوم األحد 28فرباير 
2016 بمقرها الكائن بحي بام يف إطار تخليد 
اليوم العاملي للغة األم الذي يصادف 21 من 
اللغة األم يف املدرسة  كل سنة ، من وضعية 
ودور التعلم بها يف السنوات األوىل من التعليم 
ألي طفل يف التحصيل الجيد واكتساب الثقة 
صالحا  مواطنا  ليكون  وتأهيله  النفس  يف 
املقابل  مندمجا يف محيطه وفاعال فيه، ويف 
فإن تغييب اللغة األم يضيف التجاني يؤدي 
الهدر  نسب  بارتفاع  تبدأ  كارثية  نتائج  إىل 
املدريس، و بنفور األطفال من املدرسة ألنهم 
يستعملونها  ال  جديدة  بلغات  يصطدمون 
الشارع  تداولها حتى يف  يتم  يف منازلهم وال 
مما يعرقل اندماجهم السليم. وقدم التجاني 
املثال بما يعيشه الطفل األمازيغي الذي يلج 
مدرسة ال تستحرض لغته األم وهو ما يؤثر 
عالقته  يف  سلوكاته  من  الكثري  عىل  سلبا 
باملدرسة كمؤسسة للتنشئة االجتماعية لها 

ارتباط قوي بمسار تكوين األجيال. 
واعترب التجاني أن غياب اللغة األمازيغية يف 
املدرسة املغربية لعقود من الزمن والطريقة 
التي أدمجت بها يف السنوات األخرية تجسيدا 
اإلنصاف واحتقار لإلنسان  انعدام  ملا سماه 

األمازيغي يف أرضه. 
التجارب  بعض  عن  حديثه  معرض  ويف 
العاملية يف التعاطي مع اللغات األم قارن بني 
القيمة  إعطاء  عىل  املبني  الفرنيس  النموذج 
منطقة  لغة  كانت  التي  الفرنسية  للغة 
معينة من خالل تقويتها سياسيا و إعطائها 
ونماذج  اإلداري،  املستوى  عىل  الرشعية 
الذي رسم  السويرسي  النموذج  أخرى منها 

أكثر من لغة.
وانتقل يف ما بعد للحديث عن املغرب باعتباره 
التي  النظام  اليعقوبية  فرنسا  قلد  نموذجا 
أقصت لغات كثرية مقابل فسح املجال أمام 
انتشار الفرنسية مع فرق كبري بينهما إذ أن 
وأقىص  وافدة  للغة  الرشعية  أعطى  املغرب 
لغة أنجبتها الرتبة املغربية، كما أشار أيضا 
أن الفرنسية أقصت لغات تنتمي وإياها إىل 

نفس الرتبة. 
الدكتور التجاني سلط الضوء عىل مرجعيات 
سؤال  عىل  اشتغلت  كثرية  لسنية  نظرية 
األنظمة  أن  إىل  وخلص  اللغوية  السياسة 
تدبريها، إضافة  لها دور كبري يف  السياسية 
إىل سريورات التحول التاريخية واالجتماعية 

والثقافية التي تفعل فعلها يف هذا الجانب.
* محمد زروال/خنيفرة

مرة  وألول  التونيس  اإلعالم  أوىل 
اهتماما خاصا لألمازيغية بعد سماع 
خرب ترسيمها كلغة وطنية ورسمية 
الجزائرية  الجمهورية  طرف  من 
لألحزاب  يحلو  كما  الكربى’’  ‘’األخت 
التقدمي’’  و’’  القومي  التوجه  ذات 
بعض  خصصت  وقد  تسميتها 
ملناقشة  بكاملها  برامج  اإلذاعات 

الحدث ومدى تأثريه عىل تونس.
تلقت  كبريين  وارتياح  وباعتزاز   
ومن  الشعب  من  كثرية  أوساط 
الثقافية  الطبقة الوسطى واالوساط 
غري  من  )أغلبها  واملتعلمة  املختلفة 
الخربالذي   ) اللغة  بهذه  الناطقني 
أيقض لديها الحس التاريخي وشعور 
التاريخي  وللوطن  لألمازيغ  االنتماء 
الشديدة  حرسته  البعض  أبدى  فيما 
الذي  للدستورالتونيس  وانتقاده 

للحكومة  وكذالك  االمازيغية  تجاهل 
مطالب  تتتجاهل  التي  التونسية 
االعتبار  رد   : يف  املتمثلة  الشعب 
التونيس  للشعب  االصيل  للمكون 
للدراسات  أومركز  أكاديمية  وإنشاء 
وتدريسها  بها  واالعرتاف  االمازيغية 
ان  اليعقل  الصاعدة،إذ  لالجيال 
والعربية  والفارسية  الرتكية  تتواجد 
عن  فضال  التونسية  بالجامعات 
االصلية  اللغة  فيما  األوروبية  اللغات 
للشعب تتعرض لإلندثار واإلنقراض. 
تونس  يف  االمازيغية  بالهوية  الوعي 
ينمو باضطراد يف املدة األخرية؛  ففي 
العامة صارأغلب  الحياة والفضاءات 
التونسيون ممن تلتقيهم ال يخجلون 
وتقديم  بهويتهم  االعتزاز  من 

انفسهم كأمازيغ. 
* أكرضاض احمد 

انعكاسات ترسيم األمازيغية يف اجلزائر على تونس

تمثل سنة 2015 سنة هامة و مرحلة انتقال واكبت تغيريات 
االجتماعي  املستوى  عىل  خاصة  بالدنا  عرفتها  مهمة 
برامج  خلق  يف  الدولة  تفكري  عنها  تمخضت  واالقتصادي، 
القطاعات  التي مست  الصعوبات  ملعالجة مختلف  متنوعة 
األساسية، ومن بني هذه الربامج املهمة، برنامج »تحفيز« 
الحديثة  والجمعيات  املقاوالت  لصالح  الدولة  سطرته  الذي 

التأسيس .
والتعاون  الرشاكة  بأهمية  الدولة  مؤسسات  من  ووعيا 
فيما بينها وبني جميع املتدخلني واألطراف التي لها عالقة 
يف  وأيضا  الشغل،  وإنعاش  البطالة  حدة  بتخفيف  مبارشة 
التشغيل  سياسة  لتشجيع  الجديد  الربنامج  تفعيل  إطار 

الفرتة  داخل  النشأة  الحديثة  والجمعيات  املقاوالت  لفائدة 
املمتدة من 01/01/2015 و31/12/2019 نظمت كل من 
املديرية الجهوية الرباط سال للضمان االجتماعي والوكالة 
الشمالية  للجهة  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية 
التنظيم ،تحسيس  الهدف األسمى من هذا   الغربية1، كان 
حول  املعتمدين  املحاسبة  ومهنيي  والجمعيات  املقاوالت 
الربنامج الوطني »تحفيز« والذي يهدف إىل مواكبة وتحفيز 
أجرائها  تشغيل  تدبري  كيفية  يف  الحديثة  املقاوالت  جميع 
وفق الضوابط واملعايري الشكلية واملوضوعية املحددة يف هذا 
الربنامج مع االستفادة طبعا من اإلجراءات املحفزة خاصة 
يف الشق االجتماعي للربنامج والسيما املتمثل يف تكفل الدولة 
الوطني  الصندوق  باشرتاكات  املتعلقة  و  املشغل  بحصة 
برضيبة  املتعلقة  االشرتاكات  وكذلك  االجتماعي  للضمان 
التكوين املهني ملدة محددة يف 24 شهرا من تاريخ التشغيل 
من  الكيل  اإلعفاء  مع  األكثر،  عىل  أجراء  خمسة  ولفائدة 

الرضيبة عىل الدخل يف حدود أجر ال يتعدى 10.000 درهم.
وقد كانت أيضا فرصة للمديرية الجهوية للضمان االجتماعي 
يف  املتمثلة  الجديدة   بالخدمات  للتذكري  مديرها  شخص  يف 
التعويض عن فقدان الشغل واسرتجاع االشرتاكات األجرية 
ان يصلوا  التقاعد دون  بلغوا سن  الذين  لهم  املؤمن  لفائدة 
إىل 3240 يوما من التأمني ، كما عرج عىل توسيع التغطية 
التطبيق  حيز  األسنان  عالج  دخول  شملت  التي  الصحية 
مع  الصندوق  مؤسسة  عالقة  يف  الالمادية  مبدأ  ،مكرس 

الذي تستعمله مقاوالت  زبنائها عرب تنمية بوابة ضمانكم 
كثرية ومهمة نظرا لفوائدها الجمة والفعالة. 

وقد نظمت هذه التظاهرة اإلعالمية والتوعية املذكورة يوم 
الخميس 18فرباير 2016 باملعهد الوطني للشغل والحماية 
التاسعة  الساعة  التشغيل،من  لوزارة  التابع  االجتماعية 
بحوار  اللقاء  اختتم  حيث  النهار  منتصف  غاية  إىل  صباحا 
ملختلف  الجاد  التطرق  تضمن  وهادف  مستفيض  ونقاش 
التساؤالت التي طرحها الفاعلون االقتصاديون واإلجابة من 
طرف املسؤولني عىل االستفسارات التي تهم املنتوج الجديد 
»تحفيز« من أجل بلوغ األهداف املشرتكة وخدمة املنخرط 

واملؤمن له عىل السواء.

املديرية اجلهويـــة للصندوق الوطين للضمان االجتماعي  و الوكالـــة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات 
للجهة الشمالية الغربية 1 يطلقان برنامج  »حتفيز«

* منترص إثري      
اتهمت جمعية » أناروز مكتار للثقافة و التنمية«، 
أيت  اشتوكة  إلقليم  التابعة  ميلك  أيت  قيادة  قائد 
قام  الذي  »أزا«  األمازيغي  الحرف  بتخريب  باها، 
مجموعة من الشباب بتشييده عىل هضبة مجاورة 
لسوق سبت أيت ميلك، اعتزازا بهويتهم وثقافتهم 

األمازيغية. 
وأوضحت الجمعية، يف بيان لها توصلت به »العالم 
األمازيغي  الحرف  تشييد  خطوة  أن  األمازيغي« 
دفعه لصب جام  للقائد مما  ترق  لم  ميلك،  أيت  يف 
غضبه عىل الحرف األمازيغي وقام بتخريبه بشكل 
حد  عند  القائد  يقف  ولم  عنرصي«،  و  »همجي 
بل   ، بيانها  يف  »أزا« تضيف جمعية مكتار  تخريب 
قام بإصدار تعليماته للقوات املساعدة قصد معرفة 

من الجهة التي قامت بتشييده.  
واستنكرت الجمعية بشدة ما أسمته بـ« استمرار 

الغطرسة  فكر  تحكم 
و التجرب يف عقلية هذا 
مسؤويل  من  النوع 
املحلية«،  السلطة 
ذاته  السياق  يف  داعية 
األمازيغي  الشباب 
بهويته  املعتز 
الحضاري  وموروثه 

عن  الدفاع  يف  باالستمرار  األمازيغيني،  والثقايف 
التزام  مع  حضاري،  بسلوك  املرشوعة  حقوقه 
ضبط النفس، يف مواجهة املتغطرسني من مسؤويل 

االدارات آيا كان مستواهم«، حسب تعبري البيان.
بأيت  األمازيغية،  الجمعية  نظمت  وباملناسبة 
مارس   12 السبت  يوم  احتجاجية  وقفة  ميلك،  
2016، ابتداء من الساعة الحادية عرشة،  صباحا 
السلوك  عىل  احتجاجا  ميلك  أيت  قيادة  مقر  امام 

»العنرصي  للقائد«.

   مجعية أمازيغية تتهم قائدا بتخريب احلرف 
األمازيغي »أزا« 

ألوضاع  سوداء  صورة  الدولية  العفو  منظمة  رسمت 
حقوق اإلنسان باملغرب يف تقريرها لسنة -2015 2016، 
وأوردت أمنستي أن السلطات املغربية فرضت قيوداً عىل 
الحق يف حرية التعبري وتكوين الجمعيات والتجمع، حيث 
القبض عىل منتقديها ومالحقتهم قضائياً  قامت بإلقاء 
ومضايقة جماعات حقوق اإلنسان وتفريق االحتجاجات 

بالقوة.
التعذيب  عن  الواردة  األنباء  إىل  كذلك  أمنستي  وأشارت 
الجائرة.  واملحاكمات  املعاملة  سوء  رضوب  من  وغريه 
مهاجرين  عىل  والُقبض  النساء،  يواجه  الذي  والتمييز 
غري  القوة  الستخدام  وتعرضهم  تعسفاً،  لجوء  وطالبي 
أحكام  فرض  املحاكم  ومواصلة  واملفرطة.  الرضورية 

اإلعدام رغم أنها لم تُنفذ أية عمليات إعدام.
حرية  يخص  فيما  الدولية  العفو  منظمة  تقرير  وأورد 
أنهم  رأت  لصحفيني  السلطات  محاكمة  قضية  التعبري، 
وسجل  الدولة  ومؤسسات  عامة  شخصيات  أهانوا 
الحكومة يف مجال حقوق اإلنسان، وأدانت بعضهم بتُهم 
حق عام، يبدو أنها ملفقة، واستمرت السلطات يف تضييق 
الخناق عىل دعاة حقوق اإلنسان والناشطني والفنانني، 
هذا  التنقل.  حرية  وتقييد  للمقاضاة  بعضهم  وأخضعت 
إىل جانب منع السلطات عدة مدافعني عن حقوق اإلنسان 
البالد،  خارج  فعاليات  لحضور  املغرب  مغادرة  من 
السلطات  لحظر  باإلضافة  لالستجواب.  وأخضعتهم 
العام  للجمهور  مرسحية  عرض  منها  ثقافية،  فعاليات 

حول املهاجرين األفارقة يف املغرب.
إليها  واالنضمام  الجمعيات  تكوين  بحرية  يتعلق  وفيما 
سجل  انتقدت  التي  الهيئات  أن  أمنستي  تقرير  أورد 
الحكومة يف مضمار حقوق اإلنسان تعرضت للمضايقات 
فعالياتها  تنظيم  من  منعتها  التي  السلطات،  جانب  من 
وغالباً  الداخلية،  واجتماعاتها  املرشوعة  الجماهريية 
تحذيرات  عرب  رسمية  غري  بصورة  ذلك  يتم  كان  ما 
من  أمام  السبل  لسد  األمن  قوات  باستخدام  أو  شفوية، 
وضعت  أنها  كما  الفعاليات.  أماكن  إىل  الوصول  يريدون 
قيوداً عىل األنشطة البحثية من جانب املنظمات الدولية 
لحقوق اإلنسان، ومنها منظمة العفو الدولية و”منظمة 
هيومن رايتس ووتش” و”املعهد الدويل للعمل الالعنفي” 

)نوفاكت(.
أن  الدولية  العفو  تقرير  أورد  التجمع  حرية  وبخصوص 
مدافعون  نظمها  احتجاجات  بفض  قامت  األمن  قوات 
وخريجون  سياسيون  وناشطون  اإلنسان  حقوق  عن 
عاطلون عن العمل وطالب، باستخدام القوة أحياناً. وتم 

إلقاء القبض عىل بعض املحتجني وتغريمهم وسجنهم.
وأشار ذات التقرير إىل ما اعتربه القمع الذي يطال ما أسماه 

والنشطاء  املعارضة 
ولكنه  الصحراويون، 
إىل  أشار  باملقابل 
“الجمعية  حصول 
لضحايا  الصحراوية 
الجسيمة  االنتهاكات 
اإلنسان  لحقوق 
طرف  من  املرتكبة 
عىل  املغربية”  الدولة 
الرسمي  التسجيل 
من  سنوات   10 بعد 
إىل  األول  طلبها  تقديم 
لم  أنه  مع  السلطات، 

يتم رفع القيود املفروضة عىل أنشطتها.
أكد  املعاملة  التعذيب وغريه من رضوب سوء  ويف قضية 
لم  املغربية  السلطات  أن  الدولية  العفو  منظمة  تقرير 
والسجناء  للموقوفني  الكافية  الحماية  توفري  تضمن 
تقم  ولم  املعاملة.  سوء  رضوب  من  وغريه  التعذيب  من 
السلطات، عىل وجه الخصوص، بإجراء تحقيقات عاجلة 

يف مزاعم التعذيب أو ضمان مساءلة مرتكبيه.
منظمة  أوردت  اإلرهاب  ومكافحة  باألمن  يرتبط  وفيما 
يونس  اعتقلت  املغربية  السلطات  أن  الدولية  العفو 
التابع  االعتقال  مركز  يف  سابق  معتقل  وهو  شكوري، 
للواليات املتحدة يف خليج غوانتنامو، فور عودته إىل املغرب 
صلة  ذات  تهم  بشأن  واستجوبته  سبتمرب/أيلول،  يف 
جديداً  قانوناً  الحكومة  أقرت  مايو/أيار،  ويف  باإلرهاب. 
يجعل من انضمام املغاربة إىل جماعة إرهابية خارج البالد 
جرماً جنائياً يعاقب عليه بالسجن 10 سنوات. وضاعف 
التعديل من الجوانب اإلشكالية يف الترشيع الحايل ملكافحة 
اإلرهاب، الذي يتضمن نصاً يسمح بالتوقيف للنظر قبل 
املحاكمة ملدة 12 يوماً، وبتأخري إمكانية االتصال بمحام، 
باإلرهاب”  “اإلشادة  لجريمة  غامضاً  مفهوماً  ليضيف 

التي يعاقب عليها بالسجن ملدة تصل إىل 10 سنوات.
العفو  منظمة  أشارت  العقاب  من  اإلفالت  قضية  ويف 
إىل استمرار حرمان ضحايا االنتهاكات الخطرية  الدولية 
و1999   1956 عامي  بني  ارتكبت  التي  اإلنسان  لحقوق 
قدمتها  التي  التوصيات  السلطات  تنفذ  ولم  العدالة،  من 

“هيئة اإلنصاف
يف  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  فحصت  التي  واملصالحة”، 
اسرتاتيجية  وضع  ومنها  و1999،   1956 بني  ما  الفرتة 

وطنية ملكافحة اإلفالت من العقاب.
املرأة  أن  املرأة أكدت تقرير “أمنستي”  ويف مجال حقوق 
واجهت التمييز يف القانون واملمارسة العملية، ولم تتمتع 

بالحماية الكافية من العنف الجنيس، وغريه من 
أشكال العنف.

الدولية  الحقوقية  املنظمة  أشارت  وباملقابل 
يف  النظر  إعادة  الحكومة  من  امللك  طلب  إىل 
وتوسيع  لإلجهاض.  املقيِّدة  املغربية  القوانني 
تتعرض  من  ليشمل  باإلجهاض  السماح  نطاق 
من  أو  الجنني،  تشوه  بسبب  للخطر  صحتهن 
القربى؛  سفاح  أو  االغتصاب  نتيجة  يحملن 
قبل أن تنرش السلطات مسودة القانون بحلول 

نهاية العام.
وأشار تقرير “أمنستي” كذلك إىل قضية فتاتي 
امرأتني  إىل  وجهت  السلطات  أن  وأورد  إنزكان 
الرتدائهن  العامة،  باآلداب  باإلخالل  االتهام 
التهم  تنورتني قصريتني، عىل ما يبدو. وأسقطت عنهما 
عقب احتجاجات غاضبة واسعة النطاق عىل الصعيدين 

الوطني والدويل.
ونوهت أمنستي إىل عدم إحراز الحكومة ألي تقدم نحو 
يجرِّم   ،2013 عام  يف  عنه  أُعلن  قانون  مرشوع  إقرار 

العنف ضد النساء واألطفال.
حقوق  تطال  التي  الخروقات  كذلك  أورد  أمنستي  تقرير 
املثليني واملثليات وذوي امليول الجنسية الثنائية واملتحولني 

جنسياً ومزدوجي النوع.
الالجئني  حقوق  تطال  التي  الخروقات  إىل  باإلضافة  هذا 
واملهاجرين، حيث أوردت أمنستي أن املهاجرون وطالبو 
واجهوا  األفريقية  الصحراء  جنوب  دول  من  اللجوء 
االعتقال، وزعموا أن سلطات الحدود املغربية واألسبانية 
استخدمت ضدهم القوة غري الرضورية واملفرطة ملنعهم 
بناء  املغربية،  السلطات  وسمحت  أسبانيا.  دخول  من 
الذين  املهاجرين  بعض  بإعادة  تعسفية،  إجراءات  عىل 
دخلوا األرايض األسبانية بصورة غري رشعية )انظر باب 

أسبانيا(.
منظمة  تقرير  أورد  البوليساريو  مخيمات  يخص  وفيما 
البوليساريو” تقاعست مجدداً  الدولية أن “جبهة  العفو 
عن اتخاذ أي خطوات ملحاسبة املسؤولني عن انتهاكات 
وثمانينيات  سبعينيات  يف  ارتُكبت  التي  اإلنسان  حقوق 

القرن املايض يف املخيمات الخاضعة لسيطرتها.
وفيما يتعلق بعقوبة اإلعدام أشار تقرير العفو الدولية إىل 
أن املحاكم املغربية أصدرت أحكاماً باإلعدام؛ ولم تُنفذ أية 

عمليات إعدام منذ 1993.
هذا وغابت ملرة أخرى عن التقرير السنوي ملنظمة العفو 

الدولية أي إشارة للخروقات التي تطال حقوق األمازيغ.
* ساعيد الفرواح

“أمنسيت” تعترب واقع حقوق اإلنسان باملغرب مظلما وتتجاهل انتهاك حقوق األمازيغ

للتنمية  تماسينت  إزوران  جمعية  نظمت 
االجتماعية النسخة األوىل ألسبوع الثقافة 
الخريية  الجمعية  مع  بتنسيق  والرتاث 
عىل  »الحفاظ  شعار  تحت  االسالمية، 
للنوع  الضمان  بالريف«  االمازيغي  الرتاث 
تماسينت   - الطالب  بدار  والتنمية«، وذلك 

ما بني 18 و21 فرباير الجاري.
  هذه املحطة الثقافية تضاف إىل األنشطة 
الجمعية  دأبت  التي  والتوعوية  الثقافية 
فرصة  شكلت   والتي  تنظيمها،  عىل 
سانحة لتعرف أبناء املنطقة عن املؤهالت 
واملساهمة  للريف،  والثقافية  الحضارية 
بالرتاث  املشاركني  التالميذ  وعي  تعزيز  يف 
بأهميته  والتعريف  للريف  الحضاري 
فعاليات  شكلت  كما  األصيلة،  وقيمته 
يوم  افتتحت  التي  والرتاث  الثقافة  أسبوع 
الطالب  دار  لتالميذ  متنفسا  فرباير،   18
املحيط  عىل  االنفتاح  يف  بتماسينت 
الكنوز  من  نماذج  واستكشاف  واستطالع 
تهميشها  تم  التي  الريف  ملنطقة  الرتاثية 

لسنوات طوال.
 وتضمن أسبوع الرتاث باقة من األنشطة 
املواقع  لبعض  ميدانية  خرجة  املتنوعة: 
)املزمة،  بالريف  والتاريخية  الحضارية 
قيادة  قصبة سنادة، قالع طوريس ومقر 
تعاونية  ملركز  وخرجة  موحند(،  موالي 
الفخار  وتسويق  إلنتاج  ادردوشن  نساء 
مرسحية  فنية  وأمسية  ادردوشن.  بدوار 

بدار الشباب بتماسينت.

إزوران متاسينت تسدل الستار 
عن النسخة األوىل ألسبوع 

الثقافةوالتراث
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مناطق  مختلف  يف  اللقاءات  من  لسلسلة  عقدهم  بعد 
األمازيغية  السياسية  املشاريع  حاملو  أعلن  املغرب، 
األمازيغي  الديمقراطي  الحزب  أعضاء  مقدمتهم  ويف 
التجديد  انضمام حزب  الدغرني عن  أحمد  يقوده  الذي 

واإلنصاف إىل مجموعة تامونت.
جاء ذلك بعد االجتماع الذي عقده النشطاء السياسيني 
األمازيغ يوم السبت 20 فرباير بمدينة الرباط، وأوضحت 
“تامونت” يف بالغ لها عن إحداث “لجنة للتتبع” حددت 
املعلن عىل أرض  االتفاق  السهر عىل بلورة  كمهمة لها 

الواقع احرتاما القانون الجاري بها العمل يف املغرب.
وحسب بالغ “تامونت” فقد حرض يف اجتماعها بالرباط 
رئيس حزب التجديد واإلنصاف الذي تناول كلمة تحدث 
الهيأة  هذه  لتأسيس  التاريخية  الظروف  عن  فيها 
السياسية، إضافة إىل الدواعي الذاتية واملوضوعية التي 

كانت وراء قرار االنضمام إىل مجموعة تامونت. 

عمر  للشهيد  السيايس  اإلغتيال  قضية  مع  وتفاعال 
الذكرى  يف  مشاركتها  عن  تامونت  أعلنت  “إزم”  خالق 
إكنيون  للطالب عمر خالق يف مسقط رأسه  األربعينية 

يف إقليم تنغري.
الداخلية  قيام  منذ  حاولوا  املغرب  أمازيغ  أن  يذكر 
الحزب  لحل   2007 برفع دعوى قضائية سنة  املغربية 
أحمد  أسسه  الذي  املغربي  األمازيغي  الديمقراطي 
العمل  أجل  من  محاوالت  بعدة   2005 سنة  الدغرني 
تعرضهم  لكن  مستقل،  نحو  عىل  األمازيغي  السيايس 
للمنع والعرقلة من طرف السلطات دفعهم للتوجه نحو 
تنسيق جهودهم واإلتحاد مع حزب قريب من خطاب 
الدولة تسمح  أن  الحركة األمازيغية، واألهم  ومرجعية 

له بالعمل.
* س.ف

حزب التجديد واإلنصاف ينضم ملجموعة “تامونت” فاحتا 
أفقا جديدا أمام العمل السياسي األمازيغي

مصطفى  املناضل  أن  من  التأكد  بعد 
السابق  املنسق  "أمرسم"،  البوعزاتي 
الريف وخريج  األمازيغية بوسط  للحركة 
األمازيغية موقع قايض  الثقافية  الحركة 
وجدة،  موقع  وبعده  )الناظور(  قدور 

من  ذلك  تأكيد  وتم  بالفعل،  عنا  رحل  قد 
طرف املناضلني األمازيغ الذين قاموا فور 
الشهيد،  لعائلة  بزيارة  بالخرب  سماعهم 
وقاموا بمواساتهم يف هذا املصاب الجلل. 
مناضلوا  فيها  تجاوز  ساعات  إال  ماهي 
ومحبوا  األمازيغية  الحركة  ومتعاطفوا 
واستوعبو  صدمتهم،  األمازيغي  املناضل 
الحدث، حتى هبوا مرسعني من كل حدب 
وصوب لحضور جنازته. وانطلق من هم 
مكان  إىل  الوصول  أجل  من  ليال  بعيدون 
دفنه ب"ثوونت" يف الوقت املناسب، فكان 

األمازيغية  الحركة  مناضيل  مع  املوعد 
العروي،  )الناضور،  الريف  بقاع  كل  من 
الحسيمة، طنجة، وسط الريف...(، بينما 
وجدة  بمدينة  الطلبة  للمناضلني  كان 
صباحا،  السادسة  مع  املحطة  يف  موعد 
جهة  لو ا و
أيت  "قبيلة 
 ، " سعيد
ت  فد ا تو و
كبرية  أعداد 
مناضيل  من 
كة  لحر ا

موقع  األمازيغية  الثقافية 
بعض  وكذا  قدور،  قايض 

األساتذة املتدربني.
املناضلون  استمر 
أصدقاء  إىل جانب  األمازيغ 
"أمرسم" وعائلته ومحبيه، 
التي  القضايا  ومتعاطفي 
بالتوافد  استمروا  بها،  آمن 
"ثوونت"  قرية  عىل 
طيلة  الكبداني،  بجماعة 
 04 الجمعة  أمس  يوم 

مبارشة  دفنه  موعد  حتى   ،2016 مارس 
بعد صالة العرص بمسجد "ثوونت"، حيث 
جنائزي  موكب  يف  الشهيد  مرافقة  تم 
يكنه  الذي  الحب  مدى  عن  يبني  مهيب، 
له  يشهد  الذي  املناضل  لهذا  الريفيون 
باإلجماع بحسن الخلق والطيبوبة، وشيع 
الدموع  تذرف  وأعينهم  جنازته  أصدقاءه 
خسارة  عىل  والحرسة  األلم  شدة  من 
الحركة  عرفت  من  أعظم  من  واحد 
إن  وما  جمعاء،  واإلنسانية  األمازيغية 
األخري  مثواه  إىل  األمازيغي  املناضل  وصل 
بمقربة "ثوونت"، وبارش املشيعون بدفن 

املناضلني  بعض  انهار  حتى  الشهيد  جثة 
من شدة ألم الفراق ولم يتمالكوا أنفسهم 
وأحد  دربهم  رفيق  يشاهدون  وهم 
يوارى  بالريف  األمازيغي  النضال  رموز 
ذلك  بعد  انتقل  األبد.  إىل  ويودعهم  الثرى 
وجريانه،  "أمرسم"  وأصدقاء  املناضلون 
أيدي  الشهيد وشدوا عىل  تعزية عائلة  إىل 
آخر  نهاية  كانت  وبذلك  بحرارة،  أفرادها 
لقاء لهم باملناضل البار الذي ال يبدوا من 
عليهم  سيسهل  أنه  الحارضين  مالمح 

الفراق.

ملعركة   83 الذكرى  بوكافر  جمعية  خلدت 
بوكافر الخالدة من 25 إىل 28 فرباير 2016 
خدمة  يف  “التاريخ  شعار:  تحت  بألنيف 

التنمية املستدامة”.
هذه  تخليد  وراء  بوكافر  جمعية  وتروم 
املوروث  بأهمية  واع  جيل  خلق  إىل  الذكرى 
األخري  هذا  حب  وغرس  والثقايف،  التاريخي 
يف نفوسهم من أجل البحث والحفاظ عليه. 
التاريخية وفق بالغ جمعية  الكتابة  تعد  إذ 
بذات  الوعي  تأسيس  آليات  إحدى  بوكافر 
عىل  والشعوب  الجماعات  وبهوية  اإلنسان 
حد سواء، فهي تهدف إىل استحضار املايض 
فهم  أجل  من  الجماعية،  الذاكرة  وبناء 
الحارض وتوجيهه وإدراكه، لكي يساهم يف 
االجتماعي  الفرد ووجوده  تطوير مستقبل 
الثقايف  وانتمائه  بهويته  اعتزازه  ويقوي 

والحضاري.
ترسيخ  أن  كذلك  الجمعية  ذات  بالغ  وأورد 
سنة  كل  بوكافر  معركة  تخليد  عرف 
واجتماعية  وفكرية  تاريخية  كمحطة 

الطموحة  األولويات  إحدى  يشكل  وثقافية 
لجمعية بوكافر، وذلك لرد االعتبار للتاريخ 
وجهويا  محليا  الثقايف  واملوروث  املحيل 
يف  املساهمة  عىل  العمل  جانب  إىل  ووطنيا، 
نزيهة  بأقالم  الوطني  التاريخ  كتابة  إعادة 
من  املحيل  التاريخ  يوفره  ملا  وموضوعية، 
الزمان  يف  املحدد  املجهري  التحري  أدوات 
االنطالق  قاعدة  من  يشكل  وملا  واملكان، 

لبناء رصح التاريخ الوطني الشامل.
 1933 سنة  يف  بوكافر  معركة  ووقعت  هذا 
عطا  آيت  قبائل  بني  الرشقي  الجنوب  يف 
عسو  األمازيغي  املقاوم  البطل  بقيادة 
قمة  يف  الفرنيس،  واالستعمار  أوباسالم  
بوكافر وهي من قمم جبل صاغرو، وتبعد 
عن مدينة ورزازات بحوايل 200 كلم، واختار 
املقاومون األمازيغ هذا املكان نظرا ألهميته 

اإلسرتاتيجية العسكرية.
* س. ف

اكرتاث  بال  األمازيغية  الحركة  إطارات  تعاملت 
فتح  عن  املغربية  الحكومة  إعالن  مع  وتجاهل 
الباب لتلقي مقرتحات املجتمع املدني يف إطار إعداد 
مراحل  بتحديد  املتعلق  التنظيمي  القانون  مرشوع 
من  تمتد  لفرتة  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل 

15 يناير إىل 15 فرباير 2016.
ولم يسجل أن أعلن أي إطار أمازيغي عن تجاوبه أو 
استعداده للتجاوب مع خطوة الحكومة املغربية، بل 
وجه األمازيغ الكثري من االنتقادات للتناول الحكومي 
لألمازيغية، وانتقدوا خروجها بعد أربع سنوات من 
األمازيغية  ضد  والتمييز  التجاهل  سياسة  نهجها 
املتعلقة  املقرتحات  لتلقي  إلكرتونيا  بريدا  لتخصص 

بالقانون التنظيمي لتفعيل رسمية األمازيغية.
الحركة  إطارات  غالبية  تطلع  عكس  عىل  وذلك 
األمازيغية التي تطالب بتشكيل لجنة خاصة يكون 
عملها  يف  وتنضبط  الفقري،  عمودها  األمازيغ 
تشكيلها  يتم  أن  واألهم  التشاركية،  للمقاربة 
إعداد  لجنة  مثل  األقل  عىل  وذلك  ملكية،  بمبادرة 

للغات  الوطني  باملجلس  املتعلق  التنظيمي  القانون 
ملسلسل  وفاء  ملكي،  بأمر  شكلت  التي  والثقافة 
إنصاف األمازيغية الذي ظل دائما طرفيه الرئيسيني 

هما الحركة األمازيغية واملؤسسة امللكية.
هو  مطالبهم  يف  مردهم  أن  األمازيغ  يخفي  وال 
املغربية ومختلف األحزاب  الثقة يف الحكومة  انعدام 
السياسية التي واصلت العداء لألمازيغية وتجاهلت 
ظل  ويف  سنوات،  أربع  من  ألزيد  ترسيمها  تفعيل 
غياب أي بالغ حكومي بعد حوايل ثالثة أسابيع من 
املدني  املجتمع  إلطارات  منحتها  التي  املهلة  نهاية 
الدولة  وفاء  يبقى  اإللكرتوني،  بريدها  ملراسلة 
بإلتزماتها فيما يتعلق بتفعيل رسمية األمازيغية من 
عدمه مجهوال خاصة وأننا عىل بعد أشهر قليلة من 

نهاية والية الحكومة الحالية.
* ساعيد الفرواح

جائزة  بإحداث   2016 مارس   04 يف  مؤرخ  مرسوم  صدر 
الوطني  اليوم  بمناسبة  تسليمها  يتم  املدني،  للمجتمع 
سنة.  كل  من  مارس   13 يصادف  الذي  املدني  للمجتمع 
وتتكون الجائزة من شهادة تقديرية وذرع تذكاري ومكافآة 
ألف   140 تبلغ  املالية  فاملكافأة  املرسوم  وحسب  مالية، 
املحلية  للجمعيات  املبلغ  ونفس  الوطنية  للجمعيات  درهم 
إىل  يتم تقسيمه  بالخارج،  املغاربة  املبلغ لجمعيات  ونفس 
قسمني: ثمانون ألف درهم للرتبة األوىل وستون ألف درهم 
للرتبة الثانية من كل صنف. كما تُمنَح مكافأة مالية تبلغ 
ألف درهم تقسم مناصفة بني شخصيتني، يشرتط  ستني 
فيهما املساهمة الفعلية يف الحياة الجمعوية مع تجربة ال 

تقّل عن عرش سنوات يف املجال.
وفق  مؤسسة  تكون  أن  فيها  فيشرتط  الجمعيات  أما 
تفوز  أال  و  سليمة،  قانونية  وضعية  ويف  املغربي،  القانون 

بالجائزة يف األربع سنوات األخرية.
القطاعات  بعض  من  مكونة  للجنة  املرسوم  ويعهد 
تنظيم  عىل  بالسهر  جمعويني  فاعلني  وثالثة  الحكومية 
الجائزة ووضع قانونها الداخيل، واتخاذ القرار فيما بينهم 

بالتوافق.
مكرر   6444 عدد  الرسمية  الجريدة  يف  منشور  املرسوم 

بتاريخ 05 مارس 2016.
* الهمزاوي التيجاني

ئيمازيغن"  ن  "تاوادا  حركة  عقدت 
فرباير   28 يوم  الفيدرايل  الوطني  مجلسها 
2016 بمقر جمعية ماسينيسا الثقافية يف 
مدينة طنجةمفتتحة إياه بالوقوف دقيقة 
صمت عىل روح شهيد القضية األمازيغية 

“إزم عمر خالق”.
أن استعرض مناضيل تاوادا مختلف  وبعد 
الوطنية  الساحتني  عىل  املستجدات 
والدولية، انتقلوا ملناقشة واقع حركة تاودا 

ن امازيغن وآفاقها املستقبلية بالتفصيل.
املجلس  مناضلو  أعلن  لقائهم  ختام  ويف 
عن  لهم  بيان  يف  لتاوادا  الفيدرايل  الوطني 
السيايس  االغتيال  لجريمة  اإلدانة  تجديد 
عمر  “إزم  األمازيغية  القضية  لشهيد 
الشهيد،  أرسة  مع  والتضامن  خالق” 
السياسيني  املعتقلني  براءة  عىل  مؤكدين 
باالفراج  طالبوا  كما  األمازيغية،  للقضية 

الفوري عنهم بدون قيد أو رشط.
إرصارها  تاوادا  بيان  سجل  ذلك  جانب  إىل 
ديمقراطي  دستور  أجل  من  النضال  عىل 
املغرب،  بأمازيغية  يقر  ومضمونا  شكال 
تخليد  يف  املشاركة  عىل  للتأكيد  باإلضافة 
ذكرى أربعينية الشهيد عمر خالق “إزم”، 
للحضور  األمازيغية  الفعاليات  كل  داعيا 
رأسه  بمسقط  املنظم  التأبني  إىل  املكثف 

“إكنيون” يوم 5 مارس 2016 .
عزمها  إمازيغن  ن  توادا  حركة  وأعلنت 
وطنية  احتجاجية  مسرية  تنظيم  عىل 
يوم  )مراكش(  واكوش  ن  أمور  بمدينة 
ذكرى  مع  تزامنا   2016 أبريل   24 األحد 
ثفسوت ن إمازيغن، موجهة الدعوة لكافة 
والهيآت  األمازيغية،  واالطارات  الفعاليات 
الحية  والقوى  والحقوقية  الديمقراطية 
يف  واملكثفة  الفعالة  واملشاركة  الدعم  اىل 

املسرية.
تاوادا  حركة  جددت  بيانها  ختام  ويف 
التضامن مع األساتذة املتدربني، ومع كافة 

الحركات االحتجاجية .
س. ف

حركة تاوادا تدعو 
لتخليد الربيع 

األمازيغي مبراكش

حوادث  من  للوقاية  الوطنية  الحملة  إطالق  حفل  يف  مشاركته  أثناء 
الوطنية للوقاية من حوادث السري بمعية  اللجنة  الذي نظمته  السري، 
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، يوم الخميس 18 فرباير بالرباط، 
اختار رئيس الحكومة عبد اإلله ابن كريان رفع اللوحة التي كتب عليها 

شعار الحملة باللغة األمازيغية “كلنا راجلون”.
وأورد املوقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية أن ذلك جاء عندما طلب 
من  السري،  حوادث  من  للوقاية  الوطنية  الحملة  إطالق  حفل  منشط 
عبارة  عليها  كتبت  التي  اللوحة  بني  ما  يختار  أن  الحكومة،  رئيس 
“كلنا راجلون” بالعربية أو باألمازيغية أو بالفرنسية ليختار عبد اإلله 

بنكريان اللوحة املكتوبة باألمازيغية.
يشار إىل أن األمازيغ يتهمون رئيس الحكومة املغربية وحزبه بتجاهل 
من  وأكثر  الحكومية،  واليته  طيلة  األمازيغية  رسمية  تفعيل  ورفض 
أمازيغ  حول  عنرصية  بترصيحات  األمازيغ  باستفزاز  يتهمونه  ذلك 
سوس بالخصوص، وعىل الرغم من إعالن بنكريان عىل بعد أشهر قليلة 
من نهاية واليته الحكومية عن فتح الباب لتلقي مقرتحات الجمعيات 
أن  إال  لألمازيغية  التنظيمي  القانون  بخصوص  املدنية  والفعاليات 
األمازيغ لم يتفاعلوا مع األمر الذي اعتربوه مرتجل وغامض وبعيد عن 

املنهجية التشاركية.
 * ساعيد الفرواح

تفعيل رمسية األمازيغية بعد مقاطعة األمازيغ إلعالن احلكومة

جائزة للمجتمع املدين املغريب ختليد الذكرى الثالثة والثمانني
 ملعركة بوكافر بألنيف

مع اقتراب االنتخابات: بنكريان خيتار 
األمازيغية بدل العربية والفرنسية

 موكب جنائزي مهيب يرافق املناضل الريفي مصطفى البوعزايت إىل مثواه األخري

قرية  يف  البوعزاتي  مصطفى  ازداد 
»ثوونت« بقبيلة أيت سعيد الواقعة 
األوسط،  للريف  الشمايل  بالجزء 
دراسته  املناضل  تابع  حيث 
االبتدائية، لينتقل إىل مركز الكبداني 
ويف  اإلعدادية،  دراسته  ملتابعة 
البوعزاتي  انتقل  الثانوية  املرحلة 
حيث  بميضار،  األمل  ثانوية  إىل 
يف  الباكالوريا  شهادة  عىل  حصل 
اإلنسانية ما  والعلوم  اآلداب  شعبة 
سلك  إىل  الولوج  آفاق  أمامه  فتح 
التعليم العايل بجامعة  قايض قدور 
بالناضور، حيث تفوق  يف دراسته 
للقانون إىل جانب نضاله يف صفوف 
بذات  األمازيغية  الثقافية  الحركة 
إجازة  عىل  فيه  حصل  الذي  املوقع 

بميزة  األساسية  الدراسات  يف 
ماسرت  ولوج  من  مكنه  ما  عالية، 
بجامعة  الدستورية   الدراسات 
محمد االول بوجدة حيث تعمق يف 
دراسة القانون إىل جانب نضاالته 
رسالة  موضوع  وكان  املبدئية، 
األمازيغية  األعراف  حول  تخرجه 
الدراسات  شهادة  خاللها  من  نال 
العليا بميزة مرشف جدا. اصطدم 
تخرجه،  بعد  البوعزاتي  مصطفى 
الوطن  هذا  يف  األطر  من  كغريه 
املأساوي،  البطالة  بواقع  الجريح، 
زادت  لسنوات،  معطال  فظل 
وقد  للواقع.  وكره  سخطه  من 
التحضري  بصدد  وهو  املنية  وافته 

للتسجيل يف الدكتوراه.

من هو األستاذ مصطفى البوعزايت؟ 

تأبينا للراحل األستاذ الباحث املصطفى البوعزايت الذي غيبته املوت بتاريخ 03 مارس 2016، إرتأى جمموعة من األصدقاء والفاعلني إعالن مبادرة إلخراج ديوان 
شعري مجاعي إهداء لروحه الطيبة، والذي سيصدر بتعاون مع مجعية أيت سعيد للثقافة والتنمية بدار الكبداين واليت كان الراحل عضوا وفاعال فيها.

tamesmunt.aitsaid@gmail.com :تبعث املشاركات مكتوبة باللغة األمازيغية قبل 17 مارس 2016 إىل العنوان التايل 
أو إىل الفايسبوك:

Bilal Ouaalasse
Said Belgharbi

ومبوازة مع ذلك ستعمل اجلمعية على طبع ونشر حبث التخرج بسلك املاستر للراحل املصطفى البوعزايت.

إعالن
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تزامنا مع تخليد أربعينية الشهيد األمازيغي عمر خالق “إزم” 
للمغرب،  الرشقي  بالجنوب  إكنيون  املقبل يف  05 مارس  يوم 
توج مجموعة من الفاعالت والفاعلني األمازيغ من مختلف 
“ديوان  إلخراج  عنها   أعلنوا  كانوا  مبادرة  املغرب  مناطق 

شعري” تحت عنوان “إزم”.
“إزم”،  عنوان  حمل  ديوان  األمازيغ  الفاعلون  وأصدر 
باألمازيغية  الشعرية  القصائد  من  مجموعة  يجمع  الذي 
نضال  الشهيد،  “سرية  عن  تتحدث  والعربية  والفرنسية 
الشهيد، إغتيال الشهيد ومواضع ذات صلة بنضاالت الشعب 

األمازيغي عامة…” .
هذا الديوان الشعري وكما أراد الواقفون خلف املبادرة خرج 
للشهيد، وكما  األربعينية  الذكرى  تزامنا مع  الوجود  إىل حيز 
سبق وتم إعالنه فعائداته ستذهب لعائلة الشهيد عمر خالق 

“إزم”.
* س.ف

إصدار ديوان “إيزم”
 تزامنا مع أربعينية الشهيد عمر خالق

النقل بمدن  أعطت السلطات املغربية تعليمات لرشكات 
أكادير ومراكش والراشيدية تقيض بعدم توفري حافالت 
األمازيغية  الثقافية  الحركة  مناضيل  لنقل  لدنها  من 
أربعينية  يف  للحضور  األمازيغية،  الحركة  ومناضيل 
الشهيد األمازيغي عمر خالق إزم يوم السبت 05 مارس 
الرشقي  الجنوب  يف  دادس  بومالن  قرب  إكنيون  بقرية 

للمغرب.
أن  بريس”  “أمدال  ملوقع  موثوقة  جد  مصادر  وقالت 
النقل  سيارات  كذلك  شملت  املغربية  السلطات  تعليمات 
لقرية  املجاورة  واملناطق  الداودير  يف  “الرسي”،  البديل 
غد  يوم  قوافل  تنظيم  من  املنطقة  سكان  ملنع  إكنيون، 

السبت نحو قرية إكنيون كما كان مربمجا من لدنهم.
يف  النقل  رشكات  قامت  السلطات  لتعليمات  ونتيجة 
الراشيدية ومراكش وبمدينة أكادير بالتخيل عن التزامها 

كانت  مالية  مبالغ  لهم  وردت  األمازيغ،  النشطاء  مع 
مسؤويل  يخفي  ولم  كتسبيق،  مسبقا  منهم  أخذتها 
رشكات النقل السبب يف رفضهم نقل املناضلني األمازيغ 
لذلك  ونتيجة  املغربية،  السلطات  تعليمات  إىل  وعزوه 
مجموعات  ويف  فرادى  للتنقل  األمازيغ  املناضلني  اضطر 
صغرية نحو قرية إكنيون، مؤكدين عزمهم عىل الحضور 
يف أربعينية الشهيد ولو مشيا عىل األقدام كما رصح بذلك 

أحد املناضلني األمازيغ من أكادير ملوقع أمدال بريس.
النشطاء  من  اآلالف  توجه  ذلك،  من  الرغم  وعىل  هذا 
رأس  مسقط  نحو  املغرب  مناطق  مختلف  من  األمازيغ 
الشهيد األمازيغي عمر خالق “إزم”، ونظموا أكرب تجمع 

جماهريي لألمازيغ منذ فرتة املقاومة ضد اإلستعمار.
* ساعيد الفرواح

مارس   5 السبت  يوم  طيلة  األمازيغ  من  اآلالف  حج  متوقعا،  كان  كما 
بالجماعة  األمازيغية   الثقافية  الحركة  شهيد  رأس  مسقط  إىل  الجاري 
الحفل  لحضور  تنغري،  إلقليم  الرتابي  للنفوذ  التابعة  إكنيون  الرتابية 
التأبيني ألربعينية الشهيد »إزم« الذي اغتاله من يصفون أنفسهم بالطلبة 
الصحراويني املوالني لجبهة البوليساريو االنفصالية  يوم 27 يناير املايض 
برحاب جامعة القايض عياض بمراكش، والذي نظمته لجنة متابعة ملف 

الشهيد عمر خالق تحت شعار: » رشف العقل وجوهكم« .
وشهدت الطرقات املؤدية إىل إكنيون طيلة يوم السبت توافد اآلالف من 
األمازيغ و االمازيغيات من كل جهات املغرب يف يوم وصف بالتاريخي  يف 
مسار نضال الحركة األمازيغية، ويف تمام الساعة العارشة صباحا افتتح 
حفل التأبني بكلمة  لعائلة الشهيد عمر خالق رحب من خاللها باألمازيغ  
املتوافدين من كل األقطار ووصفت العائلة  يوم السبت 5 مارس 2016 
بيوم الوالدة الحقيقية لعائلة خالق، قبل أن تنطلق مسرية صامتة  من 
مركز التأبني يف وسط بلدة إكنيون باتجاه املقربة حيث يرقد روح الشهيد 

»ازم« شهدت رفع صور الشهيد واألعالم األمازيغية وصور املعتقلني 
السياسيني  للقضية االمازيغية والفتات مكتوبة بعدد من الشعارات 
يد يف  له  النضال ونار يف وجه  من  لدرب  الشهيد نور  » روح  أبرزها 
عن  يثنينا  ولن  لم  االغتيال   االعتقال  االحتواء   « شعار  و  االغتيال 

قضيتنا العادلة«.
غاضبة  شعارات   رفعوا  املقربة  من  األمازيغ  جموع  عودة  وخالل 
الشهيد  اغتيال   جريمة  مقرتيف  الجناة  بمعاقبة  مجملها  يف  تطالب 
يلتئموا يف  أن  قبل  اغتياله  يف  املسؤولية  الدولة كامل  إزم كما حملوا 
اشادت  املداخالت  لعدد من  ذلك  بعد  املجال  ليفسح  االستقبال  مركز 
يف مجملها  بأخالق الشهيد عمر خالق  وتضحياته ودوره  النضايل يف 
صفوف الحركة الثقافية االمازيغية، مشريين يف جل مداخلتهما بأن 
الشهيد عمر خالق قتل ألنه  كان يناقش الريع االقتصادي الذي يعاني 
منه املغرب وباألخص الريع الذي يستفيد منه ابناء الصحراويني وال 
الفصائل  الرشقي وباقي  الجنوب  أبناء  ذلك  يستفيد منه عىل عكس 
خالق  عمر  االمازيغية  الثقافية  الحركة  شهيد  واصفني  الطالبية 

بالشهيد املقدس.
وأنها  يمت  لم  عمر   ابنها  بأن  قالت  إزم،  الشهيد  أم  خالق   فاطمة 

أصبحت تتوفر عىل   االالف من عمر ، مطالبة ايمازيغن أن ال يردوا عليهم 
 « االمازيغي  »للعالم  لجريدة  ترصيح  يف  وأضافت  اإلجرامية  بطريقتهم 
ولم   وقناعته   أفكاره  عن  الدفاع  سبيل  يف  شهيدا  مات  خالق   عمر  بأن 

يمت مجرما أو متورطا يف أي جريمة بل مات معززا مكرما 
وأحسبه شهيدا عند الله، وزادت قائلة« ما أطلبه اليوم هو 
أن تحكم املحكمة يف حق املتورطني يف مقتل عمر بالعدل، 
كما أطلب من األمازيغ أن يقفوا بجانبنا وأن يساعدونا يف 
أيديهم  إحقاق الحق والحكم عىل هؤالء املجرمني امللطخة 

بدماء ابني«.
بدوره عرب محمد خالق  والد الشهيد »ازم« ، يف حديثه مع » 
العالم األمازيغي« عن شكره وامتنانه لألمازيغ املتوافدين 
من كل مناطق املغرب من الريف ومن سوس  ومن االطلس  
تأخذ  العدالة   بأن  مؤكدا  اكنيون،  بلدة  إىل  الخارج  ومن 
مقتل  يف  املتورطني  ومحاكمة  العائلة  إلنصاف  طريقها  

عمر.
ومن جانبه قال حساين خالق خال الشهيد، بأنه ال يستطيع 
كل  الشهيد  عائلة  باسم  شاكرا  داخله،  يجري  بما  البوح 

معركة  شهدت  التي  صاغرو   جبال  أحضان  بني  بهم  ومرحبا  األمازيغ 
بوكافر، بالد املجاهدين، مضيفا يف ترصيحه للجريدة : »أعطيتمونا شأنا 
عظيما يف جنازة الشهيد عمر خالق ونحن كعائلة الشهيد نعترب أن ابننا 
عمر لم يمت، اليوم  يوم عرسه، اليوم  أصبح لدينا اكثر من عرشين الف 

عمر فشكرا لكم«.
جانبه  من  دعا  الدغرني،  أحمد  األمازيغي،  الديمقراطي  الحزب  زعيم 
ترصيح  يف  وأضاف  لألمازيغ،  قبلة  خالق  عمر  الشهيد  قرب  جعل  إىل 

األمازيغي«،  »للعالم 
بشهادته  عمر  أهنئ 
القضية  سبيل  يف 
وبهذه  األمازيغية 
حرضت  التي  اآلالف 
األربعينية  الذكرى  يف 
الدغرني  الغتياله«، 
حديثه  معرض  يف  دعا 
أطلق  رضيح  بناء  إىل 
»موالي  اسم  عليه 
عمر خالق« وجعل من 
منطقة إكنيون بمثابة 
األمازيغ  يزوره  حج 
صلة  وصل  سنة  كل 
قرب  مع  األرحام 

الشهيد »إزم«.
األمازيغي  الناشط 
متابعة   لجنة  وعضو  
الشهيد  قضية  ملف  
موحى  عائلته،  ودعم  
بأن  بدوره  قال  أوحى 
االغتيال   ان  يعتقد  من 
فهو  امللف  سينهي 
تجديد  هو  بل  واهم  
للعهد الذي أقسم  عليه 
فجر  منذ  األمازيغ 

التاريخ أال وهو  تحرير أراضيهم وإعادة ثرواتهم  إىل أهلها ولسكان 
شمال إفريقيا عامة، وزاد قائال  يف معرض كلماته بأننا كلنا مغاربة  
من طنجة إىل الكويرة ويجب  التعامل معنا  سواسية كما يتم التعامل 
السياسية   األحزاب  متهما  الصحراويني،  إىل  إشارة  يف  اآلخرين  مع 
الشجاعة   له  ازم  و«ال حزب واحد  اغتيال  بأنها متواطئة يف جريمة 
يد عصابة«  اغتيل عىل  بان عمر خالق   يقر  أن  االخالقية  والجدارة  

البوليساريو يورد املتحدث.
أقيمت ندوة صحافية حرضتها وسائل إعالم وطنية  املساء  هذا ويف 
ودولية من تسيري سعيد باجي وتأطري لحو شنوان عن لجنة متابعة 
هيئة  عن  الدغرني  أحمد  واملحامي  األستاذ  وكذا  إزم  الشهيد  ملف 
خالق  وحساين  األمازيغية،  الثقافية  الحركة  عن  ومناضلني  الدفاع 
بجامعة  الحادث  وقائع  تناولت  الشهيد،  عائلة  عن  بوريك  ونعيمة 
القايض عياض بمراكش والربنامج النضايل املسطر من قبل الفعاليات 
األمازيغية، كما حاولت الندوة تحديد املسؤوليات يف هذا االغتيال الذي 

تعرض له عمر خالق »إزم«. 
يذكر أن الذكرى األربعينية الغتيال الطالب األمازيغي عمر خالق عرفت 
األمازيغية وعدد من  الحركة  الشخصيات ورموز  حضور عدد كبري من 
الحركة  نشطاء  من  اآلالف  عرشات  اىل  باإلضافات  واملثقفني  الفنانني 

األمازيغية.  
* إكنيون: منترص إثري

اربعينية مهيبة  لشهيد القضية االمازيغية »  ازم«  بإكنيون 
عشرات األالف حجوا جلبال صاغرو يف ذكرى تارخيية 

السلطات متنع “احلافالت” من نقل آالف األمازيغ حنو “إكنيون” بأكادير 
ومراكش والراشيدية
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* هيومن رايتس: عىل النظام اجلزائري إطالق رساح عرشات األمازيغ الذين 
يتهمهم باإلرهاب والكراهية

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات النظام الجزائري لحقوق 
الحكومة  أن  وأوردت   ،2016  2015- لسنة  تقريرها  يف  املزاب  أمازيغ 
التي  اإلصالحات  إدخال  2015 يف  أخرى يف عام  الجزائرية “فشلت مرة 
وعدت بها منذ عام 2011، وفرضت قيودا شديدة عىل حقوق اإلنسان. 
تكوين  حرية  يف  والحق  التعبري  حرية  خنق  يف  السلطات  استمرت  كما 
ناشطني  والحقت  واعتقلت  واالحتجاج،  السلمي  والتجمع  الجمعيات 
القانوني  التسجيل  منع  وواصلت  تعسفي،  بشكل  وحقوقيني  نقابيني 

للعديد من املنظمات الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان”.
وبخصوص أمازيغ املزاب أورد تقرير ذات املنظمة “أنه يف يوليوز 2015، 
خلفت أعمال عنف طائفي يف منطقة غرداية ـ 600 كلم جنوب الجزائر 
األقلية  “أعضاء  أسمته  وما  املحليني  السنة  العرب  بني   – العاصمة 
األمازيغية، أو الرببر”، 25 قتيال وأكثر من 70 جريحا، معظمهم بسبب 

عمليات إطالق نار”.
كما ورد يف تقرير هيومن رايتس ووتش »أن السلطات الجزائرية اعتقلت 
وحاكمت عددا من النشطاء السياسيني ونشطاء ما أسمته ب”األقليات” 

بتهمة اإلرهاب رغم وجود أدلة ضعيفة. 
الدين  كمال  الرشطة  اعتقلت  رايتس”  “هيومن  تقول  يوليوز،   9 يف  إذ 
الذاتي ملنطقة صحراء  الحكم  أمازيغي ومدافع عن  فخار، وهو ناشط 
بـ  الحكومة  سابق  وقت  يف  اتهم  قد  كان  والذي  الشمالية،  غرداية 
األمازيغ،  السنة ضد  العرب  قبل  اإلنسانية من  “التواطؤ يف جرائم ضد 

رفقة 24 آخرين. 
ووتش«  »رايتس  وفق  شخصا  والعرشين  الخمسة  السلطات  واتهمت 
مواجهات  خالل  الكراهية  عىل  والتحريض  إرهابي  عمل  يف  باملشاركة 
عنيفة يف 7 يوليوز بني أفراد من جماعتني، أمازيغية وعربية، يف غرداية”.

منذ شهر غشت  أن طالبت  رايتس ووتش،  ملنظمة هيومن  هذا وسبق 
كمال  الناشط  رساح  بإطالق  الجزائرية  السلطات  املاضية  السنة  من 
الدين فخار وأربع وعرشين متهما آخرين مؤيدين للقضية األمازيغية أو 

محاكمتهم يف آجال معقولة.
وحسب تقرير لهيومن رايتس ووتش يف السنة املاضية فقد تم احتجاز 
جميع املتهمني املزابيني عىل ذمة املحاكمة منذ 9 يوليوز 2015، ووجهت 

عىل  والتحريض  إرهابي  عمل  يف  املشاركة  ومنها  التهم،  نفس  إليهم 
الكراهية، بسبب دورهم املزعوم يف مواجهات عنيفة جّدت بني األمازيغ 
7 يوليوز يف منطقة املزاب. وقد يواجه املتهمون، وجميعهم  والعرب يف 

أصييل املنطقة، عقوبة اإلعدام.

احلكم  يؤيدون  الذين  النشطاء  عرشات  اعتقلت  السلطات  الدولية:  العفو   *
الذايت ملنطقة املزاب 

أدانت منظمة العفو الدولية يف تقريرها حول حقوق اإلنسان بالجزائر 
أن  “أمنستي”  وأوردت  الحاكم،  الجنراالت  نظام   ،2016  2015- لسنة 
التعبري والتجمع وتكوين  السلطات الجزائرية فرضت قيوداً عىل حرية 

السلميني  املتظاهرين  من  عدد  وتعرض  الجمعيات، 
والنشطاء والصحفيني للقبض واملحاكمة والسجن.

وغريه  التعذيب  مرتكبي  أن  إىل  “أمنستي”  وأشارت 
خالل  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  من 
تسعينيات القرن العرشين بالجزائر ظلوا بمنأى عن 

يد العدالة.
أمازيغ  قضية  الدولية  العفو  منظمة  تقرير  وتناول 
املزاب، حيث أورد أن “ما ال يقل عن 25 شخصاً قتلوا 
منطقة  يف  طائفي  عنف  حوادث  يف  آخرون  وأُصيب 
600 كيلومرت جنوبي  تبعد حوايل  التي  وادي ميزاب، 

الجزائر العاصمة”.
ويف أعقاب تلك الصدامات الدامية يف منطقة الصحراء 
عىل  األمن  قوات  قبضت  التقرير،  يضيف  الكربى 
بينهم  ومن  يوليوز،  يف  غرداية،  والية  يف  شخصاً   25
كمال الدين فخار وغريه من النشطاء الذين يؤيدون 

منح منطقة املزاب الحكم الذاتي، واحتجزتهم تحت النظر، لالشتباه يف 
ضلوعهم يف أعمال إرهابية ويف التحريض عىل الكراهية. وكان املقبوض 

عليهم ال يزالون محتجزين بحلول نهاية العام.
الجزائرية واصلت إرصارها عىل عدم  السلطات  أن  وأوردت “أمنستي” 
املتحدة  لألمم  التابعني  اإلنسان  حقوق  وخرباء  هيئات  لبعض  السماح 
بزيارة الجزائر، بما يف ذلك الهيئات ذات الصالحيات يف مجاالت التعذيب 

ومكافحة اإلرهاب واالختفاء القرسي وحرية تكوين الجمعيات.
ويف نفس اإلطار أشارت “أمنستي” إىل منع السلطات املحلية الجزائرية 
ألعضاء  العاصمة  الجزائر  يف  تدريبية  دورة  عقد   ،2015 دجنرب  يف 
بينهم مدافعون  اإلنسان”، ومن  املغاربية ملنظمات حقوق  “التنسيقية 

عن حقوق اإلنسان من الجزائر واملغرب وتونس وموريتانيا.
اإلنسان  حقوق  تطال  التي  الخروقات  الدولية  العفو  تقرير  تناول  كما 
بالجزائر عىل نحو فضيع يف مجال حرية التجمع، وحرية التعبري، وحرية 
تكوين الجمعيات، ويف مجال حقوق املرأة، وحقوق الالجئني واملهاجرين، 
والنظام القضائي، واإلفالت من العقاب، وتطبيق عقوبة اإلعدام، وفيما 

يخص املدافعون عن حقوق اإلنسان.

* عائلة كامل الدين فخار توجه رسالة ل«بان كيمون« يف ندوة بالعاصمة
العام  األمني  زيارة  الدين فخار مناسبة  اختارت عائلة كمال 
لألمم املتحدة »بان كيمون« للجزائر يوم 07 مارس الجاري، 
لتنظم ندوة يوم السبت 05 مارس يف دار النقابات بباب الزوار 
األممي  للمسؤول  رسالة  فيها  وجهت  العاصمة،  بالجزائر 
اعتربت فيها أن “ الحقوقي كمال الدين فخار اعتقل بشكل 
تعسفي منذ نحو ثمانية أشهر عقب األحداث الدامية بغرداية 
صيف السنة املاضية، وأن اإلجراء التعسفي نفسه طال كذلك 

العرشات من أمازيغ املزاب«.
وطالبت العائلة من األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون، 
بالتدخل لدى السلطات الجزائرية لإلفراج عن املناضل السابق 

يف فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
الدين  “كمال  إن  الندوة،  حرضوا  ومحامون  العائلة  وقالت 
اعتقل من قبل السلطات الجزائرية ال ليشء إال ألنه يدعو إىل 
خالل  من  بخصوصياتهم  املعروفني  املزابيني،  حقوق  حماية 

كونهم أمازيغ وإباضيني ».
الدين “يكتيس  أن قرار توقيف كمال  وأوضحت عائلة فخار، 
طابعا سياسيا أكثر منه قانونيا. كما أن الطريقة التي أوقف 
بها رفقاؤه فاقدة للهوية القانونية ولم تتم عىل أساس مذكرة 
الجزائية”.  اإلجراءات  عليه  تنص  كما  إحضار،  أمر  أو  إيداع 
ورجحت العائلة كذلك أن يكون بعث فخار برسالة إىل بان كي 
مون بتاريخ 2 يوليوز 2015 يطالبه بحماية أمازيغ املزاب من اإلضطهاد 
سببا مبارشا يف اعتقاله إىل جانب مطالبته بالحكم الذاتي ملنطقة املزاب.

* التجمع العاملي األمازيغي وحركة احلكم الذايت ملزاب يراسالن األمني العام 
األممي أيام من حلوله باجلزائر

بدوره استبق التجمع العاملي األمازيغي الزيارة التي قام بها األمني العام 
لألمم املتحدة بان كيمون القيام للجزائر، بإرسال تقرير مفصل له حول 
االنتهاكات التي يتعرض لها أمازيغ املزاب من طرف السلطات الجزائرية 
مجددا طلبه العاجل بتدخل أممي لحماية شعب أمازيغ املزاب، وطرح 
يف  كيمون”  “بان  سيلتقيهم  الذين  الجزائريني  املسؤولني  مع  القضية 

العاصمة الجزائرية.
هذا ودبج التجمع العاملي األمازيغي التقرير الذي تم تقديمه بالتنسيق 
مع حركة الحكم الذاتي ملزاب، برسالة لرئيس التجمع العاملي األمازيغي 
رشيد الراخا تتضمن ملخصا بمعاناة أمازيغ املزاب مع النظام الجزائري 
ومطالبه يف تلك القضية، كما ذكر »الراخا« األمني العام »بان كيمون« 
باملراسالت العديدة املوجهة من منظمته إىل منظمة األمم املتحدة، عرب 
العديد من التقارير ضمنها ذاك الذي ُوّجه مبارشة إىل السيدة نايف بيالي، 
املفوضة السامية السابقة لحقوق اإلنسان، خالل زيارتها للمغرب يوم 
2014، بخصوص قضية االنتهاكات السافرة لحقوق اإلنسان  28 ماي 

بمنطقة أت امزاب بالجزائر.
األممي  املسؤول  زيارة  األمازيغي فرصة  العاملي  التجمع  رئيس  واغتنم 
املتعلقة  الحساسة  القضية  هذه  إىل  جديد  من  انتباهه  إلثارة  للجزائر، 
بخرق أبسط حقوق املواطنات واملواطنني االمازيغ بمنطقة مزاب، التي 

تم إعالنها تراثا عامليا لإلنسانية من طرف منظمة اليونسكو.
بدوره وباملناسبة ذاتها جدد »سكوتي خضري« الناطق الرسمي للحركة 
من أجل الحكم الذاتي ملزاب ومندوب التجمع العاملي األمازيغي بالجزائر 
الجزائرية  السلطات  لدى  العاجل  بالتدخل  كيمون  بان  السيد  إىل  نداءه 

إلطالق رساح الدكتور فخار كمال الدين ورفاقه. 
النظام  بانتهاك  التنديد  الحقوقية  املنظمات  كل  من  »خضري«  وطالب 
الجزائري لحقوق املزابيني، مشددا عىل أن »الحركة من أجل الحكم الداتي 
ب«املمارسات  وصفه  ما  جانب  إىل  االنتهاكات  تلك  بشدة  تدين  ملزاب« 

الجبانة واملضايقات ضد هيئة دفاع الدكتور فخار كمال الدين ورفاقه.
النظام الجزائري وسياسة اآلدان الصماء 

العاصمة، شهدت صيف  الجزائر  الواقعة جنوب  أن والية غرداية  يذكر 
بني  األمازيغ  من  العرشات  ضحيتها  راح  دموية  أحداثا  املاضية  السنة 
الجزائرية  السلطات  رصاحة  األمازيغ  واتهم  ومهجر،  وجريح  قتيل 
بتوظيف ميليشيات عرب الشعانبة ضدهم مستعنني يف تأكيد اتهاماتهم 
بعرشات الصور وأرشطة الفيديو التي تظهر تعاونا بني األمن الجزائري 

وامليليشيات املهاجمة لألمازيغ.
إىل  الجزائرية  بالسلطات  الذاتي  للحكم  املزاب  أمازيغ  تبني  ودفع   
من  أزيد  انتقامي  نحو  عىل  اعتقلت  حيث  القمعية  سياساتها  تصعيد 
املاضية،  السنة  يوليوز من  منذ  مزابيا  أمازيغيا  ناشطا حقوقيا  ثالثني 
التحقيق  قضاة  أحد  يصدر  أن  قبل  تهمة،  عرشة  ثمانية  لهم  ووجهت 
أمًرا باحتجازهم عىل ذمة املحاكمة، فتم نقلهم إىل سجن املنيعة، حوايل 
270 كلم جنوب غرداية، ومازال املتهمون إىل اآلن رهن االحتجاز السابق 

للمحاكمة.
تخريبية  أعمال  ارتكاب  املتهمني،  إىل  املوجهة  الخطرية  التهم  وتشمل 
والرتابية،  الوطنية  والوحدة  الدولة  أمن  من  النيل  بغرض  وإرهابية 
اإلرصار  سبق  مع  والقتل  جرائم،  الرتكاب  إجرامية  عصابة  وتكوين 
مرّضة  منشورات  ونرش  الوطنية،  األرايض  وحدة  وتهديد  والرتصد، 
مسلح،  غري  وتجمع  مسلح  تجمع  يف  واملشاركة  الوطنية،  باملصلحة 
87 مكرر و176 و255 و79  الدولة، عمال باملواد  والتشهري بمؤسسات 

و96 و97 و146 من قانون العقوبات الجزائري.
ولم تقدم السلطات الجزائرية أي أدلة تثبت اتهاماتها للنشطاء األمازيغ 
ما أثار احتجاج وتنديد املنظمات الحقوقية الدولية واملنظمات األمازيغية 
التي طالبت بتقديم املعتقلني للمحاكمة وتقديم أدلة عىل التهم املوجهة 
حوايل  بعد  إىل  ظل  الجزائري  النظام  ولكن  رساحهم،  إطالق  أو  إليهم 
حقوقيا  ناشطا  ثالثني  من  ألزيد  التعسفي  االعتقال  من  أشهر  ثمانية 
والضغط  التنديد  مواجهة  يف  الصماء  اآلدان  سياسة  ينهج  أمازيغيا 

الحقوقي الدويل.

منظمات حقوقية دولية كربى تدين قمع أمازيغ املزاب وأخرى تراسل بان كيمون تزامنا مع حلوله باجلزائر

إعداد
ساعيد 
الفرواح

العاملي  التجمع  وعضو  املزايب  األمازيغي  احلقوقي  دخل  املزاب،  أمازيغ  حلقوق  اجلزائري  النظام  خروقات  تدين  كربى  دولية  ملنظمات  تقارير  وصدور  للجزائر  كيمون  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني  زيارة  مع  تزامنا 
األمازيغي الدكتور كمال الدين فخار إىل جانب الناشط احلقوقي املزايب قاسم سوفغامل يف إضراب عن الطعام داخل سجن غرداية منذ يوم السبت 05 مارس 2016، بسبب استمرار االعتقال التعسفي هلما ولثالثني 

ناشطا مزابيا آخر من طرف النظام اجلزائري منذ شهر يوليوز من السنة املاضية دون أن يتم تقدميهم ألي حماكمة أو  تقدمي أدلة على حوايل مثانية عشرة هتمة خطرية موجهة هلم من قبل السلطات اجلزائرية.

كي  بان  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  فّضل 
املحارضة  خالل  الصباحية  التحية  إلقاء  مون 
باملعهد  مارس،   08 الثالثاء  يوم  ألقاها  التي 
بأربع  الجزائرية  الخارجية  بوزارة  الدبلومايس 
لغات، إحداها غري معتمدة بالهيئة األممية وهي 
“أزول  عبارة  نطق  أتقن  إذ  األمازيغية،  اللغة 
فالون” كما نطق “صباح الخري” باللغة العربية 
وحتى تكلم بالعامية بعبارة “واش راكم” وذلك 
إعجاب  أثار  ما  وهو  صحيحة  حروف  بمخارج 

الحضور الذين صفقوا له طويال. 
التي  السنوات  بأن  االنطباع  أعطى  ما  وهو 

نيويورك  مبنى  يف  األممي  العام  األمني  قضاها 
وإنما  فحسب  األزمات  معالجة  عىل  تقترص  لم 
كذلك باالطالع عىل الرصيد اللغوي املتنوع للدول 

األعضاء يف املنظمة.
يبدوا  ما  عىل  باألمازيغية  كيمون  بان  تحية 
أحرجت الوزير األول عبد املالك سالل الذي افتتح 
املرأة”  ضد  “العنف  حول  ذاتها  بالندوة  كلمته 
بالقول " السيد بان كيمون أقول لك كما قلتم يف 

الصبيحة أزول فالك". 
يشار إىل أنه لم يسبق ألي رئيس دولة أو رئيس 
أن  افريقيا  شمال  دول  يف  أول  وزير  أو  حكومة 

مع  األمازيغية،  باللغة  التحية  ألقى 
استثناء وزير الخارجية املغربي السابق 
له  سجل  الذي  العثماني  الدين  سعد 
لوزراء  اجتماع  يف  طالب  أن  وملرتني 
اسم  بتغيري  الكبري  املغرب  خارجية 
اإلتحاد من )املغرب العربي( إىل املغرب 
املاليني  عرشات  لوجود  احرتاما  الكبري 
من األمازيغ يف دول املنطقة وهو ما لم 

تستجب له أي دولة من دول املنطقة.

األمني العام لألمم املتحدة يلقي التحية باألمازيغية والوزير األول اجلزائري يرد مبثلها
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سهرات  الغنائية  مجموعة«إمازَّالن«  أحيت 
بالقارة  جولتها  إطار  يف  متعددة  فنية 
انمارك«  »الدَّ بمملكة  خصوصاً  األوروبية 
واملساواة،  والبيئة  الحديث  الفن  عاصمة 
شهر  من   20 يف     جولتها  املجموعة  بدأت 
يناير  2016 إىل 02 من فرباير 2016 و يمكن 
 : وهي  محاور  عرب  السهرات  هذه  تقسيم 

ثقايف، تعليمي، إنساني و سياحي.
رغم  املجموعة  أن  إىل  اإلشارة  يجب  بدايًة 
لهذه  التحضري  أثناء  واجهتها  التي  املتاريس 
الجولة، لم تنل من عزيمة و إرادة املجموعة 
لآلخر  وإسماعه  صوتها  إيصال  يف  القوية 
وبرنامج  فنية  سهرات   10 هي  والنتيجة 
املجموعة  و  الفنية  الجولة  أيام  طيلة  حافل 
الصدفة،  اإلنجاز ليس بمحض  أن هذا  تقول 
أعضاء  لكل  فردية  مجهودات  نتيجة  هو  بل 

املجموعة كل يف تخصصه.
نايستفيد«   « بمدينة  املجموعة  جولة  بدأت 
بالفن  للتعريف  ناجحة  إنطالقة  كانت  اللتي 
الحظور  كان  و  بسوس  املغربي  الكناوي 
إنسجموا  اللذين  الدانماركيني  من  أغلبه 
الحرارة  درجة  أنستهم  حيوية  إيقاعات  معا 
أن  إىل  الحفل  بمدير  أدى  مما  املنخفظة، 
بأخد  ويقوم  فرحه  عن  وييعرب  يرقص 
املجموعة،  إيقاعات  ويساير  »القراقب« 
الثانية كانت بالعاصمة  فيما يخص السهرة 
مما  مهما  الحظور  عدد  وكان  »كوبنهاكن« 
املغربية  الجالية  وخصوصاً  السهرة  أنجح 
اللتي تفاعلت مع موسيقى روحية من عمق 
املغرب وقامت املجموعة بعرض رائع حسب 
»توربني«  الدانماركي  الصحايف  به  ح  رصَّ ما 
أعضاء  مع  حوار  يف  العرض  أنتهاء  بعد 
ا«  املجموعة وكتب عن املجموعة بمجلة »كافَّ
قدمت  آخر  جانب  من  والفنية،  الثقافية 

مجموعة »إمازَّالن« ورشات 
التعريف  إطار  يف  تثقيفية 
السويس  الكناوي  باملوروث 
لفائدة  عموماً  واملغربي 
وثانويات  إعداديات  تالميذ 
حيث  »نايستفيد«  باملدينة 
مرة  ألول  آالت  إكتشفوا 
رشح  وتم  مبارشًة  يرونها 
وربطه  األفريقي  تاريخها 
وأوجه  وسوس  باملغرب 
إيقاعات  بني  التشابه 
وآسيا  إفريقيا  ومقامات 

كما ثم تلقينهم تقنيات ظبط اإليقاعات مما 
جعلهم يبهرون بآالت بسيطة لكنها تخاطب 
أنى  كذلك  ننىس  لن  وأنغامها،  بغناها  الروح 
الدويل  املعرض  يف  حسناً  بالًء  أبلت  املجموعة 
للسياحة بالعاصمة »كوبنهاكن« حيث أحيت 
السياح  تهافت  حيث  املغربي  بالرواق  سهرة 
كلها  وإيقاعات  أنغام  خالل  من  الرواق  عىل 

فرجة وحيوية.
يف  الصحراء  مغربية  عىل  املجموعة  أكدت 
مجموعة من املهرجانات والحفالت خصوصا 
و«الدانمارك« حيث  »السويد«  بني  الحدود  يف 
إنسانية  بأعمال  ناك  إنسانية  سهرات  أحيت 
رشف  عىل  الحفالت  من  مجموعة  بتنظيم 
بلدانهم  داخل  حروب  لديهم  التي  الشعوب 
كسوريا و العراق و أفغانستان إلخ... و الدين 
الحفل  الداِنمارك فكان  لدى  يعتربون الجئني 
مجموعة  املخيم  إدارة  شكرت  حيث  عائلياً 
»إمازالن« عىل تبنيها للدبلوماسية اإلنسانية 
نضال  التحركات  هذه  تعترب  و  والخريية 
املغربية  الشبيبة  فئات  جميع  من  مشكور 
،نضال غري مساند من أي جهة و بالخصوص 
تويل  أن  عليها  التي  املغربية  الثقافة  وزارة 

التي  الفرقة  هذه  ألمثال  خاصة  إهتماما 
بدأت بنرش الثقافة املغربية التي ينص عليها 
ألمري  سامية  بتعليمات  املغربي  الدستور 
السادس  محمد  الجاللة  صاحب  املؤمنني 
بعد تهميشها لقرون سابقة ،تستحقون كل 
تنويه واحرتام وإعرتاف ملجهوداتكم الجبارة 
ألخينا  التام  وشكرنا  الثقافة  هذه  إلحياء 
»محمد هبة« الذي تكفل بالتسيري و التنظيم 
إلنجاح  النفيس  و  بالغايل  ساهم  والذي 
األمازيغية  اإلنسانية  الفنية  الجولة  هذه 
الذي رسمته  للطريق  له نهجا  فشكر خاص 
أجل  من  )الفن  عنوانه  لنفسها  املجموعة 
املنظمة  من  اإلعرتاف  تم  لهذا  اإلنسانية( 
التي  إمازالن  بمجموعة  اليونيسكو  العاملية 
تحمل رسالة السالم والتسامح بني الشعوب، 
قامت  املجموعة  أن  نذكِّر  أن  يفوتنا  لن 
أن  يجب  كما  بالدانمارك  امللكة  قرص  بزيارة 
نقول أن  إمازالن أول مجموعة أوصلت الفن 
امللتزم السويس لعاصمة الدول اإلسكندنافية 
»الدانمارك« مما وضع عىل عاتقها مسؤولية 
يف   إفريقيا  و  املغرب  تمثيل  للعمل عىل  كبرية 

املحافل الدولية
* كتبه : رشيد أكسيم.

جمموعة »إمازَّالن« تغين بــ »الداِنما رك«
أركان  ركنا من  املغرب  فقد 
األمازيغي،  الالمادي  الرتاث 
بالفنان موحى  األمر  يتعلق 
وبهذا  أشيبان،  الحسني  أو 
أحيدوس«   « رقصة  تفقد 
الوطني  وبريقها  إشعاعها 
طويل  عمر  بعد  والدويل 

ناهز مائة عام ونيف.
الفنان بإجماع كل  يعد هذا 
الثقايف،  الرتاث  يف  الباحثني 
بصمت  فنية  شخصية 
التقليدي  الرقص  تاريخ 
بإنتاجه  باملغرب،  الجماعي 
ومشاركاته  الغزير،  الفني 
 150 فاقت  التي  العاملية 
فنيا  ومهرجانا  ملتقى 
عن  ناهيك  وثقافيا، 

املشاركات الوطنية.
من  عاملية  وجوائز  أوسمة  عدة  حاز  الراحل    
له  سلم  الذي  العاملي«  الفنان  »وسام  أشهرها 
1981، ليتوج بعد  من قبل ملكة بريطانيا عام 
من  عليه  أطلق  الذي  »املايسرتو«،  بلقب  ذلك 
طرف الرئيس األمريكي روالند ريكن. وقد حمل 
أيضا مشعل افتتاح أكرب تظاهرة رياضية عاملية 
أبت  مشعل   ،1982 عام  بإسبانيا  القدم  لكرة 
به ساحة  أن تيضء  إال  الفنية  الشخصية  هاته 
إىل  املحلية  من  لتنقله  املغربي  األمازيغي  الفن 

العاملية.
رغم هذا الزخم الفني الذي طبع حياة ومسرية 
هذا الفنان، فإن السؤال الذي يطرحه كل باحث 
أعمال  تدوين  العمل عىل  يتم  لم  ملاذا  الرتاث:  يف 
املرموقة ؟ وملاذا لم يتم  الفنية  هذه الشخصية 

كرتاث  تصنيفها  يف  التفكري 
أن  علما  وطني،  المادي 
واملعايري  الرشوط  جميع 
تراثا  تصبح  لكي  متوفرة 

عامليا لإلنسانية ؟
لوضع  الوقت  حان  لقد 
أجل  من  شاملة  خطة 
الرتاث  وتثمني  حماية 
الالمادي باملغرب يف شخص 
يتساقطون  الذين  رموزه، 
الواحد  الخريف  كأوراق 
سيجعل  مما  اآلخر،  تلو 
واملهمة صعبة  األمر عسريا 
للغاية عىل القائمني بالشأن 

الثقايف املغربي.
  رحل باألمس القريب رمزا 
من رموز األغنية األمازيغية  
أمنتاك«،  أحمد  »الرايس  ماسة،  سوس  بجهة 
رموز  من  آخر  رمز  فقدان  عىل  نعيش  واليوم 
املتوسط، ولسنا ندري  التقليدي باألطلس  الفن 

عىل من سيأتي الدور غدا.
بالرتاث  واملهتمني  الباحثني  مهمة  كانت  فإذا   
والثقافة والفن هي إزاحة الغبار عن حياة هؤالء 
يف  والثقافية  الفكرية  مكانتهم  وتجلية  الرموز 
املغرب وخارجه. فإنه أصبح من الواجب عىل كل 
املوروث  هذا  لحماية  قانونية  مسؤولية  له  من 
الثقايف وضمان استدامته، أن يأخذ املبادرة من 
أجل اتخاذ القرارات الكفيلة للنهوض بهذا اإلرث 
الثقايف يف أقرب األوقات قيد حياة من تبقى من 

حملة مشعل هذا الرتاث. 
*  أوفارة فاطمة الزهراء –  وسيط محمد

باحثان يف الرتاث والتواصل  

* بداية هل من ورقة تعريفية؟ من يكون احلنيف؟
إكدي  ببلدة   1993 سنة  ازددت  جاير  الحنفي 
يف  روحي  أب  من  بتارودانت،  الصغري  االطلس 
من  مجموعة  يرتأس  والدي  وكان  أحواش،  فن 
الفرق الرتاثية الفلكلورية الخاصة بفن أحواش، 
تسعفوني  ولم  أكادير،  مدينة  يف  ترعرعت 
السنوات  يف  فغادرتها  دراستي  إلتمام  الظروف 

االبتدائية.
كيف بدأت مسارك املهني؟

من  مجموعة  عىل  التعرف  رشف  يل  كان 
تعرفت  الذين  األصدقاء  خصوصا  األصدقاء، 
لييل«  »ملهى  مراكش  مقاهي  أحد  يف  عليهم 
فيها  أتعلم  الوقت  نفس  ويف  أشتغل  كنت  حيت 
فن املوسيقي، وساهم احتكاكي بمجموعة من 
الفنانني الذين كانوا يحيون السهرات الليلة هنا 
يف صقل موهبتي، زد عىل ذلك االجتماعات التي 
كانت تجمعني بعدد كبري منهم، كانت بالنسبة 
يل هي املدرسة التي علمتني اليشء الكثري، ومنها 
أشكر  لكي  الفرصة  هذه  تفوتني  وال  انطلقت، 
ووقفوا  معهم  اشتغلت  الذين  األصدقاء  كل 
غادرت  مدة  وبعد  الفرتة،  تلك  طوال  بجانبي 
بمجموعة  والتقيت  أكادير  إىل  عائدا  مراكش 

»رباب فيزيون« واشتغلت معهم ملدة سنتني. 
 هنا غادرت »رباب فيزيون« وأسست جمموعة خاصة 
الفني  طريقك  اعرتضت  التي  الصعوبات  ماهي  بك 

قبل وأثناء وبعد تأسيس جمموعتك؟
تعرتض  أن  وقبل  حرج،  وال  حدث  الصعوبات 
الحياة،  يف  طريقي  اعرتضت  الفني،  طريقي 
لم  وأنت  أهلك  بيت  تغادر  أن  السهل  من  فليس 
تتجاوز بعد سن الحادية عرش، هذا ليس بالسهل، 
أضف إىل ذلك عدم اهتمام والدي بحياتي أنداك، 
عىل أي الصعوبات ال بد منها وهي سنة الحياة 
الشق  إىل  وبالعودة  ازداد متعلما،  أحد  يوجد  وال 
األول من سؤالك، يف هذه الفرتة فكرت يف تأسيس 
أطلق  أن  إرتأيت  أحواش،  بفن  تهتم  مجموعة 
عليها اسم »أحواش ديفيزيون« خالل تلك الفرتة 
كانت األمور تسري بشكل جيد وأحسن، لكن بعد 
مرور مدة قصرية وجدت نفيس عاطال عن العمل 
ألنه كما تعلمون فرص العمل يف أكادير ضئيلة 
البيضاء  الدار  إىل  العودة  يف  فكرت  وهنا  للغاية، 

للبحث عن آفاق جديدة.
لكن كيف جاءتك فكرة تأسيس جمموعة هتتم هبذا 
الفـن؟ وملاذا اخرتت بالضبط هذا النوع  الشكل من 

الذي يمزج بني العرصي والتقليدي؟ 
2011 واستمرت اىل  أسست مجموعة منذ سنة 

تنجح  لم  الشديد  األسف  مع  لكن   ،2015 غاية 
فرص  وغياب  العطالة  أبرزها  عديدة،  ألسباب 
للعمل والتسويق، اآلن أفكر يف تأسيس مرشوع 
آخر اسمه »دجنافري« ومتأكد بأن هذا املرشوع 
تواجد  بسبب  املستقبل،  يف  كلمته  سيقول 
أحلم  كنت  و  ومتمكنني  متخصصني  أصدقاء 
كاكا  سفيان  كالصديق  جانبهم،  إىل  باالشتغال 
له  التفراوتية،  األصول  دي  البيضاء  الدار  ابن 
تجربة كبرية يف مجال الفن واشتغل مع فنانني 
ومجموعات موسيقية كبرية يف املغرب وخارجه، 
دافيد  والصديق  بابارا  سيمو  الصديق  كذلك 
فنانني متمكنني ودووا  غسان وهؤالء جميعهم 
تجربة غنية يف هذا املجال باإلضافة اىل مجموعة 
الكبري  امللحن  عليهم  زد  اآلخرين،  األصدقاء  من 
واآلن  الدويس،  الفنان حميد  و هو  أال  املغرب  يف 
نشتغل عىل أول ألبوم أتمنى أن يخرج يف نهاية 
نوفمرب املقبل،  أما بخصوص اختيار هذا النوع 
من الفن، أقول لك بأنه هو من اختارني بحكم 
وثرات  فن  كله  أرسي  جو  وسط  نشأت  أني 
هناك  بأن   اكتشفت  صغري  ومنذ  أحواش، 
يف  وعرصي  أصيل  ماهو  إىل  تجذبني  روحانية 
ذات الوقت وبالفطرة وجدت نفيس أميل وأحب 
أن  استطعت  وهنا  املوسيقى،  من  النوع  هذا 
التقليدي  الفلكلوري  الرتاث  إيقاعات  بني  أمزج 
مع آالت موسيقية جديد عرصية أي منها ما هو 

تراثي تقليدي إىل ما هو عرصي غربي.
ما هي الشخصيات األكثر تأثريا يف مسارك وحياتك 

املهنية؟
الفنان عايل فايق هو أكثر الفنانني تأثريا، وكان 
عندما  كثريا  راودني  لحلم  تحقيق  بمثابة  يل 
التقيته يف الواقع، بل واشتغلت إىل جانبه وكان يل 
الرشف أن أقدم أول عرض بدعوة منه يف أكادير 
عام 2014، أيضا الفنان عصام كمال أنا معجب 
الفن، ألنه  نبيلة يف  بأعماله ويحمل رسالة  جدا 
أعطى الشيئ الكثري وشارك يف عدد من الحفالت 
حرضت  التي  الجمعوية  واألعمال  الخريية 
فيها، أيضا املرحوم عبد الكبري شوهاد مؤسس 
 2006 تويف سنة  األسف  أرشاش، مع  مجموعة 
وتناساه الجميع، وكذا الفنان العاملي بوب ماريل 

وآخرون.
وماهي األهداف املختزنة يف ذهنية الحنفي؟

الفن،  عرب  نبيلة  رسالة  يل  تكون  أن   أهدايف 
قلوب  إىل  باألمازيغية  رسالتي  تصل  أن  وأحاول 
وسأحاول  وجوههم،  يف  البسمة  وأرسم  الناس 
أن أنضم حفالت خريية أو أشارك فيها، ألن الفن 

أنقل  أن  هذه هي غايته األصلية، كما سأحاول 
تجربي لألجيال الصاعدة املهتمة، وسأحاول أن 

أسوق فن أحواش وما يزخر به لكن بطريقتي.
هل لك أن حتدثنا عن آخر أخبارك الفنية؟ وماذا يف 

جعبتك لقادم األيام؟
الذي  ملرشوع  اإلعداد  يف  مساء  صباح  منكب 
وأيضا  أحواش  بنات  بمجموعة  سيجمعني 
أستعد لجولة فنية بعدد من املدن املغربية ابتداء 
القادم، باإلضافة كما قلت لكم  أبريل  من شهر 
نهاية  مع  األول  األلبوم  ألخرج  االستعداد  اىل 

السنة.
الفنان  واقع  إىل  تنظر  كيف  السياق  هذا  يف 

األمازيغي؟
يشتغلون  الذين  الفنانني  من  األمازيغي  الفنان 
مع  لكن  دائما،  الجديد  عن  ويبحتون  ويبدعون 
زد  املغرب،  خارج  إال  أعمالهم  نرى  ال  األسف 
فيها  يعيش  التي  والتفرقة  الترشذم  ذلك  عىل 
بينهم  فيما  يجتمعون  ال  األمازيغ،  الفنانون 
ومناقشة  مشاكلهم  عن  للحديث  يلتقون  وال 
قضاياهم، هم غالبا ال يجتمعون إال عندما يتوىف 
أن تتغري  أتمنى  أحدهم ويحرضون يف جنازته.. 
فيما  األمازيغي  الفنان  يفكر  وأن  العقلية  هذه 

يخدم قضيته ال ما يسئ إليها.
أين احلنيف من القضية األمازيغية؟

بثقافتي  وأفتخر  قضيتي،  األمازيغية  القضية 
وأصيل األمازيغي ومن لم يعجبه الحال فليرضب 
لها  األمازيغية  القضية  الحائط«،  مع  رأسه 
هو  لك  أؤكد  ما  فيها،  متخصصني  ولها  شعبها 
أنني لم أخد األمازيغية لخدمة أهداف شخصية، 
يفعله  كما  بالقضية،  التجارة  يسمى  هذا  ألن 
عدد من الفنانني دون ذكر أسمائهم، واملجموعة 
إيصال رسائلها  التي أحرتمها ألنها تمكنت من 
هي مجموعة صاغرو باند التي أسسها املرحوم 
الفرصة  تفوتني  ال  وباملناسبة  أولعربي،  مبارك 
يف  املغتال  األمازيغي  الطالب  روح  عىل  ألترحم 

مراكش عمر خالق.
هل يمكن أن يلعب الفن  دورا بارزا يف خدمة القضية 

األمازيغية؟
أن  بمقداره  الفنان  ألن  ذلك،  يستطيع  بالتأكيد 
يبعث برسائله عرب الفن، وبإمكان هذه الرسائل 
خطابات  من  أكثر  املجتمع  عمق  اىل  تصل  أن 
شخصيا  لكن  عموما،  والسياسيني  الربملانني 
كما قلت ال أتفق مع البعض منهم ممن يرى يف 

القضية طريقا لالغتناء. 
الرحيل  قررت  ملاذا  األخري..  سؤايل  أطرح  أن  قبل 

يف  واإلغرتاب  فيها  ترعرعت  التي  املدينة  عن 
غياهب مدينة الدار البيضاء ؟

عىل  املسؤولني  عىل  السؤال  هذا  بطرح  عليكم 
املسؤولني عن جهة سوس  أكادير، وعن  مدينة 
عموما، ألنهم لو وفروا لنا األجواء املالئمة للعمل 
الدار  يف  واإلغرتاب  الرحيل  قررت  مّلا  املدينة  يف 
من  مجموعة  سيطرة  ذلك  إىل  أضف  البيضاء، 
الدخالء يف مجال الفن عىل املهرجانات واللقاءات 
مدينة  عكس  أكادير،  بمدينة  تنظم  التي  الفنية 

الدار البيضاء مثال. 
األمازيغ  الفنانني  تنصح  بامذا  األخري..  سؤايل 

الصاعدين يف عامل الفن بأشكاله املختلفة؟
ال  التضحية  فابدون  التضحية،  هي  نصيحتي 
يمكن ألحد أن يصل إىل مبتغاه، عليهم باملشاركة 
يف التداريب واملهرجانات، وأن يشاركوا يف األعمال 
الخريية واإلجتماعية وأن يضحوا كثريا بوقتهم 
بالفنانني  يحتكوا  وأن  الشخصية،  وحياتهم 
التي  للصعوبات  كثريا  يبالوا  ال  وأن  واملهتمني 
كل  سيحققون  فقط  حينها  طريقهم،  تعرتض 

ما يسعون إىل تحقيقه يف حياتهم.
تريد  ما  عن  فيه  للتعبري  جمال  ولك  لك،  تنمرت 

إيصاله للقراء عرب منرب »العامل األمازيغي«؟
شكرا لكم، شكرا لجريدة العالم األمازيغي التي 
األمازيغية  خدمة  يف  ملتزمة  مدرسة  أعتربها 
املهتمني  جميع  أشكر  أن  أود  كما  واألمازيغ، 
وهويتهم  بثقافتهم  واملعتزين  واملتابعني 

األمازيغية.
حاوره: منترص إثري

احلنفي: فنان أمازيغي خيرج من رحيم املعاناة لريسم لنفسه طريقا فريدا يف عامل الفن

موحى أو احلسني أشيبان
أحد أركان الرقص التقليدي اجلماعي باملغرب

جاير احلنفي، فنان أمازيغي خرج من رحيم املعاناة اليت يكابدها األمازيغ يف القرى واملداشري املهمشة، لريسم لنفسه طريقا فريدا وخاصا به يف جمال الفن العصري التقليدي، واستطع أن ميزج بني إيقاعات الثرات الفلكلوري 
التقليدي مع األالت املوسيقية اجلديدة العصرية، أي بني ما هو تراثي تقليدي وما هو عصري غريب، قصة احلنفي ال ختتلف كثريا عن قصص عدد كبري من الفنانني األمازيغ، إذ غادر بيت أهله يف سن ال يتجاوز الـ11 سنة، 
واشتغل يف ملهى ليلي مبراكش، قبل أن يتنقل بني مدن مراكش أكادير والدار البيضاء وهو ال يزال طفال يافعا، ورغم أن ظروفه مل تسعفه يف إمتام  دراسته إال أنه استطاع أن يتعلم فن املوسيقى يف مدرسة احلياة، جريدة »العامل 

األمازيغي« أنبشت يف حياة ومستقبل احلنايف وأجرت معه احلوار التايل.




