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أنه  عىل  اثنني  يختلف  ال  الحسيمة  يف  وقع  ما  إن 
نتاج للتدبري اليسء ملا وقع يف نفس املدينة بمناسبة 
الدولة  تتعلم  أن  الالزم  من  كان  حيث  فرباير،   20
وتستوعب الدروس من مرحلة حركة عرشن فرباير 

من أجل االنتقال إىل مصاف الدول الديمقراطية.
إىل  الدولة  رجعت  الجديد  الدستور  رغم  وهكذا، 
يف  تنهجها  كانت  التي  بتلك  شبيهة  ممارسات 
الصدد  هذا  يف  كثرية  واألمثلة  الرصاص،  سنوات 
تزوير  يف  لسلطتها  استعمالها  هو  مثال  وخري 
االنتخابات، لكي تأتي بحزبها املدلل الذي ال جذور 
تاريخية له وال مساندة شعبية، لتفرض عىل نخب 
بشكل  فيه  االنخراط  املخدرات  وأباطرة  الريف 
قوي، بل أكثر من ذلك عملت عىل تزوير االنتخابات 
لصالحه مما مكنه من االستيالء عىل جميع املرافق 
ومجالس  اقليمية  مجالس  من  باإلقليم  الحيوية 
البلديات والجماعات، بل حتى مجلس الجهة، هذه 

األخرية التي تم إفراغها من محتواها الحقيقي.
املدلل  للحزب  إرضاءا  الريف  لتفكيك  ذلك  كل   
ليتم  األحزاب،  وباقي  املواطنني  إرادة  عىل  وضدا 
تقسيم الريف إىل ثالث مناطق تابعة لثالث جهات 
جهة  إىل  الحسيمة  إقليم  ضم  تم  حيث  مختلفة، 
طنجة تطوان، وإقليم الناضور إىل الجهة الرشقية، 
أفرغ  ما  فاس مكناس،  إىل جهة  كزناية  ومنطقة 
والثقافية  التاريخية  خصوصياتها  من  الجهة 
واللغوية وأسقطها يف يد مافيات همها الوحيد هو 
الربح واستغالل ثروات الريف البرشية والساحلية 
والتاريخية لتحقيق منفعة خاصة، تارة بالرتهيب 
أو االبتزاز مع فربكة امللفات والتهديد بالسجن...، 
مصالح  لتحقيق  والطمع  بالرتغيب  أخرى  وتارة 
ما  وهو  املواطنني.  حساب  عىل  خاصة  ومنافع 
ينذر  رهيب  اقتصادي  ركود  نحو  باملنطقة  دفع 
فكري،  محسن  الشهيد  بطحن  توج  بالهيجان، 

أفاض  الذي  األخري  الحدث  هذا 
رشارة  وأطلق  الريفيني  كأس 
استمرت  التي  االحتجاجات 
لكل  حاضنة  حضارية،  سلمية، 
أبنائها وبناتها فأبهرت العدو قبل 

الصديق وال زالت.
نفسه  يطرح  الذي  السؤال  أن  إال 
الراهنة  الفرتة  يف  شديد  بإلحاح 
بالطرف  يتعلق  غريه  من  أكثر 
الحراك  لجنة  ستتحاور  الذي 
معه، وألن فاقد اليشء ال يعطيه، 
وألنه من املفروض يف من يتحاور 
يكون  ال  أن  الحراك  لجنة  مع 
بأن  بالنا  فما  للرشعية  فاقدا 
يبقى  األكرب،  الخصم  هو  يكون 
الجواب املؤكد بعيد املنال لتستمر 
ويطرح  واإلحتماالت  التكهنات 
املزيد من التساؤالت عما إذا كانت 
مع  ستتحاور  الريف  حراك  لجنة 
األمة  بممثيل  أنفسهم  سموا  من 
من منتخبني محليني أو برملانيني 
وكلهم ينتمون إىل الحزب اإلداري 
املدلل الذي اكتسح إدارات اإلقليم 
رئيس  مع  اللجنة  ستتفاوض  أم 
الجهة الذي يشغل أمني عام نفس 
بدوره  الفاقد  األخري  هذا  الحزب، 
أن  خصوصا  التمثيلية  للرشعية 
مجموع من صوت عليه ال يتعدى 

80 شخصا حسب مصادر إعالمية كثرية.
أم أن اللجنة ستتحاور مع وزارة الداخلية يف شخص 
املوظفني  أغلب  غري  الذي  اليعقوبي  الوايل  ممثلها 
ورؤساء  وباشوات  قياد  من  لوزارته  التابعني 

الدوائر التابعة إلقليم الحسيمة، 
منه  ضمني  اعرتاف  عىل  داللة 
يف  جميعا  ساهموا  هؤالء  بأن 
بالحسيمة،  الوضع  احتقان 
املستمر  التزوير  بسبب  أوال 
الحزب  لصالح  لالنتخابات 
األحزاب  باقي  عىل  ضدا  املدلل 
مناضلوها  وقتها  احتج  التي 
األخرية،  االنتخابات  نتائج  ضد 
الحراك  لجنة  ستتحاور  فهل 
مع وزارة الداخلية التي أظهرت 
الوطنية  املنطمات  تقارير 
األكثر  اإلدارة  أنها  والدولية 

فسادا ورشوة؟
اللجنة  تتفاوض  أن  يستبعد 
ال  التي  الداخلية  وزارة  مع 
بقدر  الحوار  باليات  لها  عهد 
باعها الطويل يف توظيف العنف 
املواطنني  إلسكات  والقمع 
ومواصلة اضطهادهم.. يستبعد 
كان  من  مع  اللجنة  تتحاور  أن 
الخمسة  قتل  جريمة  وراء 
يف  الشعبي  بالبنك  شهداء 
20 فرباير حرقا،  الحسيمة يوم 
إىل  يتم  لم  التى  الجريمة  وهي 
عن  اللثام  إماطة  االن  حدود 
املتورطني  وكشف  مالبساتها 
من  ذلك  يقتضيه  ما  مع  فيها 
إلظهار  ذويهم  وإنصاف  الضحايا  أرواح  تكريم 
الفاعلني  ومعاقبة  ااملواطنني  كافة  أمام  الحقائق 

الحقيقيني؟
دائما،  الريفي  الحراك  سياق  ويف  أخرى  جهة  من 

تروج  التي  اإلعالمية  والحمالت  القمع  وبدل 
أنه  جيدا  الدولة  لتستوعب  الوقت  حان  لتشويهه 
ولكي يعيش املغاربة كلهم بكرامة يف الريف وسوس 
 ،... والصحراء  واألطلس  والغرب  وأسامر  والحوز 
فال مناص لها من إقرار جهوية سياسية متقدمة 
جهوية  وليس  املواطنني،  لتطلعات  تستجيب 
عىل  املبني  الفرنيس  النموذج  شاكلة  عىل  إدارية 
اليوم  ماسة  بحاجة  فاملغرب  األمني،  الهاجس 
إليجاد  واملواطنني  للنخب  الحق  تعطي  جهوية  إىل 
االقتصادية  االجتماعية،  ملشاكلهم  ناجعة  حلول 
املركزية  البريوقراطية  مع  والقطع  والسياسية، 

األنانية السلطوية.
ويف هذا اإلطار نذكر أننا يف جريدة العالم األمازيغي 
وطنية  وتنظيمات  فعاليات  مع  بتنسيق  نظمنا 
الحكم  حول  وتعريفية  تحسيسية  ندوات  ودولية 
الذاتي والجهوية املتقدمة، وذلك يف مدينة الناضور 
يف  ولقاءا   ،2008 سنة  الحسيمة  ويف   ،2007 سنة 
األمازيغي  العاملي  التجمع  مع  بتنسيق  بروكسيل 
هذا   ،2013 سنة  بتيزنيت  ولقاء   ،2011 سنة 
»ميثاق  تسمى  مهمة  بوثيقة  توج  الذي  األخري 
تامازغا«، هذه الوثيقة التي يف حال تبناها املغرب 
اإلفريقية،  الدول  لكل  قوية  دروسا  بها  سيعطي 
العادل  التقسيم والتوزيع  ألنه بذلك سيحقق مبدأ 
للسلطة والثروة والقيم بما ال يتعارض مع قوانني 
نفس  يف  ينسجم  وبما  دولة  كل  وخصوصيات 

الوقت مع اإلعالن العاملي للشعوب األصلية.
و قديما قال الحكيم األمازيغي:
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 البــــــد
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»املرأة  مهرجان  »السوسية«،  املجلة  مدير  درميش،  لحسن  اعترب 
الجاري،  ماي   21 األحد  يوم  نظمت  التي  األوىل  دورته  يف  األمازيغية« 
املغربي،  املجتمع  يف  األمازيغية  املرأة  وضعية  الستعراض  »مناسبة 
شعار  اختيار  أن  األمازيغي«  »العالم  لجريدة  ترصيح  يف  موضحا 
»االنتصار للمرأة األمازيغية« لهذا الدورة، هي فرصة مناسبة للوقوف 
وما  والبوادي  الحوارض  يف  سواء  السوسية،  املرأة  ومكانة  دور  عند 

قدمته من عمل جبار لصالح املجتمع بصفة عامة«. 
من جهتها، أكدت املحامية بهيأة الرباط عائشة الحيان، أن:«لوال الدور 
والهوية  واللغة  الثقافة  عن  الحفاظ  يف  األمازيغية  املرأة  لعبته  الذي 
»أمهاتنا  أن  مضيفة  اليوم«،  إليه  وصلنا  ما  إىل  وصلنا  ملا  األمازيغية، 
الزرابي  أو  الوشم  يف  سواء  األمازيغي،  الحرف  عىل  حافظن  وجداتنا 
واألشعار  األمثال  خالل  ومن  ذلك  خالل  من  واستطعن  الشعر..  أو 
األمازيغية بصفة عامة، ويعود لهن  الثقافة  الحفاظ عن  األمازيغية، 

الفضل يف الحفاظ عن األمازيغية لغة وتراثا ».

وأكدت الحيان التي شاركت بمداخلة يف هذه الدورة التي أدارت أشغالها 
اإلعالمية أمينة ابن الشيخ أشغالها، يف ترصيحها ل«العالم األمازيغي«، 
األمازيغي من خالل  الثقايف  املوروث  ترسيخ هذا  اليوم هي  الغاية  أن 
أن تكون  الرباط  املحامية بهيأة  التي نتمناه تقول  القانونية  الحماية 
يف  جاءت  كما  وليست   2011 دستور  يف  جاءت  كما  فعلية  حماية 
مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة 

األمازيغية الذي أعدته الحكومة السابقة.
من جانبها، أشارت الناشطة السياسية و عضو مجلس جهة سوس 
ماسة، ربيعة أدراق إىل أن املرأة األمازيغية أصبحت رائدة يف كل مجاالت 
اشتغالها سواء كانت سياسية أو غريها، مضيفة يف ترصيح »للعالم 

مجال  تقتحم  أن  استطاعت  اليوم  السوسية  املرأة  أن  األمازيغي« 
أمور  الكثري يف تسري  أن تقدم اليشء  السياسية بقوة، وأنها تستطيع 

الناس السياسية.
الذي نظمته  أولتما«  األمازيغية،  املرأة  » ملتقى  هذا، وعرف مهرجان 
لجريدة  النارشة  واإلعالم  للتواصل  »أنيالكام«  منشورات  مؤسسة 
املؤسسات  من  عدد  من  وبدعم  أسايس«،  و«مجلة  »السوسية« 
والهيئات العامة والخاصة، تحت شعار »االنتصار للمرأة األمازيغية« 
السياسية  والشخصيات  األمازيغيات  النساء  من  العرشات  مشاركة 
والغالبية  عموما،  سوس  منطقة  من  املنحدرة  والثقافية  والجمعوية 

منهم من منطقة »تافراوت«.
ممن  السوسيات  األمازيغيات  األمهات  من  عدد  تكريم  شهد  كما 
اعتربتهن من جنديات الخفاء، املربيات والحاضنات لعديد من املتألقني 
منطقة  يف  متنوعة  مجاالت  يف  للمتألقات  وكذلك  سوس  رجاالت  من 
تكريم  تم  واملدنية، كما  والثقافية  السياسية منها واإلعالمية  سوس، 
عدد من زيجات املقاومني واملناضلني األمازيغ، منهن واحدة من أرسة 
ألقرسي  االختفاء  ضحايا  ضمن  يزال  ما  التي  املانوزي  اللطيف  عبد 
عائشة   السيدة  الشيخ،  ابن  أمينة  اإلعالمية  ووالدة  املصري،  ومجهويل 

وأخريات بصمن يف أكثر من مجال.
اإلعالمية  أشغالها  أدارت  النسوة«  »نون  ندوة  تنظيم  امللتقى  وعرف 
أمينة ابن الشيخ، مديرة جريدة »العالم األمازيغي«، وتقدمت بعروض 
الجماعية  املستشارة  الرباط،  بهيئة  املحامية  الحيان  عائشة  من  كل 
حفيظة الشاو، ربيعة أدراق، عضو مجلس جهة سوس ماسة، زينب 
أبركاز، رئيسة جمعية أفولكي النسوية بتافراوت، بمداخالت قيمة يف 
موضوع النوع اإلجتماعي وعالقتها بالتنمية. وساهمت يف اغناء هذا 
األرسة  بشؤون  خاصة  إذاعية  برامج  مقدمة  إيبورك،  نزهة  اللقاء، 

من  وعدد  باحثة  طالبة  بنيحيى،  حكيمة  العلمي،  التحصيل  مجال  يف 
املتداخالت. 

ومن فقرات ملتقى«املرأة األمازيغية«، عرض لألزياء األمازيغية، وضح 
للحضور مميزات الزي السويس األمازيغي من تأطري املصممة، حنان 
للصور  معرض  وهو  القروية،   املرأة  معرض  إىل  إضافة  إثري،  توف 
نافذة  اعترب  الذي  فاضل.  ابراهيم  الصحفي  للمصور  الفوتوغرافية  
لإلطاللة عىل الرتاث الذي تحتضنه املرأة القروية وكذا دورها يف الحفاظ 
السياق  باألرض. يف  واالرتباط  األصيلة  املغربية  والتقاليد  العادات  عىل 
عالقة  لها  مجاالت  عىل  الضوء  سلط  وثائقي  رشيط  عرض  تم  ذاته 
باملرأة السوسية، ووثائقي عن الزواج الجماعي املعتاد تنظيمه ضمن 

فعاليات مهرجان تيفاوين بتافراوت كل سنة. 
امللتقى تميز كذلك بكوكتيل فني نسوي من خالل  تسلط الضوء عىل 
اإلبداع و الفن بصيغة املؤنث، من خالل برمجة لوحات غنائية لفرقة 
والسماع  للمديح  أكراو  فرقة  كذلك  و  تافراوت   / أملن  بنات  أحواش 

النسوي من تزنيت، إىل جانب توقيع ديوان » تيستغني ن تاسا« ملؤلفه 
الباحث  ملؤلفه  السوسيون«  »العصاميون  كتاب  و  الحنفي،  العدوي 

األمازيغي عمر أمارير . 
األمازيغي«  »العالم  استقتها جريدة  التي  الترصيحات  باقي  وأجمعت 
األمازيغية  املرأة  لعبته  الذي  الريادي  الدور  عىل  امللتقى،  هامش  عىل 
الثقافة  حماية  يف  والذود  األمازيغي،  الثقايف  املورث  عن  الحفاظ  يف 
املرأة  عىل  اثنت  كما  الغابر،  الزمن  منذ  عليها  والحفاظ  األمازيغية 
اإلنسان  تواجد  استمرار  سبيل  يف  وناضلت  كافحت  التي  السوسية 

األمازيغي يف شمال أفريقيا.
* م. إ   

»السوسية« تكرم أمازيغيات رائدات يف أكثر من جمال بالدار البيضاء 
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امللتقى الدويل للشعوب األصلية بتيزنيت

مطالب وانتقادات وورشات حول حقوق األمازيغ
مساء  واملشاركات  املشاركني  استقبال  بعد 
صباح  رسميا  افتتحت  أبريل،   28 الجمعة 
»امللتقى  أشغال   ،2017 أبريل   29 السبت  يومه 
إعالن  ضوء  عىل  األمازيغ  حقوق  حول  الدويل 
األصلية«،  الشعوب  حقوق  بشأن  املتحدة  األمم 
من  إعالنه  عىل  سنوات  عرش  مرور  وبمناسبة 
 150 من  أزيد  فيه  شارك  املتحدة«،  األمم  طرف 
املغرب،  مناطق  مختلف  من  ومشاركة،  مشارك 
تونس،  الجزائر،  من  مشاركني  إىل  إضافة 
الطوارق ، فضال عن ممثيل الحركات الجمعوية 
والحقوقية، وكذا ممثلني عن  املدنية  واملنظمات 

القبائل وأرايض الجموع.
بجريدة  الصحافية  رحبت  االفتتاح،  كلمة  ويف 
بالحضور،  إمرزيك  رشيدة  األمازيغي«  »العالم 
ابن  أمينة  األمازيغية  الجريدة  مديرة  عن  نيابة 
يف  للمشاركة  الحضور  عليها  تعذر  التي  الشيخ، 
أشغال  اللقاء، بسبب وفاة أخيها مصطفى ابن 

الشيخ، األسبوع املايض.
املشاركني  من  امرزيك  طلبت  ذلك،  إثر  وعىل 

الفقيد،  الوقوف دقيقة صمت، ترحما عىل روح 
األمازيغية  القضية  شهداء  باقي  روح  وعىل 
الحّكرة  وشهداء  »تمازغا«  مناطق  بعموم 
فكري،  محسن  »إزم«،  خالق  عمر  والتهميش، 

الطفلة، إيديا فخر الدين...
الحصيلة  لتقييم  مناسبة  امللتقى هو  أن  وأكدت 
األمازيغ  املدنيني  الفاعلني  طرف  من  والنواقص 
عرفتها  التي  بالتحوالت  األوىل  بالدرجة  املعنيني 
ظلوا  أن  بعد  وذلك،  تامازغا،  ببلدان  األمازيغية 
األمازيغي  الشعب  حقوق  أجل  من  يناضلون 

لسنوات يف مواجهة خطابات التمييز والتطرف.
العمل  برضورة  كلمتها  يف  »إمرزيك«  وأكدت 
اآلراء  تبادل  عرب  األمازيغ  ملتقى  إنجاح  عىل 
اقرتاحات وتوصيات، مضيفة  واألفكار، وتقديم 
بلورتها  أجل  من  الجهود  ونكثف  سنعمل  »أننا 
يف  بدورنا  لنساهم  الواقع،  أرض  عىل  وترجمتها 
رفع كل أشكال التمييز والحيف والحّكرة عىل كل 

أمازيغي أينما حل وارتحل«. 

 “إعداد: منتصر إثري، كمال الوسطاين؛
شهدت مدينة تيزنيت أيام 28، 29، 30 أبريل 2017، تنظيم امللتقى الدويل األول حول موضوع: »حقوق األمازيغ على ضوء إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية«. 

امللتقى الذي نظمته جريدة »العامل األمازيغي« بتنسيق مع مجعية »أنامور تيزنيت« ومجعية »أباراز سوس«، وبشراكة مع املؤسسة األملانية »فريديريش نيومان« و »بلدية واملجلس اإلقليمي لتيزنيت«، و»التجمع العاملي األمازيغي«، بالتزامن 
الدستوري  واالعتراف  املساواة  وإقرار  والثقافية  اللغوية  باحلقوق  منه  يتعلق  ما  خاصة  وأزواد،  وليبيا  وتونس  واجلزائر  املغرب  من  كل  يف  األصلي  األمازيغي  الشعب  وضع  شهده  وما  أفريقيا  بشمال  الدميقراطي  الربيع  على  سنوات  مخس  مرور  مع 

باألمازيغية كلغة رمسية، عرف مشاركة ما يفوق 150 مشارك ومشاركة من خمتلف مناطق املغرب، إضافة إىل مشاركة ممثلني ألمازيغ اجلزائر وتونس وأزواد، يف حني تعذر على ممثل أمازيغ ليبيا املشاركة.

يف كلمة له، قال 
بوغضن،  إبراهيم 
املجلس  رئيس 
لتزنيت  البلدية 
تزنيت  »مدينة  أن 
عاصمة  هي 
الثقافية  األمازيغ 
سية  لسيا ا و
ية  د قتصا ال ا و
كذلك  وستبقى 
»لتاريخها  نظرا 
العريق عىل جميع 

املستويات«.
يف  بوغضن  وأكد   
كلمة له بمناسبة 

الدويل حول  امللتقى  أشغال  افتتاح 
إعالن  ضوء  عىل  األمازيغ  حقوق 
حقوق  بشأن  املتحدة  األمم 

ب  لشعو ا
أن  األصلية«، 
الفرق  »جميع 
سيقية  ملو ا
عىل  املشهورة 
الفنية  الساحة 
كانت  الوطنية  
بدايتها من مدينة 

تزينيت. 
رئيس  وأشار 
بلدية  مجلس 
معرض  يف  تزنيت 
 « إن  إىل  مداخلته 
لألمازيغ  التأريخ 
الحسم  يمكننا  ال 
هذه  عىل  تواجدهم  بحكم  فيه 

األرض منذ آالف السنني«.

 إبراهيم بوغضن رئيس املجلس البلدي لتزنيت:   
تزنيت عاصمة لألمازيغ

التي  االنفصال  تهمة  أن  الراخا،  رشيد  األمازيغي،  العاملي  التجمع  رئيس  أكد 
توجيهها  واإلسالموية  العروبية  أحزابها  بمختلف  املغربية  الحكومة  تحاول 
ملناضيل الحراك االجتماعي بالريف، هي تهمة جاهزة تدخل يف إطار اسرتاتيجية 
شاملة يستعملها أعداء األمازيغية قصد فصل النخب األمازيغية املناضلة عن 

الكتل الشعبية والجماعات والقبائل األمازيغية.
األمازيغ  مائدة مستديرة حول موضوع: "وضعية حقوق  الراخا، خالل  وقال 
للشعوب"،  الديمقراطي  الربيع  عىل  سنوات  ست  بعد  إفريقيا  شمال  بلدان  يف 
العاملي  اإلعالن  إطار  يف  األمازيغ  حقوق  حول  الدويل  امللتقى  أشغال  ضمن 
لحقوق الشعوب األصلية املقام بتزنيت أواخر أبريل املايض، قال أنه "باإلضافة 
للرضب يف رشعية  العروبيون  أخريني يستعملهما  تهمتني  االنفصال هناك  إىل 
إىل  إضافة  اإلرسائييل،  الدعم  الخارجي وتهمة  التآمر  األمازيغي، وهي  النضال 

تهمة اإللحاد والكفر بالدين اإلسالمي".
وأكد الراخا عىل رضورة تمتيع جهة الريف بحكم ذاتي موسع عىل غرار املقرتح 
كحل  الصحراء،  مشكل  حل  أجل  من  املتحدة  األمم  لدى  املغرب  به  أدىل  الذي 
التعامل  الدولة فشلت يف  بأن  الجهة، وقال  فيها  تتخبط  التي  للمشاكل  أنسب 
مع املطالب االجتماعية واالقتصادية التي نادى بها حراك الريف، ألن القائمني 
الفساد،  إال  الشأن املحيل باملنطقة ينتمون لجهات لم يعرف عنها  عىل تسيري 
سواء تعلق األمر بحزب األصالة واملعارصة أو موظفي وزارة الداخلية باملنطقة. 
املطالب  "ذي  بالريف،  السلمي  االجتماعي  الحراك  مع  املطلق  تضامنه  مؤكدا 

املرشوعة".
وانتقد الراخا بشدة التقسيم الجهوي الذي اعتمده املغرب، والذي قسم الريف 
إىل ثالث مناطق تابعة لثالث جهات مختلفة، حيث ضم إقليم الحسيمة لجهة 
كزناية  منطقة  ألحق  بينما  الرشقية،  للجهة  الناضور  وإقليم  تطوان،  طنجة 
بجهة فاس مكناس، وبنفس الطريقة انتقد أيضا الطريقة التي تم بها تقسيم 

جهتي سوس واألطلس.
ومن أجل نظام فيدرايل محكم، اقرتح الراخا مرشوع “ميثاق تمازغا من أجل 
كونفدرالية ديمقراطية واجتماعية عابرة للحدود”، مبنية عىل الحق يف الحكم 
الذاتي للجهات، وهو املرشوع الذي اعتمد من طرف ”التجمع العاملي األمازيغي“ 
تمت  2011،والذي  ديسمرب  يف  بربوكسيل  التأسييس  العام  امللتقى  يف  املجتمع 
املوافقة عليه يف املؤتمر السابع ألمازيغ العالم بتيزنيت يف ديسمرب 2013 ،كما 

أعيد التصويت عليه يف مؤتمر إفران أواخر نونرب 2015.
التسيري  لسياسة  أكثر  أهمية  إيالء  هو  املرشوع  من  الهدف  أن  الراخا  وقال 
باعتماد حكم  وذلك  التشاركية،  الديمقراطية  باسم  واملعروفة  الذاتي،  اإلداري 
ذاتي يف جميع جهات تمازغا، مع احرتام الحدود السياسية لكل دولة، مشريا 
يف ذلك إىل االتحاد األوروبي كمثال مشابه، والذي يضمن ملواطنيه حرية التنقل 

واالشتغال يف جميع دول االتحاد.
فإنه  األصلية،  الشعوب  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من   3 الفصل  إىل  واستنادا 
تكون  وأن  بنفسها  نفسها  تحكم  أن  األصلية  للشعوب  الراخا،  حسب  يحق، 
لها استقاللية سياسية، يف إطار فيدرايل يراعي الفصل 48 الذي يمنع املساس 
بالحدود السياسية بني الدول، رغم كون هذه الحدود، يضيف الراخا، موضوعة 

من طرف الدول االستعمارية وال تراعي الخصوصيات املشرتكة بني الجهات.
خالل  لألمازيغية  تحقق  الذي  الدسرتة  مكسب  من  بالرغم  أنه  الراخا  وأضاف 
ثورات الربيع الديمقراطي، فإن الرتسيم يبقى شكليا، وتبقى األمازيغية غائبة 
عن املرتكزات الثالث الرئيسية للهوية الوطنية، وهي بطاقة التعريف الوطنية، 

والعملة والعلم الوطني، التي ال تحمل أي إشارة للهوية األمازيغية للمغرب.
ويف داللة العلم الوطني، قال الراخا بأن النجمة الخماسية التي وضعها الجنرال 
الخمسة وتختزل  أركان اإلسالم  إىل  السداسية، تشري  النجمة  اليوطي بدال من 
يف  اإلدريسية،  الدولة  تأسيس  منذ  قرنا  عرش   12 يف  املغربية  الدولة  تاريخ 

النجمة  "تشري  الراخا،  يضيف  حني، 
علم  بها  احتفظ  والتي  السداسية، 
الخطابي،  الكريم  عبد  جمهورية 
املثلث  كان  حيث  مثلثني،  اتحاد  إىل 
القدامى  والفراعنة  األمازيغ  لدا  يرمز 
للوقاية من العني الرشيرة، وكان هذا 
اليهودية، ملن يعتقد  قبل حتى مجيء 

بنجمة داوود".
تناقض  يوجد  ال  أنه  الراخا  وأكد 
واملغربي  الريفي  الثالثة  األعالم  بني 
الريفي  العلم  يرمز  حيث  واألمازيغي، 

ملرحلة تاريخية مهمة وصل فيها رمز التحرر عبد الكريم الخطابي إىل العاملية، 
التاريخية  للدراسات  امللكي  املعهد  أن  وأضاف  الزعماء،  من  لعدد  قدوة  وكان 
التي  الريف  بجمهورية  األخرية  السنوات  خالل  "اعرتف  رسمية  كمؤسسة 
الدراسية يف  تأسست إبان حرب الريف التحريرية" مستنكرا استمرار املناهج 

تزييف تاريخ األمازيغ وطمس حقائقه.
وأضاف أنه من حق جهة الريف أن تحتفظ بعلمها يف إطار حكم ذاتي موسع، 
األعالم  غرار  عىل  جهوية  أعالم  وجود  مع  يتناقض  ال  املغربي  العلم  أن  وقال 
الجهوية اإلسبانية، كما أن العلم األمازيغي يسع ليضم جميع بلدان تامزغا يف 
إشارة إىل اتحاد شمال إفريقيا قوي تحت لواء واحد عىل غرار االتحاد األوروبي، 
تنزيل ميثاق  االجتهاد يف  تم  إذا ما  للتحقيق  أنه ممكن وقابل  الراخا  قال عنه 

تامزغا عىل أرض الواقع.
* رئيس التجمع العاملي األمازيغي

رشيدالراخا*: حراك الريف ليس انفصاليا وهذه داللة العلم الريفي

أكد أوالف كيلروف، ممثل مؤسسة فريدريش ناومان 
باملغرب، أن وجود مؤسسته باملغرب، واهتمامها بنضاالت 
األمازيغ وأنشطتهم الثقافية والسياسية، يدخل يف إطار 

وقوفها إىل جانب الشعوب املضطهدة.
امللتقى  ألشغال  االفتتاحية  الجلسة  خالل  أوالف  وأضاف 
الدويل حول حقوق األمازيغ يف إطار اإلعالن العاملي لحقوق 
الشعوب األصلية الذي أقيم بتزنيت أيام  30 29 28أبريل 
املايض، أن املنظمة التي يمثلها تقف دائما، منذ تأسيسها 
سنة 1942 إىل جانب األفراد من أجل الدفاع عن حقوقهم.

وأكد أوالف عىل رضورة االنتظام يف منظمات مدنية من 
أجل تحقيق التغيري والضغط عىل الدولة وانتزاع مزيد من 
األمازيغي،  العاملي  التجمع  بمنظمة  أشاد  كما  الحقوق، 
بعضا  دعم  التي  النضالية  أنشطتها  مواصلة  إىل  ودعاها 

منها يف الرباط  وإفران والناضور.
وقال أوالف أن مؤسسة فريدريش ناومان، التابعة للحزب 
مادياً  الصاعد  الجيل  دعم  إىل  تسعى  الحر،  الديمقراطي 

وتقدم  ومعنوياً 
من  واسعة  عروضاً 
وفرصاً  الندوات 

ملتابعة التعليم. 
إىل  املنظمة  وتهدف 
املؤسسة  تشجيع 
الديمقراطية  ودعم 
وحقوق  الليربالية 

اإلنسان واإليمان باقتصاد السوق املفتوح وحكم القانون 
العاملي اليجاد  النطاق  املؤسسة رشكائها عىل  تدعم  كما 
االقتصادية ضمن  االجتماعية  للمشاكل  الشافية  الحلول 
املعنية  البلدان  من  لكل  والحضاري  االقليمي  املفهوم 
والكرامة  الحرية  مبادئ  تعزيز  إىل  املؤسسة  تهدف  وكما 
أملانيا  يف  سواء  املجتمع  قطاعات  جميع  يف  اإلنسانية 

االتحادية أو مع رشكائها يف الخارج.

أوالف كيلريوف  ممثل »فريدريش ناومان«: 
الوقوف ضروري  إىل جانب الشعوب املضطهدة



احلسان حجيج أستاذ باحث 
اليساريون واالشتراكيون يريدون 

»قوجمة« املغرب 
واإلسالميون 

يريدون 
»خوجنته«

الحسان  الباحث،  األستاذ  أوضح 
الذي  الديمقراطي  الربيع  أن  حجيج 
والعربية  املغاربية  البلدان  عرفته 
املرشوع  ونهاية  إفالس  يف  تسبب 
املقابل  يف  لكن  العربي«،  القومي 
السياسية  السلطة  بتفويت  »قام 
للحركات اإلسالمية يف شمال أفريقيا 

و الرشق الوسط«.
يف  له  مداخلة  يف  حجيج  وأضاف 
حقوق  »وضعية  املستديرة  املائدة 
األمازيغ يف بلدان شمال أفريقيا بعد 
ست سنوات عىل الربيع الديمقراطي 
الديمقراطي  »الربيع  إن  للشعوب« 
العاملي  النظام  تطبيق  يف  ساهم  
الشعوب  ومساندة  ودعم  الجديد 
ثقافيا  واملهمشة  املقهورة 
والشعوب  وسياسيا  واجتماعية 

األصلية عامة«.
»األحزاب  أن  إىل  حجيج  وأشار 
فيها  بما  اإلدارية  الوطنية واألحزاب 
و  شيوعيون  اليسار  أطياف  كل 

اشرتاكيون يريدون تكريس قومجة 
التيارات  فيما  املغاربة،  و  املغرب 
تكريس  عىل  تعمل  كانت  اإلسالمية 

خونجة املغرب واملغاربة«.
وأكد الباحث الحقوقي أنه »ال يمكن 
إال  السكان األصليني  تصحيح وضع 
بتخريب السياسات واإليديولوجيات 
و األفكار التي ساهمت بشكل مبارش 
حقوقهم  انتهاك  يف  مبارش  غري  أو 
الثقافية و االجتماعية واالقتصادية 

و السياسية عرب التاريخ«.
مداخلته  معرض  يف  حجيج  وأردف 
والفكر  الشيوعي  »الفكر  قائال: 
فكريني  تيارين  املتطرف،  اإلسالمي 
والوطن«،  األرض  هوية  عن  برانيني 
مشّددا عىل أن » تبني القيم الكونية 
التي تضمن العهود واملواثيق الدولية 
العيش  ضمان  عىل  القدرة  هي 
الكريم لإلنسان يف كل بقاع العالم«، 

وفق تعبريه.

املكتب  رئيس  نائب  أكد  مداخلته،  يف 
للمواطنة  املغربية  للرابطة  التنفيذي 
عىل  شهيب  الحسني  اإلنسان،  وحقوق 
تطال  التي  اإلختالالت  تتابع  الرابطة  أن 
والدواوير  املداشري  يف  الساللية  األرايض 
االستثمار  باسم  السلطات  تنهبها  التي 
النهوض  بغية  الوطني  أو  األجنبي 
معرض  يف  وأكد  باملنطقة،  االقتصادي 
الرتسانة  بتفعيل  املطالبة  عىل  مداخلته 
لتفادي  الحقوقية  الدولية  القانونية 
جربوت  عن  بعيدا  الخروقات  هذه  كل 

السلطات يف جميع املناطق. 
تارودانت  مدينة  يف  أن  املتحدث  وأضاف 
طرف  من  مقربتني  عىل  االستيالء  تم 

كما  االستثمار  غطاء  تحت  السلطات 
يف  املحتجني  عىل  املسؤولني  رد  يف  جاء 
إىل  مشريا  لها،  املجاورة  الدواوير  إحدى 
الكثري من املشاكل يخلفها االستيالء  أن 
وتهجري  خصوصا  الجموع  أرايض  عىل 
الساكنة األصلية نحو املدن املجاورة مما 

يفرز الكثري من املشاكل االجتماعية. 
من  تمكنت  الرابطة  أن  شهيب  وأكد 
بني  اآلن  حد  إىل  اتفاقيتني  »إجهاض 
املجلس البلدي ورشكة هندية لالستثمار 
ختام  يف  معربا  الساللية«،  األرايض  عىل 
مع  الرابطة   تضامن  عن  مداخلته 
األمازيغ أينما كانوا حتى ينعموا بكامل 

حقوقهم ومطالبهم ورد االعتبار إليهم.

احلسني شهيب نائب رئيس املكتب التنفيذي للرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان
 إختالالت تطال األراضي الساللية باملداشري والدواوير
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الجزائري،  الناشط  اتهم   
الناطق  خضري،  سكوتي 
اجل  من  للحركة  الرسمي 
ملنطقة  الذاتي  الحكم 
نظام  بالجزائر،  مزاب 
بممارسة  بوتفليقة 
الجسدية   »التصفية 
األمازيغي،  الحراك  لرموز 
فضال عن اعتقال تعسفي 
الحقوقيني  و  للنشطاء 
األمازيغ،  املدونني  و 
و  سياسية  ومحاكمات 
أحكام ثقيلة ضد النشطاء 
لهم  تلفيق  و  األمازيغ 

مختلف التهم الخطرية .
وأوضح سكوتي يف كلمة له يف امللتقى الدويل 
»لحقوق األمازيغ«، أن »العنرصية اللغوية 
أصبحت شئ مقنن  والثقافية،  والهوياتية 
يف  ديباجة نص دستور 2016 وهي كاآلتي: 
يتجزأ  ال  وجزء  اإلسالم  أرض  الجزائر  »إن 
عربية  وأرض  الكبري  العربي  املغرب  من 

وبالد متوسطية وإفريقية«.
»الشعب  إن  الجزائري  الناشط  وأكد 
معاناة  نفس  يعاني  الجزائر  يف  األمازيغية 
شمال  بلدان  باقي  يف  األمازيغي  الشعب 
يمارسها  التي  »الطرق  أن  إال  أفريقيا، 
األنظمة  عن  تختلف  الجزائري  النظام 

األخرى يف هاته البلدان«.
الجزائرية  »السلطات  أن  سكوتي  وأوضح 
األمازيغ   حقوق  مرة  كل  يف  تنتهك 
و  املتحدة  األمم  توصيات  كل  وتتجاهل 
الربملان األوروبي و تقارير للمنظمات غري 
لهذا  اإلنسان  املدافعة عن حقوق  حكومية 
جميع  يف  صفوفهم  توحيد  األمازيغ  عىل 
أرايض »تامزغا« و الشعور بالخطورة التي 
والسعي  أنظمتهم  طرف  من  يواجهونها 
لوج هيئة األمم املتحدة و تسجيل حضورنا 

كهيئة استشارية يف مقر األمم املتحدة«.
الجزائر  يف  التعريب  »عملية  إن  وأضاف 
بفضل  واسع  مجال  وكسبت  تطورت 
ودول  الجزائري  النظام  طرف  من  دعمها 
الخليج باستعمال السلفية والدين السيايس 
السياسة  هذه  أمازيغي.  هو  ما  كل  إلبادة 

يف  ساهمت  املمنهجة 
إىل   50 بني   ما  تعريب 
املناطق  من  باملائة   95
جاء  باألمازيغية،  الناطقة 
األمازيغية  اللغة  ترسيم 
بعدما  إال  الدستور  يف 
األمازيغي  الحراك  ازداد 
شعبية  حركات  ظهور  و 
مصريها  بتقرير  تطالب 
أو حركات تطالب بالحكم 

الذاتي ملناطقها«.
وهو  سكوتي،  وزاد 
العاملي  التجمع  مندوب 
»بعد  بالجزائر،  األمازيغي 
اللغة  األمازيغية  أكثر من عام من ترسيم 
التفيناغ عىل  الدستور  لم نشاهد حرف  يف 
ال  و  الحكومية  البناءات  الفتات  مستوي 
اإلدارات و لم نقرأها  يف املحارض الرسمية 
املدنية  اإلدارات  أو  الوزارات  أو  الحكومية 
رفع  كما  القضاء،  أو  العسكرية  و  منها 
يعاقب  و  جريمة  يعترب  األمازيغي  العلم 

صاحبها بأقىص العقوبة و هو السجن«.
تنتهج  الجزائرية  الدولة  أن  خضري  وأكد 
إىل األمالك  سياسة سلب األرايض و ضمها 
فيها  مستوطنات  بناء  و  للدولة  العمومية 
مختلف  من  عرب  أشخاص  استقدام  و 
البقاء  عىل  تشجيعهم  و  الجزائرية  املدن 
بتوفري لهم الشغل و االستقرار عىل حساب 
السكان  »إجبار  وكذا  األصلني«،  السكان 
أقاليمهم  خارج  االستثمار  عىل  األصلني 
عدم  و  كبرية  رضائب  بفرض  ذالك  و 

االستقرار األمني«.
وزاد خضري يف مداخلته أن النظام الجزائري 
مرص عىل: »تأخر تعليم اللغة األمازيغية يف 
الخاصة  و  العمومية  الرتبوية  املؤسسات 
لكونها مادة اختيارية و ال تدرس يف جميع 
األبناء  تسميت  ورفض  الوطن،  واليات 
»قمع  إىل  إضافة  األمازيغية،   باألسماء 
للربيع  املزدوجة  للذكرى  املخلدة  املسريات 
األسود و الربيع األمازيغي، منع االحتفاالت 
باملناسبات التي ترتبط بالتاريخ األمازيغي 
يوم  إقراره  عدم  و  يناير  احتفاالت  مثل 

عطلة مدفوعة األجر«. 

خضري سكويت الناطق الرمسي للحركة من اجل احلكم الذايت ملنطقة مزاب باجلزائر   

»نظام بوتفليقة«قام  بتصفية أمازيغ اجلزائر

والفاعل  املحامي  أكد   
إد  حسن  األمازيغي، 
»اآلليات  إن  بلقاسم 
يُمكن  التي  املمكنة 
اتباعها من أجل حماية 
هي  واملوارد،  والغابات  األرايض  يف  الجماعية  الحقوق 
أوالً تأسيس جمعية تهتم بالدفاع عن حقوق الشعوب 
حماية  هي  األساسية؛   ركيزتها  تكون   األصلية، 

الحقوق الجماعية يف األرايض واملوارد.
إد بلقاسم يف تأطريه لورشة تكوينية حول:«  وأضاف 
يف  الحقوق  ذوي  عىل  الدفاع  وسبل  االشتغال  آليات 
بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  باعتماد  الجموع  أرايض 
و  اإلطالع  الحقوق  ذوي  عىل  أن  األصلية«،  الشعوب 
الجماعية  الحقوق  موضوع  بحيثيات  التامة  الدراية 

للشعوب األصلية من كل جوانبه«.

وأوضح إدبلقاسم خبري ورئيس سابق للجنة التنسيق 
أن  بأفريقيا،  األصلية  بالشعوب  الخاصة  األممية 
أن  املجال«، مضيفاً  »للشباب دور فعال ومهم يف هذا 
»بفضلهم يمكن دمقرطة الجمعيات الساللية القائمة 
التي  الجهة  أو  املنطقة  قائد  إجراء محادثات مع  عىل 
املحارض عن  الجمعيات قصد تحرير  إليه هذه  تنتمي 

األرايض ودفعها للمحكمة. 
وأشار إدبلقاسم إىل أن الطريقة التي يتم بها  اختيار 
الجمعية الساللية،  هي أن كل »عائلة عليها تقديم فرد 
منها  لتمثيلها بغية إتمام اإلجراءات القانونية الالزمة 

لدى النواب أثناء اجتماعهم حول األرايض الساللية«. 
التكوينية  للورشة  تأطريه  أورد يف معرض  بلقاسم  إد 
املحكمة  إىل  الذهاب  أو  الطعن  »مسألة  إن   بتزنيت 
تبقى من اختصاص  القانونية  اإلجراءات  وغريها من 

الجمعيات الساللية.

حسن ادبلقاسم حمامي وفاعل أمازيغي
 جيب تأسيس مجعيات هتتم بالدفاع عن 

حقوق الشعوب األصلية

بوسعيدي،  محمد  طالب 
الرئيس املنتدب عن األطلس 
العاملي  للتجمع  الكبري 
باملغرب، بحماية  األمازيغي 
التي  األمازيغية  الثروات  
واألرايض  الغابات  يف  تتجيل 
واملقالع  واملاء  الجماعية 
والثروات املعدنية والطبيعة التي تزخر بها املناطق الجبلية، يف 

حني تعيش الساكنة يف الفقر املدقع رغم غناء ثرواتها ».
وأوضح بوسيعدي، يف مداخلة له أن »الساكنة املحلية بالجبال 
واألرياف تعاني من مجموعة من الغرامات بينما يهرب األرز 
املنظم ألرايض   1919 من طرف لوبيات »، مضيفا »أن ظهري 
الجموع باملغرب يعطي »الصالحية ملجلس الوصاية للممارسة 

وصايتها عىل أراض القبائل األمازيغية«.

أرايض  عىل   تتطاول  والغابات  »املياه  أن  بوسعيدي  وأضاف 
القبائل األمازيغية«، كما تقوم الدولة بحماية »الخنزير الربي 
الذي يقوم بتلف للمحاصيل الزراعية لساكنة الجبل«، كما نّدد 
»للخليجيني«  األمازيغية  األرايض  بتفويت  نفسه  السياق  يف 

بأثمنة بخسة«.     
وأشار بوسعيدي يف معرض مداخلته إىل أن »الرشكات ترسق 
ماء القبائل وتقوم ببيعها كماء معدني دون استفادة الساكنة 
املحلية«، مربزا أن »املياه الجوفية والباطنية تحت رحمة وكالة 
األحواض املائية«، مضيفا أن هناك »صعوبة يف حفر اآلبار يف 

امللكية الخاصة«.
الذي  األكرب  »الجائر  إن  مداخلته  معرض  يف  قال  بوسعيدي   
تعاني منه ساكنة الجبل هو القانون«، مطالبا بتغري القوانني 
حتى يتسنى للقبائل األمازيغية االستفادة من خرياتها بشكل 

مبارش«.

 حممد بوسعيدي الرئيس املنتدب عن األطلس الكبري للتجمع العاملي األمازيغي باملغرب

جيب محاية الثروات األمازيغية

رئيسة  الباز،  نور  عربية  أكدت 
الجمعية التونسية للمرأة األمازيغية 
األمازيغي  العاملي  التجمع  ومندوبة 
السياسيني  »املسؤولني  أن  بتونس، 
أمر  يتجاهلون  ليزالون  تونس  يف 
الشعب األمازيغي األصيل لتونس، و 
_العربية_  البلدان  ضمن  يحسبونها 
رغم أنها سليلة الهوية األمازيغية«. 
األمازيغية  الناشطة  وأشارت 
لها  مداخلة  يف  الباز  نور  بتونس، 
بالنسبة  الوزارية  الجهات  أن 
أي  تحرك  لم  التونسية  للحكومة 
ساكن للمحافظة عىل الرتاث واللغة 
أن  مضيفة  األمازيغية،  والثقافة 
الجديد  الدستور  من  األول  »الفصل 
بها  قام  التي  الثورة  أعقب  الذي 
من  دمه  وأهدر  التونيس  الشعب 
بنسخ  قام  قد  نجده  الحرية،   اجل 
السابق  الدستور  من  الفصل  نفس 

حكومة  لتونس  أن  عىل  ينص  الذي 
»حرة دينها اإلسالم لغتها العربية و 

حكمها جمهوري«. 
يف  الباز   نور  »تيثريت«  وانتقدت 
وصفته  ما  مداخلته  معرض 
التونسية  الحكومة  بـ«تجاهل 
الذين  وهم  بتونس  األمازيغ  لوجود 
مردفة  األصليني،  سكانها  يعتربون 
القول:«  تمنينا أن يكون لنا دستور 
اإلنسان  حقوق  يحرتم  حداثي 
واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
السياق  يف  مطالبة  واالجتماعية«، 
قانونية  بصفة  باملحافظة  نفسه 
األمازيغية  الهوية  مكونات  عىل 
لتونس من تاريخ وحضارة وثقافة 

ولغة«.
وأوضحت  نور الباز إن »الدراسة التي 
قامت بها »ناسيونال  جيوغرافيك« 
الجيني  التحليل  وتضمنت  مؤخرا 

الشعب  أن   أكدت  التونيس،  للشعب 
 89 بنسبة  أمازيغي  شعب  التونيس 
باملئة، فيما 4 باملائة  من التونسيني 
باملائة   5 و  العربية  الجذور  هم من 
جناتهم منحدرة من أوروبا الرشقية 

و 2 باملائة من أفريقيا«.

تيثريت نور الباز مندوبة التجمع العاملي األمازيغي بتونس
 السلطات التونسية تتجاهل حقوق الشعب األصلي بتونس
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“حاوره: منتصر إثري
إتباعها  يمكن  التي  واآلليات  والطرق  السبل  هي  ما   *

بخصوص الرتافع عىل حقوق الشعوب األصلية؟
** ازداد الوعي واالهتمام الدويل مؤخرا بقضايا الشعوب األصلية 
وأصبح من املشاغل واإلشكاليات املهمة عىل مستوى األمم املتحدة 
قضايا  بشأن  وإجراءاته  الدويل  املجتمع  تفكري  بعد  خصوصا 
إلعالن  التاريخي  االعتماد  ذلك  يف  بما  وحقوقها،  األصلية  الشعوب 

األمم املتحدة املتعلق بحقوق الشعوب األصلية يف عام 2007.
بدور  اإلنسان  السامية لحقوق  املتحدة  األمم  وقد قامت مفوضية 
وتنفيذ  األصلية  الشعوب  قضايا  تزال  وال  التطورات،  هذه  يف  هام 
إعالن األمم املتحدة املتعلق بحقوق الشعوب األصلية إحدى أولويات 

املفوضية.
يف هذا السياق، قررت لجنة حقوق اإلنسان أن تعني يف عام 2001 
نظام  من  كجزء  األصلية،  الشعوب  بحقوق  معنيا  خاصا  مقررا 
اإلجراءات الخاصة املواضيعية. وقد جددت لجنة حقوق اإلنسان يف 
ومجلس حقوق اإلنسان يف 2007 والية املقر  حيث يتخصص املقرر 

الخاص بما ييل:
النهوض باملمارسات السليمة، بما يف ذلك القوانني الجديدة، وبرامج 
من  والدول،  األصلية  الشعوب  بني  البناءة  واالتفاقات  الحكومات، 

أجل تنفيذ املعايري الدولية بخصوص حقوق الشعوب األصلية .
الخاصة  اإلنسان  لحقوق  العامة  األحوال  عن  تقارير  يقدم 
بالشعوب األصلية يف بلدان مختارة، ويعالج حاالت مخصوصة من 
االنتهاكات املزعومة لحقوق الشعوب األصلية من خالل املراسالت 
مع الحكومات، كما يضطلع، أو يساهم، بدراسات مواضيعية عن 
موضوعات لها أهمية خاصة بشأن تعزيز وحماية حقوق الشعوب 

األصلية .
العديد من  تنظيم  املتحدة ترشف بشكل مبارش عىل  األمم  أن  كما 
وبالتايل  األصلية  الشعوب  بحقوق  املتعلقة  واملنتديات  الفعاليات 
إال  الدفاع عن حقوق الشعوب األصلية  فما عىل املهتمني ونشطاء 
التفاعل مع اآلليات األممية واالندماج يف هذه الديناميكية األممية 

للمساهمة الفعالة يف الدفاع عن حقوق الشعوب األصلية.

الشعوب  خانة  يف  األمازيغي  الشعب  تصنيف  يمكن  هل   *
األصلية كما جاء ذلك يف قوانني األمم املتحدة؟

سكانية  وتجمعات  محلية  مجتمعات  هي  األصلية  الشعوب   **
الشعوب،  تلك  عليها  تعيش  التي  واألرض  متميزة.  ثقافة  ذات 
واملوارد الطبيعية التي تعتمد عليها، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بهوياتها 

وثقافاتها وأساليب معيشتها ورفاهتها املادية والروحية.
يتم  أن  قبل  األرض  عىل  أقامت  التي  تلك  هي  األصلية  الشعوب 
أنفسهم  ويعتربون  االستعمار  قبل  من  بالقوة  عليها  السيطرة 
عىل  اآلن  السائدة  املجتمعات  من  األخرى  القطاعات  عن  متميزين 

تلك األرايض. 
وحماية  التمييز  ملنع  الفرعية  للجنة  الخاص  املقرر  لتقرير  وفقا 
األقليات – يطلق عليها اآلن لجنة حماية وتعزيز حقوق اإلنسان- 
إن املجتمعات والشعوب واألمم األصلية هي »تلك التي، قد توفرت 
قبل  أراضيها  عىل  تطورت  مجتمعات  يف  تاريخية  استمرارية  لها 
الغزو وقبل االستعمار، تعترب نفسها متميزة عن القطاعات األخرى 
من املجتمعات السائدة اآلن يف تلك األرايض، أو يف أجزاء منها، وهي 
وقد  املجتمع،  يف  مهيمنة  غري  قطاعات  الحارض  الوقت  يف  تشكل 
اإلثنية  وهويتها  أجدادها  أرايض  عىل  الحفاظ  عىل  العزم  عقدت 
أساس  باعتبارهما  وذلك  القادمة  لألجيال  وتوريثها  تنميتها  وعىل 
ومؤسساتها  الثقافية  ألنماطها  وفقا  كشعوب،  املستمر  وجودها 

االجتماعية ونظمها الثقافية الخاصة بها«.
متوفرة،  غري  وأخرى  األمازيغ  يف  متوفرة  رشوط  فهناك  وبالتايل 
لكن األمر يتعلق باألساس بطريقة تدبري امللف من طرف النشطاء 
وهل  باملغرب،  األمازيغ  حقوق  عن  بالدفاع  املهتمني  الحقوقيني 
أنفسهم  األمازيغ  سيستجيب  وهل  األمازيغ؟  مصالح  ذلك  يخدم 

لهذا الطرح؟
لذلك فهو موضوع يجب أن يأخذ وقته وحقه من النقاش والبحث 

الحقوقي وتنظيم موائد مستديرة يف املوضوع للبت يف املوضوع.

الحركة  ستجنيها  التي  الفائدة  ما  كحقوقي،  نظركم  يف   *
الشعوب  بشأن  املتحدة  األمم  قوانني  تبني  من  األمازيغية 

األصلية؟

يحظى  مما  الرغم  عىل   **
لحقوق  العاملي  اإلعالن  به 
اإلنسان والذي يقر بالحقوق 
من   - األفراد  لكل  األساسية 
أن  إال  دوليني.  وقبول  تقدير 
تتمتع  ال  األصلية  الشعوب 
الصعيد  عىل  خاص  بشكل 
من  األدنى  بالحد  العميل 
هذا،  يومنا  فإىل  الحقوق. 
األصلية  الشعوب  تواجه 
التي  املخاطر  من  العديد 
كأثر  وذلك  وجودها.  تهدد 
حكومية.  وممارسات  لنهج 
فإن  البلدان  من  العديد  ويف 
عىل  األصلية  الشعوب  موقع 
كنسبة   - التنمية  مؤرشات 

أبناء الشعوب األصلية ضمن السجناء، ومعدل انتشار األمية بينهم، 
تدهور  مدى  عىل  تدل   - املؤرشات  من  ذلك  وغري   .. البطالة  ومعد 
يعيشون  التي  الدول  يف  األخرى  املجموعات  عىل  قياسا  وضعيتهم 
املدارس  يف  للتمييز  ضحية  األصلية  الشعوب  أبناء  ويقع  فيها. 
لهم  يسمح  ال  البلدان  من  العديد  ويف  العمل،  سوق  يف  واالستغالل 
وممتلكاتهم  أراضيهم  سلب  يتم  كما  املدارس،  يف  لغتهم  بدراسة 
املغرب  يف  ليست  املمارسات  هذه  عادلة,  غري  اتفاقات  خالل  من 
املوحد  فالنضال  منظوري  فمن  وبالتايل  األمازيغ  عىل  مقترصة 
الثقافية  والحقوق  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  إقرار  أجل  من 
باملغرب سبيل أفضل  الحقوقيني  باملغرب ومن طرف كل  لألمازيغ 
لتحقيق مطالب األمازيغ باملغرب رغم أن األمر يعود أساسا لتقدير 
الحركة األمازيغية باملغرب وهل تستطيع أن تخرج بموقف موحد 
يف هذا االتجاه, يجب قبل أي خطوة أن نفتح نقاش ونؤمن برضورة 
توحيد جهود الحركة الحقوقية باملغرب لتشكيل جبهة قادرة عىل 
الرتافع عن امللفات الحقوقية بما فيها مطالب الحركة األمازيغية 

باملغرب.

هناك شروط متوفرة يف األمازيغ كشعب أصلي، لكن األهم طريقة تدبري امللف من طرف 
النشطاء احلقوقيني املهتمني بالدفاع عن حقوق األمازيغ باملغرب

إدريس السدراوي، رئيس الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسانــــــــــــــــلة لــــــ3أسئـــــ

رئيس  الحسان،  أغوليد   
الثقافية  أنامور  جمعية 
له،  كلمة  يف  أشار  بتزنيت 
أن  باستطاعته  أحد  ال  أن 
األمازيغي  الشعب  بأن  ينكر 
لشمال  األصيل  الشعب  هو 
أنه يضيف أغوليد  إال  أفريقيا، 
نتعرض  نزال  وال  تعرضنا   «
واإلقصاء  والتهميش  للحكرة 
قبل  من  اإلنصاف  وعدم 
النظام القائم يف املغرب وباقي 
األنظمة »العروبية« القائمة يف 

بلدان شمال أفريقيا«.
مداخلته  يف  أغوليد  وأضاف 
وكل  والتهميش  »الحكرة  إن 
أنواع اإلقصاء الذي يتعرض له 

األمازيغي وطنه ليس  الشعب 
وليد اليوم، بل منذ األزل ونحن 
املمنهج  لإلقصاء  نتعرض 
األنظمة  طرف  من  واملتعمد 

القائمة«.
ما  بشدة  أغوليد  وانتقد 
املتكررة  باإلساءات  وصفها 
التي تتعرض له منطقة سوس 
بعض  طرف  من  وساكنته 
قائال:«  السياسيني  املسؤولني 
وال  واحدة  وأمة  شعب  نحن 
فرق بني أبناء الرباط وال أبناء 
ننتظر  ماذا  مضيفا،  سوس«، 
أمازيغ  يهني  شخص  من 
سوس  يف عقر دارهم«، منتقدا 
سوس  »أبناء  السياق  ذات  يف 

الذين هم يف مواقع املسؤولية 
اهتمام  أي  يعريون  وال 
ملناطقهم التي ينتمون إليها«، 
داعيا »إياهم إىل االهتمام ورد 
واالعرتاف  ملناطقهم  االعتبار 
والثقافية  اللغوية  بهويتهم 

واالنتماء لجغرافية سوس«.
أنامور  جمعية  رئيس  وأشار 
بفضل  أنه  إىل  للثقافة، 
واملواقع  التكنولوجي  التقدم 
االجتماعية،  استطعنا توحيد 
الشتات وإعطاء شحنة للعودة 
مضيفا  الساحة،  إىل  بقوة 
أفريقيا  شمال  أمازيغ  أن 
وصلوا إىل مرحلة راقية يف نبذ 
صفوفهم  وتوحيد  الخالفات 

بالخري  يبرش  ذاته  بحد  وهذا 
للعمل الدائم«. وفق تعبريه

سياسة  بشدة  انتقد  أغوليد 
األمازيغية  األرايض  نزع 
باستعمال قوانني موروثة عن 
كما  االستعمارية،  السلطات 
»نهب  عنه  قاله  ما  استنكر 
املعدنية  الثروات  واستنزاف 
املناطق  وإفقار  والطبيعية 

األمازيغية«.

احلسان أغوليد رئيس مجعية أنامور الثقافية بتزنيت 
 األمازيغ يتعرضون للحكرة

السابق  السيايس  املعتقل  شجب   
حميد  األمازيغية،  للقضية 
»الحياة  بـ  وصفها  ما  أعطوش 
الشعب  يعيشها  التي  الإلنسانية 
تامزغا،  بلدات  كل  يف  األمازيغي 
بامللتقى  له  مداخلة  يف  موضحا 
إىل  األمازيغ«  »لحقوق  الدويل 
منكوبة  املناطق  »بعض  أن 
التي  اإلقصائية  السياسة  بسبب 
اتجاه  املغربية  الدولة  تمارسها 
إىل  مشريا  األمازيغي«،  الشعب 
الطبي  اإلهمال  شهيدة  »وفاة 
الغنية  تنغري  منطقة  يف  »إيديا« 
أنواع  وكل  والفضة  بالذهب 
إال  الطبيعية،  والثروات  املعادن 
مقومات  أبسط  إىل  تفتقر  أنها 

العيش الكريم.«
التطرق  كذلك  ينىس  لم  أعطوش   
»طحن«  إىل  مداخلته  معرض  يف 
حاوية  يف  فكري  محسن  الشهيد 
واصفا  بالحسيمة،  األزبال  لنقل 
لإلنسان  اإلهانة  بأبشع  ذلك 
معرض  يف  مؤكدا  األمازيغي، 
أن  رضورة  عىل  مداخلته، 
ملموسا  واقعا  الحقوق  تكون 
نظريات  مجرد  وليست  لألفراد 

وأطروحات فكرية.
قام  السابق  األمازيغي  املعتقل   
لـحقوق  مقتضب  بتعريف 
أهمية  من  تكتسيه  وما  األمازيغ 
قيم  تتطور  ظل  يف  السيما  بالغة 
والعدالة  الديمقراطية  ومبادئ 
والتسامح، حيث ركز عىل مفهوم 
تتفق  التي  فلسفته  يف  الحقوق 
يف  البرش  لكل  العدالة  مفهوم  مع 
كل املجتمعات، مربزا  أن »مفهوم 

الحقوق تعني ببساطة أن اإلنسان 
مكرم، فبرصف النظر عن جنسية 
مكانته  أو  ديانته  أو  اإلنسان 
فهو  واالقتصادية،  االجتماعية 
فرد  وهو  طبيعية،  حقوق  يملك 
املجتمع،   يف  عضو  يكون  أن  قبل 
مشدد عىل أن مفهوم الحقوق عىل 
اإلنسانية  الكرامة  حماية  يرتكز 

وصيانة حقوقها وحرياتها«.
عىل  مداخلته  يف  أعطوش  وركز 
املشهورة  لوك«  »جون  مقولة 
املقاومة  يف  الشعب  ألي  »يحق 
ما  إذا  الحاكم  عزل  عىل  وشدد 
والحريات  الحقوق  عىل  اعتدى 
ب  استدال  كما  لألفراد..، 
عىل  تأكيده  يف  »مونتيسكيو« 
الطبيعية  الشعوب  حقوق 
السلطات  فصل  لفكرة  وتوظيفه 
االستبداد وضمان  من خالل منع 

حقوق األفراد« وفق تعبريه.

محيد  أعطوش املعتقل السياسي السابق للقضية األمازيغية 

مناطق أمازيغية منكوبة بسبب 
للمقاومني سياسة الدولة املغربية تكون  أن  اليزيد  أمازيغ  األزوادي  الناشط  نفى 

أو  عالقة  أية  أزواد،  دولة  استقالل  عن  املدافعني  األزواديني 
املغرب  يف  القاعدة  تنظيم  بمقاتيل  يسمى  ما  مع  تحالف 

اإلسالمي.
ذات  مع  األزواديني  املناضلني  تعاون  تهمة  أن  أمازيغ  وأكد 
الفرنسية من  الدولة  إال مربر من  التنظيم اإلسالمي، ما هي 
بمنطقة  مصالحها  حماية  قصد  مايل  شمال  يف  التدخل  أجل 
ما  بني  محارصين  أزواد  يف  الطوارق  أن  مضيفا  الصحراء، 
والجزائر  مايل  دولتي  إىل  مشريا  والحجرة،  املطرقة  أسماه 
الطوارق  دولة  قيام  منع  أجل  من  فرنسا  مع  تنسقان  التني 

بالصحراء الكربى. 
ألزواد  الذاتي  باالستقالل  أبناء  تشبث  اليزيد،  أمازيغ  وأعلن 
بحقوقهم  متثبتون  أزواد  "أمازيغ  أن  عىل  مشددا  مايل،  عن 
أو  مايل  أحبت  سواء  الطرق  بكل  وسينالونها  االستقالل  يف 

كرهت".

إن  قائال  وتابع 
غنية  أزواد  منطقة 
الطبيعية  بالثروات 
لذلك فإن مايل "تسعى 
بدون  الستغاللها 
الحقوق  تعطي  أن 
السكان  لألمازيغ 

األصليون للمنطقة".
تعرف  أزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
بأنها حركة عسكرية وسياسية أسسها الطوارق يف إقليم أزواد 

شمال مايل، وتسعى الحركة إىل إقامة دولة أزواد املستقلة.
وقد أعلن عن تأسيس الحركة الوطنية االزوادية يف مؤتمر يف 
مدينة تمبكتو عقد بمنزل املناضل األزوادي محمد األمني ولد 

أحمد يف األول من نوفمرب 2010 م.

أمازيغ اليزيد ناشط أزوادي
 دولة أزواد بني املطرقة واحلجرة
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اختتام أشغال امللتقى الدويل األول حول حقوق الشعوب األصلية
الدويل  »امللتقى  أشغال  املايض،  أبريل   30 األحد  يوم  رسميا  اختتمت 
حول حقوق األمازيغ عىل ضوء إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب 
ورشتني  من  ومشاركة  مشارك   150 يفوق  ما  باستفادة  األصلية« 
األمم  »إعالن  إطار  يف  األمازيغ  »حقوق  موضوع  حول  األوىل  تكوينيتني، 
أموزاي، خبري يف  الحسني  أطرها   األصلية«  الشعوب  املتحدة حول حقوق 

مجال حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب األصلية.
ذوي  عىل  الدفاع  وسبل  االشتغال  »آليات  حول:  كانت  الثانية  والورشة   
الشعوب  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  باعتماد  الجموع  أرايض  يف  الحقوق 
إدبلقاسم، خبري ورئيس سابق  األصلية« شارك يف تأطريها كل من حسن 
للجنة التنسيق األممية الخاصة بالشعوب األصلية بإفريقيا، والدكتور عبد 
إضافة  بالرباط،  الخامس  باحث بجامعة محمد  أستاذ  بن مايس،  السالم 
إىل عدد من املداخالت التي ركزت عىل الطرق املمكنة يف الرتافع عن الحقوق 

الكاملة للشعوب األصلية.
كما عرف امللتقى تنظيم، مائدة مستديرة حول موضوع : »وضعية حقوق 
األمازيغ يف بلدان شمال إفريقيا بعد ست سنوات عىل الربيع الديمقراطي« 
األمازيغي،  العاملي  التجمع  رئيس  الراخا،  رشيد  جانب  إىل  فيها  شارك 

الرباط،  بهيأة  محامي  إدبلقاسم  حسن  باحث،  أستاذ  حجيج  والحسان 
القبائل  عن  وممثلني  للجمعيات  ممثلني  واملتداخالت،  املتداخلني  من  وعدد 

وأرايض الجموع. 
»العالم  حسب  يأتي  األصلية  الشعوب  حول  األول  امللتقى  أن  بالذكر  حري 
األمازيغي« بعد مرور »خمس سنوات عىل التعديالت الدستورية باملغرب«، 
خمس  مرور  و«عقب  الجزائر«،  يف  األمازيغية  اللغة  ترسيم  عىل  »سنة  و 
ويؤثرون  املشهد  صدارة  األمازيغ  يحتل  التي  الليبية  الثورة  عىل  سنوات 
كذلك  فهم  الداخلية  الحرب  من  معاناتهم  جانب  وإىل  داخلها،  األحداث  يف 
يواجهون خطابات العنرصية والتمييز التي تقف وراءها عدد من املكونات 
ملا  الليبي  الدستور  يف  رسمية  كلغة  األمازيغية  إقرار  ترفض  التي  الليبية 
بعد الثورة، إضافة إىل » مرور ثالث سنوات عىل مصادقة املجلس الوطني 
التأسييس التونيس يف 26 يناير 2014، عىل دستور تونس ما بعد الثورة الذي 
ال يعرتف بالهوية األمازيغية للبالد، وباللغة والثقافة األمازيغيتني املهددتني 

باالنقراض يف هذه الدولة«.
كما أن امللتقى كان مناسبة »لتقييم الحصيلة والنواقص من طرف الفاعلني 
املدنيني األمازيغ املعنيني بالدرجة األوىل بتلك التحوالت بعد أن ظلوا يناضلون 

من أجل حقوق الشعب األمازيغي لسنوات يف مواجهة خطابات التمييز 
جمة  تحديات  من  أصيل  كشعب  »األمازيغ  يواجهه  ما  ظل  يف  والتطرف«، 
يف بلدان الربيع، يف مقدمتها العراقيل التي تتعرض لها مساعيهم من أجل 

إقرار حقوقهم اللغوية والثقافية.
حقوق  بشأن  املتحدة  األمم  إعالن  انعكاسات  لتقييم  مناسبة  كان  كما 
وكذا  إقراره،  من  سنوات  عرش  بعد  األمازيغ  واقع  عىل  األصلية  الشعوب 
التوعية بحقوق األمازيغ الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب 
األصلية، إضافة إىل املساهمة يف »التثقيف يف آليات مواجهة خطابات التمييز 
والتطرف وتكريس االعرتاف املتبادل واحرتام حقوق األمازيغ كما هي واردة 
يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، والتحسيس بأهمية 
احرتام حقوق الشعب األمازيغي باعتباره شعب أصيل وفق التعريف الوارد 
يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية«، امللتقى ساهم كذلك 
يف التكوين يف مجال املرافعة والدفاع عن ذوي الحقوق من أفراد الجماعات 

الساللية والنشطاء املدافعني عن حقوق املالك األصليني ألرايض الجموع.«

أكدوا  بيان  واملشاركات  املشاركون   أصدر  امللتقى،  أشغال  ختام  ويف 
كونه  ورغم  أفريقيا،  بشمال  أصيل  شعب  »األمازيغ  أن  عىل  خالله   من 
يشكل غالبية السكان يف املنطقة إال أنه ال زال يتعرض ملختلف الخروقات 
العاملي  العاملي للشعوب األصلية واإلعالن  التي تخالف مقتضيات اإلعالن 
لحقوق اإلنسان وباقي املواثيق والعهود الدولية بشأن الحقوق الثقافية، 

اللغوية، االقتصادية، االجتماعية والسياسية«.
وأضاف ذات البيان أنه بـ »الرغم من مصادقة دول شمال أفريقيا عىل عدة 
مواثيق دولية لحقوق اإلنسان، إال أن دساتري هذه الدول ال تزال ال ترقى 
الدولية  القوانني  سمو  بخصوص  عليه  تنص  ما  مع  االنسجام  درجة  إىل 
سواء  أفريقيا  شمال  دول  »كل  أن    إىل  مشريا  الوطنية،  الترشيعات  عىل 
نصت دساتريها عىل رسمية اللغة األمازيغية إىل جانب عدد من الحقوق 
إال أن ثمة تناقضا بني ما تنص عليه القوانني وسياسة تلك الدول عىل أرض 
الواقع، ما يعمق معاناة الشعب األمازيغي مع دول تعلن عن قوانني رسمية 
وتترصف وفق تعليمات عرفية، وما يزيد من تلك املعاناة هو االستهداف 
املستمر للنشطاء األمازيغ الذين يعتمدون القيم واملبادئ واملواثيق الكونية 
يف نضالهم، من قبل أنظمة وأحزاب وكيانات ديكتاتورية وعنرصية مبنية 

عىل ثوابت القومية العربية املتشددة واإلسالم السيايس املتطرف«.
تطبيق  لعدم  »نظرا  تزنيت:  ملتقى  أشغال  يف  املشاركني  بيان  واسرتسل 
دول شمال أفريقيا لقوانينها و وتناقض الكثري من مضامني تلك القوانني 
الدولية  املواثيق  وبقية  األصلية  للشعوب  العاملي  اإلعالن  مقتضيات  مع 
وليبيا  والجزائر  املغرب  بكل من  يعاني  األمازيغي  الشعب  فإن  والشعوب 
واألزمات  الحروب  من  الطوارق  بلدان  وباقي  والنيجر  وأزواد  وتونس 
والقمع  القرسي  والتهجري  والجوع  التغذية  نقص  تشمل  التي  اإلنسانية 
والعنرصية والتمييز بسبب العرق واإلقصاء والتهميش السيايس والثقايف 

واالقتصادي واالجتماعي«.

* على مستوى املغرب..
قال بيان املشاركون يف ملتقى الشعوب األصلية بتزنيت أن »الدولة املغربية 
الحتواء  رسمية  لغة  األمازيغية  بدسرتة   2011 سنة  يوليوز  يف  قامت 
بقانون  اللغة  تلك  ترسيم  ربطت  لكنها  الديمقراطي،  الربيع  احتجاجات 
تنظيمي لم تقم بإقراره منذ ذلك الحني إىل اآلن ما جعل ترسيم »تامازيغت« 

حربا عىل ورق بل أكثر من ذلك تم استغالل ربط تفعيل رسمية األمازيغية 
بقانون تنظيمي من طرف مؤسسات الدولة وبعض األحزاب للرتاجع حتى 
مناحي  باقي  و  واإلعالم  التعليم  يف  لألمازيغية  الهشة  املكاسب  بعض  عن 

الحياة«.
 وأكد البيان الصادر عقب ختام أشغال امللتقى أن » الدستور املغربي متناقضا 
العاملي  اإلعالن  ومع  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املواثيق  مع  مضامينه  يف 
للشعوب األصلية« كما أكد عىل أن الدولة املغربية أفرطت يف استخدام العنف 
ضد االحتجاجات السلمية للمواطنني كما هو شأن حراك الريف الذي انطلق 

بعد مقتل شهيد الحكرة محسن فكري بعرصه داخل شاحنة للنفايات«.
القبائل  ضد  املغربية  الدولة  تنهجها  التي  التهميش  سياسة  »جراء 
األمازيغية،توفيت الطفلة األمازيغية »إيديا«املنحدرة من مدينة تينغري بسبب 
غياب مراكز صحية تتوفر عىل الحد األدنى من التجهيزات، يف منطقة يتواجد 

عىل مرمى حجر منها أكرب منجم للفضة يف إفريقيا«، يورد ذات البيان.

* على مستوى ليبيا..
القذايف تعرض  أنه »مبارشة منذ سقوط نظام  املشاركون  أكد 
هو  كما  عسكرية  لهجمات  مرة  من  أكثر  والطوارق  األمازيغ 
الليبية،  األطراف  بقية  بني  الدائرة  الحرب  من  معاناتهم  شأن 
استشهد وجرح وهجر بسببها الكثري منهم. سواء يف الجنوب 

حيث الطوارق أو يف الغرب حيث األمازيغ«.
مراحل  مختلف  ويف  املفاوضات  كل  »يف  ذاته  املصدر  وأوضح 
اإلعرتاف  الليبية  األطراف  كل  رفضت  الليبي-الليبي  الحوار 
30 من اإلعالن  بالحقوق األمازيغية ويف مقدمتها تعديل املادة 
األمازيغية  إقرار  أجل  من  اإلمكانية  إلتاحة  الليبي  الدستوري 
ليبيا  يف  العربية  جانب  إىل  رسمية  كلغات  والتباوية  والتارقية 
انسجاما مع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان واإلعالن العاملي 
ليبيا  ألمازيغ  األعىل  املجلس  يتبناه  الذي  األصلية  للشعوب 

كمرجعية«.
  كما أكد عىل »تعرض عدد من األمازيغ والطوارق إما للقتل أو 
التهديد باإلبادة من قبل ما يسمى بالجيش العربي الذي يقوده 
املنتهية واليته«،   اللواء خليفة حفرت ويلقى دعم برملان طربق 
وأوضح البيان نفسه أن »األمازيغ إىل مختلف أشكال االحتجاج 

و  واملسريات  الوقفات  فيها  بما  املاضية  سنوات  الست  طوال  السلمي 
تنظيمات  )ضمنهم  الليبية  األطراف  بقية  لكن  والعصيان  اإلعتصامات 
قومية عربية وإسالمية معتدلة أو متطرف( لم تغري من مواقفها واستمرت 
الثورة، مستقوية يف  يف رفض االعرتاف بحقوقهم يف دستور ليبيا ما بعد 
ذلك بدعم دول عربية يف املرشق تزودها بالسالح واملال وتشارك بطائراتها 

الحربية أحيانا«.

* على مستوى تونس..
أية  لم يتضمن  التونسية  الثورة  أن دستور ما بعد  املشاركون عىل  أجمع 
تعرضت  التي  البالد  يف  ثقافتهم  أو  لغتهم  أو  األمازيغ  وجود  إىل  إشارة 
للتعريب عىل مدى عقود، بل أكثر من ذلك »نص الدستور التونيس ملا بعد 
واملغرب  الوطن  إىل  وتنتمي  عربية  ولغتها  عربية  البالد  كون  عىل  الثورة 
التونسية  الهوية  أحادية  عىل  ينص  الذي  بالند  وأرفق  العربي، 
عدم  عىل  ينص  أخر  بندا  به  أرفق  فقط،  العربية  يف  ويختزلها 
الذكر، وبذلك يحكم عىل االعرتاف  السالف  البند  إمكانية تعديل 
بالتعددية يف تونس وإقرار حقوق األمازيغ باإلعدام الرمزي إىل 

األبد«.
قننها  التي  األمازيغ  ضد  والعنرصية  التمييز   « أن  وأكدوا 
من  العديد  إنشاء  عرف  سياق  يف  جاءت  الثورة  بعد  ما  دستور 
الجمعيات األمازيغية بل وطالب عدد منها باالعرتاف بالحقوق 
ملطالبهم،  االستجابة  تتم  لم  لكن  األمازيغية  والثقافية  اللغوية 
ويتم تجاهلها من قبل الدولة والسياسيني عىل الرغم من كون 
األمازيغية يف هذا البلد تعرف تهديدا وجوديا نظرا لقلة املتحدثني 
أمازيغ«، مشريين  التونيس  الشعب  أفراد  بها رغم كون غالبية 
العاملي  التونسية تخالف مقتضيات اإلعالن  أن »الجمهورية  إىل 
بشأن الشعوب األصلية واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وبقية 

املواثيق والتوصيات األممية«.

* على مستوى اجلزائر..
أشار املشاركون يف ملتقى تيزنيت إىل أن » السلطات الجزائرية 
منطقة  من  ينحدرون  أمازيغيا  حقوقيا  ناشطا   165 اعتقلت 
األمازيغي  الحقوقي  بينهم  يتواجد  معتقال   43 ضمنهم  ميزاب،  وادي 
رفاقه  مع  السجن  يف  أمىض  الذي  األخري  هذا  فخار،  الدين  كمال  امليزابي 
القوانني  ما يقارب السنتني بدون محاكمة يف اعتقال تعسفي خارج كل 
يف  امليزابيني  الحقوقيني  املعتقلني  من  عدد  تويف  وقد  والدولية،  الجزائرية 
السجن كما دخل عدد منهم يف إرضابات عن الطعام بشكل هدد حياتهم 
 110 الطعام ملدة  الذي أرضب الخر مرة  الدين فخار  كما هو شأن كمال 
أيام وأوقف إرضابه دون أي استجابة ملطالبه من طرف النظام الجزائري، 
وهي تشبه املطالب التي سبق ملنظمات أمازيغية وحقوقية دولية كهيومن 
رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن طالبت بها، وتتمثل إما يف تقديم 
املعتقلني ملحاكمة عادلة أو تقديم أدلة عىل التهم املوجهة إليهم أو إطالق 

رساحهم«.
القانون  خارج  واالعتقال  القتل  جرائم  وبعد  الجزائري  »النظام  وأضافوا 
املزاب  أمازيغ  ضد  النهج  نفس  كرر  القبايل  منطقة  يف  عليها  أقدم  التي 
كما  األمازيغ  مهاجمة  عىل  عربية  ملليشيات  ومساندته  تشجيعه  بعد  إذ 

تفيد بذلك الصور والفيديوهات التي نرشها النشطاء األمازيغ امليزابيون، 
والتي أسفرت عن مئات الضحايا بني قتيل وجريح ومهجر، قام بعد ذلك 
بشن سياسة اعتقاالت عشوائية للنشطاء والحقوقيني املزابيني خارج كل 

األعراف والقوانني الدولية«.
وأكدوا أن رغم  إقدام »الجزائر عىل ترسيم اللغة األمازيغية قبل أزيد من 
إقراره،  يتم  لم  زال  ال  بقانون عضوي  الرتسيم  ذلك  ربطت  أنها  إال  سنة، 

وبذلك يصبح ذلك الرتسيم حربا عىل ورق الدستور«.

* على مستوى أزواد..
التهميش  من  عانوا  أزواد  طوارق  أن  عىل  كذلك  أكد  تيزنيت  ملتقى  بيان 
معه  عسكرية  مواجهات  يف  ودخلوا  املايل  النظام  قبل  من  واالضطهاد 
تدخلت فرنسا يف إطار عملية »سريفال«  لتضع حدا لطموحات الطوارق يف 
االستقالل عن باماكو قبل أن تطلق مع دول الجوار وتحت إرشاف أممي 
حوارا للسلم واملصالحة وفق مسار الجزائر تم التوقيع عليه سنة 2015 
يف باماكو، ولكن لم يتم تنفيذ أي بند من بنوده باستثناء إنشاء دوريات 
تحت  املالية  والقوات  األزوادية  الحركات  منسقية  قوات  بني  مشرتكة 

إرشاف قوات فرنسية«.
وأضاف أن »املواطنون الطوارق يعانون من أزمات إنسانية حادة تشمل 
نقص التغذية والجوع ومختلف أنواع املعاناة اإلنسانية ولم تعلن فرنسا أو 
مايل عن أي جهود لتخفيف تلك املعاناة بل ظل الخطاب السيايس الفرنيس 
واألممي يركز عىل محاربة الجماعات اإلرهابية التي تبقى بعضها مسنودة 

من دول الجوار كالجزائر«.
وأكد البيان عىل أن »الحل املفروض عسكريا من قبل فرنسا ومايل سوف 
ومنح  األصلية  للشعوب  العاملي  اإلعالن  بنود  تطبيق  يتم  لم  ما  يفشل، 

الفرصة للطوارق للحكم الذاتي ملناطقهم«.
هذا، وطالب املشاركون يف »امللتقى الدويل حول األمازيغ عىل ضوء اإلعالن 
الوطنية  الحقوقية  واملنظمات  الهيئات  كل  األصلية«  للشعوب  العاملي 
وذلك  افريقيا  شمال  يف  األمازيغي  الشعب  لحماية  بالتدخل  والدولية 
بالضغط عىل دول املنطقة الحرتام بنود اإلعالن العاملي للشعوب األصلية 
الحقوقية  والعهود  املواثيق  ومختلف  اإلنسان  لحقوق  العاملي  واإلعالن 

الدولية«.
كما دعوا األمازيغ إىل تبني ميثاق تامازغا من أجل كونفيدرالية ديمقراطية 
واجتماعية عابرة للحدود الذي تبناه التجمع العاملي األمازيغي يف مؤتمره 
السابع بمدينة تيزنيت يف شهر ديسمرب من سنة 2013«، وإىل » التنسيق 
عىل أساس النتائج مع كل ما من شأنه أن ينهي معاناة الشعب األمازيغي 
والوفاء  والقوانني،  األعراف  واحرتام  والشفافية  الوضوح  إطار  يف  وذلك 
للمرجعية التي تعتمد املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والشعوب وخاصة 

اإلعالن العاملي للشعوب األصلية.
البيان أكد عىل رضورة أن يحظى األمازيغ بتمثيلية يف هياكل األمم  ذات 
املتحدة منسجمة مع وجودهم كشعوب دول شمال افريقيا«، »يف األخري 
نثري انتباه كل النشطاء األمازيغ إىل وجوب الحذر من االستهداف املستمر 
للنشطاء األمازيغ وتصيد كبواتهم من طرف كيانات ودول قومية عربية 
يف  املشاركني  بيان  يختم  األخر«.  ترفض  متشددة  إسالمية  أو  عنرصية 

ملتقى تزنيت.

املشاركون يف أشغال ملتقى تيزنيت 
يرمسون صورة قامتة على واقع الشعب األصلي يف بلدان مشال أفريقيا
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أرنايث،  * بداية دكتور أنطونيو 
قراء  عىل  أكثر  نعرفكم  أن  نود 
العالم األمازيغي،  ما هو بالضبط 

مجال تخصصكم ؟ 
تخصص  بمدريد،  كومبلوتنيس  بجامعة  أستاذ   **
علم الوراثة السكانية، حصلت عىل الدكتوراه بنفس 
يف  الدكتوراه  بعد  ما  دراستي  وتابعت  الجامعة، 
حوايل  بعد  مدريد  إىل  عودتي  وبعد  املتحدة،  اململكة 
الجينية،  الدراسات  يف  التخصص  من  سنوات  تسع 
التحليل  مجال  يف  التخصصات  من  عددا  فتحت 
وقمت  ومستشفياتها،  مدريد  بجامعات  الطبي، 
بإجراء دراسات كثرية حول جينات الشعوب، خاصة 

الشعب األمازيغي. 
دراستكم  يف  الرتكيز  تم  ملاذا   *
عىل الشعب األمازيغي دون غريه؟

** جاء اختياري للشعب األمازيغي من أجل إجراء 
الكبري  الجيني  للتشابه  نظرا  الجينية،  دراساتي 
الجزيرة  شبه  وشعوب  إفريقيا  شمال  شعوب  بني 
بالعالقات  املهتمني  من  كثريا  أن  كما  اإليبريية، 
شبه  سكان  أن  يعتقدون  كانوا  األمازيغية  اإليبريية 
إفريقيا،  شمال  من  إليها  جاؤوا  اإليبريية  الجزيرة 
بني  الجينية  املقارنات  إجراء عدد من  إىل  دفعني  ما 
األمازيغ والكناريني، واإليبرييني واملرصيني وغريهم.

* هل كانت هناك دراسات سابقة 
اعتمدت عليها خالل مقارنتك بني 
وما  واإليبرييني،  األمازيغ  جينات 
يف  اعتمدتها  التي  املعايري  هي 

البحث؟
هناك  كانت  الجينات،  اكتشاف  قبل  البداية  يف   **
الدموية،  املجموعات  حول  أجريت  عامة،  دراسات 
السالب  الريزوس  انتشار  الدراسات  هذه  وأظهرت 
)-Rh( بكل من إسبانيا، الربتغال، والجزر الربيطانية، 
وبدرجة أقل يف جزر الكناري، ويف نفس الوقت لوحظ 
يف  الطوارق  عند  الدموية  الفصيلة  هذه  انتشار 

الصحراء الكربى.
وبعد تطور الطب وظهور ما يسمى بزراعة األعضاء، 
الرئييس  املركب  بروتينات  مقارنة  من  البد  كان 
للتالؤم النسيجي )HLA( بني املانح للعضو البرشي 

ومستقبله، وهذا  املركب عبارة عن بروتينات تتحكم 
بدأ  الفحوصات  وخالل  جينية،  مورثات  تركيبها  يف 
الجيني بني األمازيغ واإليبرييني  التقارب  يظهر ذلك 
الشعوب  وبقية  الباسك  الربتغاليون،  فيهم  بما 

اإلسبانية، وكذا بعض الشعوب املتوسطية األخرى.
دراساتي  بدأت  املايض  القرن  تسعينيات  وخالل 
مع  ومقارنتها  الباسكي،  الشعب  حول  الجينية 
فأظهرت  األمازيغي،  للشعب  الجينية  املركبات 
كما  الشعبني،  جينات  بني  كبريا  تقاربا  النتائج 
عدد  طرف  من  الدراسات  من  عدد  مؤخرا  أجريت 
وتونس،  وبرشلونة  سويرسا  من  بكل  الباحثني  من 

وتوصلوا إىل نفس النتائج.
التشابه  هذا  تفرسون  كيف   *
الجيني بني اإليبرييني واألمازيغ؟ 
هاجروا  األمازيغ  أن  ذلك  أيعني 

نحو إيبرييا أم العكس؟
** من الصعب تحديد مسار الهجرة بني الضفتني، 
نظرا لضيق املسافة بني املغرب وإسبانيا عرب مضيق 
تشري  األنرتبولوجية  الدراسات  أن  إال  طارق،  جبل 
الخصبة  األرايض  عمت  التي  التصحر  ظاهرة  أن  إىل 
سكان  دفع  سنة،  آالف   10 منذ  الكربى  بالصحراء 

شمال إفريقيا إىل الهجرة من الجنوب نحو الشمال.
أعتقد أن هذا هو التفسري األكثر منطقية لحد اآلن، 
إال أن الهجرة عرفت مدا وجزرا عىل مر التاريخ بني 

الضفتني.
مجيء  قبل  حتى  الباسكي  الشعب  عانى  وقد 
التي  القشتالية  اللغة  الديكتاتور فرانكو من هيمنة 
كان يفرضها امللوك عليهم، وهو نفس املشكل الذي 
األنظمة  ظل  يف  إفريقيا  شمال  يف  األمازيغ  عاناه 

العروبية.
األعراق  بأن  يقول  من  هناك   *
ولم  اختلطت،  اليوم  العالم  يف 
عرق  عن  الحديث  بإمكاننا  يعد 

خالص، كيف تردون عىل ذلك؟
** إن الدراسات الجينية التي تقول باختالط األعراق 
غري موضوعية وليس لها مصداقية، ألنها ال تحرتم 
العينة  بانتقاء  فتقوم  املجال،  هذا  يف  البحث  معايري 
تتكون  التي  الكربى  العواصم  من  البحث  موضوع 

فعال من خليط من األعراق.
من  املدروسة  العينة  أفراد  أحد  اخرتت  إذا  فمثال 
أن تحمل جيناته  املحتمل جدا  مدينة كمدريد، فمن 
حتى  أو  والكتالنية،  الباسكية  األعراق  من  خليطا 
أصوله،  تحديد  تسطيع  لن  وبالتايل  الهندوأمريكية، 
يف  معزولة  منطقة  من  واحدا  اخرتت  إذا  بخالف 
فيما  إال  يتزاوجون  ال  سكانها  الصحراء  أو  الجبال 

بينهم، فمن املؤكد أن تحدد بسهولة انتماءه العرقي.
نفس اليشء بالنسبة للعاصمة الرباط، يصعب فيها 
من  خليطا  تضم  أنها  إذ  املدروسة،  العينة  تحديد 

األجناس واألعراق.
اإليبريي  الشعب  تلقى  كيف   *
تفيد  التي  الدراسات  هذه  نتائج 
تجد  أال  إفريقيا؟  لشمال  انتماءه 

معارضني لهذه الفكرة؟ 
ال، ليس هناك من يعارض نتائج األبحاث العلمية يف 
إسبانيا، خاصة وقد سبق للباحث الباسكي سابريو 
أرانا، مؤسس القومية الباسكية املعارصة، أن أنجز 
الباسكية  اللغة  بأن  تفيد  بعيد،  زمن  منذ  دراسة 
تتشابه كثريا مع اللغة األمازيغية عىل مجموعة من 

املستويات.
التقارب  لفكرة  سابريو  دراسة  مهدت  فقد  هكذا 
األكاديمي  املستوى  الشعبني، وهذا عىل  الجيني بني 

ال يطرح أي إشكال.
الذي  الطويل  الرصاع  بعد   *
عىل  املتوسط  ضفتي  عرفته 
هذه  بإمكان  هل  التاريخ،  مر 
االكتشافات الجديدة أن توحد بني 

شعوب الضفتني؟
** يف الحقيقة، ما يفرق بني الشعوب ويعزلها عن 
بعضها ليس الحدود الجغرافية من جبال وبحار كما 
هو شأن الحدود بني أوروبا وآسيا، أو شمال إفريقيا 
رصاع  يف  ويجعلها  الدول  يفرق  ما  وإنما  وأوروبا، 

بينها هي الحدود السياسية الوهمية.
لذا فإن هذه النتائج التي توصلنا إليها من شأنها أن 
تعيد توحيد الشعوب التي شهدت كثريا من الرصاع 

بسبب معتقداتها العرقية والدينية.
وتونس  والجزائر  املغرب  يف   *
الناس  معظم  يعتقد  وليبيا 
شمال  إىل  أتوا  وأنهم  عرب،  أنهم 
إفريقيا من اليمن عرب الحبشة، ما 

رأي العلم يف هذا املعتقد؟
شمال  إىل  هاجرت  صغرية  ألقلية  يمكن  ال  أبدا   **
أثبتت  وقد  بأكمله،  شعب  يف  جينيا  تأثر  أن  إفريقيا 
الدراسات الجينية الحديثة أن األغلبية الساحقة من 
فيها  العرب  ونسبة  أمازيغ،  إفريقيا  شمال  سكان 

تكاد تكون منعدمة.
اإليطايل  األنرتوبولوجي  له  روج  ما  عكس  عىل  ألنه 
الجينات  بني  مبارشة  ربط  الذي  سفورذا،  كافايل 
ال  الجينات  فإن  سياسية،  أغراض  بهدف  واللغات 
هذه  أن  إذ  املتداولة،  اللغات  مع  عالقة  أية  تربطها 
السيايس  النظام  حسب  بالقوة  فرضها  يتم  األخرية 

وبالتايل  مستمرة،  تبقى  الجينات  بينما  القائم، 
العربية  فرض  تم  أمازيغ  إفريقيا  شمال  فسكان 

عليهم بسبب تأثريات سياسية ودينية.
أن  نجد  والرتكي،  اإلغريقي  الشعبني  مثال  قارنا  إذا 
املتوسط  البحر األبيض  أقرب جينيا لشعوب  األتراك 
جنوب  إلفريقيا  أصلهم  يعود  الذين  اإلغريق  من 
الصحراء، إال أن لغة األتراك أبعد ما تكون من الحوض 

املتوسطي، وتعود إىل اللغات الرشق-آسيوية.
هذا الفصل بني الدالالت الجينية واللغات املتداولة يف 
بعض الدول جر عىل الكثري من املشاكل، لرغبة بعض 
الدول يف فرض الهيمنة اللغوية لصالح أقلية معينة، 
عليها  أطلق  التي  الجنوبية،  أمريكا  يف  حدث  مثلما 
اسم إسبانو-أمريكا، رغم كون أن أغلب سكانها من 
الذين  الهيندوأمريكيني، واألفارقة  األصليني  السكان 
كانوا يستعملون كعبيد، باإلضافة إىل اإلسبان وبقية 
األعراق  هذه  ندخل  أن  بالتايل  يمكن  فال  األوروبيني، 
جميعا تحت مسمى اإلسبان، بمجرد أنهم يتحدثون 

اإلسبانية.
ال  إفريقيا،  شمال  ألمازيغ  بالنسبة  اليشء  نفس 
يمكن أن نسميهم عربا ملجرد أن بعضهم يتحدثون 

العربية.
القول  يمكننا  هل  كخالصة   *
بأن اإليبرييني أصلهم أمازيغ من 

الصحراء الكربى؟
** عندما تعرضت األرايض الخصبة بشمال إفريقيا 
بأوروبا  الحرارة  درجات  وانخفضت  للتصحر، 
اإلنسان  وجد  املناخية،  التغريات  بسبب  الشمالية 
حضارة  لبناء  مناسبا  فضاء  املتوسطي  الحوض  يف 
متطورة خاصة بعد اكتشاف الزراعة، التي ساعدت 
كثريا عىل التأسيس لثقافة متوسطية مشرتكة، وما 
التفكري فيما بعد املوت والجنة  أثر يف  كان لذلك من 
التي  والخمور  بالذهب  وملؤها  األهرامات،  وبناء 
اخرتعها سكان شمال إفريقيا بعد تحقق فائض يف 

إنتاج الحبوب والكروم.
املتوسطية  الحضارة  بناء  يف  الفضل  فإن  وبالتايل 

الكبرية يعود ألمازيغ شمال إفريقيا.
والرومانية  اإلغريقية  الحضارات  ظهور  أن  إال 
الغرب  الحضارات  بطمس  قامت  والعربية، 
أنه  هذا  معنى  واإليبريية.  األمازيغية  متوسطية، 
الحقائق  طمس  عن  مسؤول  من  هناك  كان  إذا 
هذه  فهو  واإليبرييني،  األمازيغ  لحضارة  التاريخية 
الحضارات التي تعاقبت عىل استعمار شمال إفريقيا 

وشبه الجزيرة اإلبريية.

الدكتور اإلسباين املتخصص يف علم الوراثة، أنطونيو أرنايس فيينا،  يف حوار مع »العامل األمازيغي«

الشيخ ابن  الوراثية “حاورته:أمينة  القرابة  حول  الكتب  من  العديد  ونشر  األمازيغية،  اإليبريية  للعالقات  بالغة  أمهية  فيينا،  أرنايث  أنطونيو  الدكتور  البشرية،  الوراثة  علم  يف  املتخصص  اإلسباين  الدكتور  أوىل 
موضوع  نفس  يف  منها  العديد  دكتوراه،  رسالة   48 تأطري  على  أشرف  وقد  والباسك«.  األمازيغ،الكناريون  »املصريون،  كتاب  ذلك  يف  مبا  واإليبرييني،  األمازيغ  بني  واللغوية  واألنثروبولوجية 

ختصصه، وقام بنشر أكثر من 352مقاال، منها16 يف جمالت دولية حول العالقة بني شبه اجلزيرة اإليبريية واألمازيغ.
جريدة »العامل األمازيغي« تقربكم أكثر من الدكتور أنطونيو أرنايث فيينا، وتعرفكم على نظريته اجلديدة خبصوص العالقات األمازيغية اإليبريية.

سكان مشال إفريقيا،  أمازيغ وال ميكن أن نسميهم 
عربا ملجرد أن بعضهم يتحدث العربية

بجامعة  السكانية  الوراثة  علم  يف  الباحث  اإلسباني  الدكتور  أكد 
الشعبني  أن  عىل  فيينا،  أرنايث  أنطونيو  بمدريد،  كومبلوتنيس 
األمازيغي واإليبريي كانا يشكالن شعبا موحدا قبل االحتالل الروماني 
الهيمنة  من  عانيا  الشعبني  كال  وأن  املتوسط،  األبيض  البحر  لغرب 

الثقافية الرومانية والفينيقية.
بالرباط  اإلسباني  الثقايف  املعهد  نظمها  ندوة  خالل  أنطونيو  وأشار 
برشاكة مع جريدة العالم األمازيغي، مساء أمس الثالثاء 9 مايو2017، 
حول موضوع ”أية عالقة بني األمازيغ واإليبرييني؟“، إىل أن الصحراء 
الكربى شكلت مهد الحضارة املتوسطية عندما كانت أرضها خصبة 
قبل أن تتحول إىل صحراء، كما تشري إىل ذلك النقوش األثرية بتشاد 
وجنوب الجزائر، وأضاف أن مثل هذه النقوش وجدت بشبه الجزيرة 
اإليبريية وجزر الكناري ما يعني أن وفودا من سكان شمال إفريقيا 

هاجروا واستقروا بهذه املناطق.
أن  والباسك«  الكناريون  األمازيغ،  »املرصيون،  كتاب  صاحب  وقال 
فكرة بناء األهرامات واملعابد الحجرية كانت منترشة بكل من شمال 
سكان  بني  مشرتكة  دينية  ثقافة  وشكلت  أوروبا،  وغرب  إفريقيا 
الحرارة  انخفاض درجة  أن  املتوسط، وأضاف  األبيض  البحر  ضفتي 
بشمال أوروبا وارتفاعها بمنطقة الصحراء الكربى دفعت مجموعات 
برشية لالستقرار عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط مشكلة حضارة 
يف  األخرية  األثرية  االكتشافات  ذلك  بينت  كما  مشرتكة،  متوسطية 

املغرب وكذا نتائج األنثروبولوجيا الوراثية.
الوراثية  القرابة  حول  الكتب  من  العديد  نرش  الذي  أنطونيو،  وقدم 
الصور  األمازيغ واإليبرييني، عددا من  واألنثروبولوجية واللغوية بني 
والوثائق التي تؤكد عىل وحدة الدين واللغة بني شعوب الضفتني، وذلك 
الصخرية  والكتابات  الدينية  الرموز  من خالل مقارنة مجموعة من 

املتواجدة بمختلف مناطق شبه الجزيرة اإليبريية وشمال إفريقيا.
األبيض  البحر  تقديم مقارنة جينية بني شعوب  إىل  ينتقل  أن  قبل 
وبعدهم  األمازيغ  من  جينيا  اإليبرييني  قرب  مدى  تبني  املتوسط، 
مختلف  بني  الجينية  املسافة  محددا  األوروبيني،  وبقية  األملان  عن 
الشعوب. وأكد أنطونيو، عىل عكس ما كان سائدا، أن الجينات ال 
تربطها أية عالقة مع اللغات املتداولة، إذ أن هذه األخرية يتم فرضها 

حسب النظام السيايس القائم، بينما الجينات تبقى مستمرة.
دافيد  مؤسسة  رئيس  الراخا،  رشيد  اإلعالمي  أكد  جانبه  من 
هياكل  وجود  أن  عىل  األمازيغية،  للدراسات  هارت  مونتجومري 
يمكن  ال  اإليبريية،  الجزيرة  بشبه  القديم  لإلنسان  تعود  عظمية 

تفسريها إال بقدومه من شمال إفريقيا.
العاملي األمازيغي، أن االعتقاد السائد  التجمع  الراخا، رئيس  وقال 
املعادن  اكتشاف  فيها  بما  اإلنسانية  الحضارة  مظاهر  كل  بأن 
هي  الرشق،  أو  الشمال  من  إفريقيا  إىل  جاءت  وغريها  والكتابة 
بها  قام  التي  األخرية  الدراسات  أن  موضحا  خاطئة،  اعتقادات 
أوعيش  ومصطفى  بوكبوط  يوسف  األنرتبولوجيان  الباحثان 
بمنطقة الخميسات ”تفيد بأن سكان املغرب األولون خربوا تقنيات 

استخراج املعادن منذ آالف السنني“، كما أفادت األبحاث التي أجريت 
بمغارة ”إفري نعمار“ نواحي الناضور بأن إنسان شمال إفريقيا مر 
التعدين واكتشاف  البدائية حتى  البرشي من  التطور  بجميع مراحل 

الزراعة.
الحضارة  بناء  يف  كثريا  ساهم  الزراعة  اكتشاف  أن  الراخا  وقال 
يف  الحرضية  والتجمعات  املدن  من  مجموعة  فظهرت  األمازيغية، 
سفوح جبال الريف واألطلس وعىل ضفاف األنهار، ”وطور األمازيغ 
التي  القرون  مر  عىل  إيبرييا  وحولوا  والعمران،  الزراعة  أساليب 

استقروا بها إىل جنة من الحدائق والقصور“ يضيف الراخا.
وأوضح الراخا كيف كان لتطور الزراعة يف املجتمع األمازيغي من أثر 
للفراعنة،  بالنسبة  األهرام،  وبناء  والجنة  املوت  بعد  فيما  التفكري  يف 
بعد  إفريقيا  شمال  سكان  اخرتعها  التي  والخمور  بالذهب  وملؤها 
قطع  يف  اإلفراط  أن  إال  والكروم،  الحبوب  إنتاج  يف  فائض  تحقق 
األشجار يضيف الراخا ”من أجل بناء األهرامات أدى إىل تدهور الرتبة 
إىل  للهجرة  األمازيغ  دفع  ما  الخصبة،  الزراعية  األرايض  وتصحر 

الشمال واالستقارا عىل ضفتي البحر األبيض املتوسط“.

األمازيغ واإليبرييون كانوا شعبا واحدا قبل الرومان
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péenne, un ensemble dynamique de la paix et du 
bien-être dans le monde entier, qui construit des 
ponts avec autrui et non des murs.
L’Europe avec Macron aura assurément un nouveau 
souffle réanimateur qui mettra le génie de ses na-
tions au service des Européens et de toute l’huma-
nité.
Macron a grandement besoin du  Maroc
Macron, c’est aussi une bonne nouvelle pour 
l’Afrique qui a beaucoup besoin de son aide pour le 
développement et son génie pour la création de ri-
chesse tant convoitée et espérée. L’Afrique a besoin 
d’investissements énormes en économie, en infras-
tructure et surtout en démocratie. La France avait 
indirectement confié au leader centriste et politi-
cien charismatique : Jean-Louis Borloo la tache de 
l’électrification de  l’Afrique, mais il semble que 
Macron a d’autres grandes missions à lui confier 
dans un avenir proche, de genre politique plutôt. 
Pour l’Afrique, Macron aura grandement besoin du 
Maroc pour une coopération triangulaire, sachant 
que ce dernier sous la houlette de son jeune et dyna-
mique roi Mohammed VI s’est amarré économique-
ment avec succès à l’Afrique dans une coopération 
sud-sud très win-win. 
Aujourd’hui le Maroc, surtout après son retour dans 
le giron africain, jouit de beaucoup de respect et 
d’estime auprès des pays du continent et fort de 
cette confiance il s’investit en efforts et investit 
énormément dans les économies des pays du conti-
nent noir pour créer la richesse pour tout le monde.
La France, ami séculaire du Maroc, a besoin gran-
dement de ce dernier, aussi, dans la lutte contre 
l’extrémisme religieux surtout dans les pays du 
Sahel. Cet ennemi fondamentaliste, à visage caché 
et à l’esprit nébuleux, fais malheureusement usage, 
à mauvais escient, de l’immensité géographique du 
désert pour créer un arc de terrorisme qui menace 
même les pays du Maghreb tels que l’Algérie, la Tu-
nisie et surtout la Libye qui est assise, pour le mo-
ment,  sur un volcan en grande ébullition. L’armée 
aguerrie du Maroc peut aider les pays de la région 
dans les actions de maintien de la paix ainsi que 
dans la lutte contre le terrorisme.
Last but not least, le Maroc est devenu une référence 
mondiale dans le management du champ religieux, 
la preuve en est que l’institut de formation des 
Imams de Rabat surnommé par la presse internatio-
nale Imam Academy est devenu une référence mon-
diale dans le domaine de la formation des Imams 
tolérants et ouverts au dialogue interreligieux. 
D’ailleurs ce même institut forme des Imams pour 
la France ainsi que pour d’autres pays européens. 
Ce genre d’institution, avec l’aide de la France, peut 
être cloné un peu partout en Afrique musulmane 
pour couper l’herbe sous les pieds des extrémistes 
qui sévissent dans ce domaine, longtemps occulté, 
malheureusement,  par les états du continent.
La France leader mondial ?
Macron a promis de mettre la France en marche, 
c’est un objectif énorme mais pas impossible. La 
France, parallèlement, doit aider ses amis dans leur 
marche vers le développement, la démocratie, et le 
bien-être. La France est une grande nation avec un 
grand génie créateur et d’une culture humaniste. 
Elle est appelée aujourd’hui, plus que jamais, à 
jouer un rôle de leader mondial, sachant que l’An-
gleterre s’est retirée volontairement sur elle-même 
et que les Etats Unis est un pays embourbé, pour le 
moment, dans un populisme raciste et néfaste animé 
par un président totalement erratique et imprévi-
sible. 

 Sous le haut patronage de sa Majesté le Roi 
Mohamed VI, la Fondation BMCE Bank pour 
l’éducation et l’environnement, en partenariat 
avec le Ministère de l’éducation Nationale, de 
la Formation Professionnelle et de l’Enseigne-
ment supérieur et la recherche scientifique, a 
organisé le 2ème Colloque international sur le 
préscolaire sous le thème de  « la généralisation 
de l’enseignement préscolaire au Maroc entre 
équité et qualité », les 2 et 3 mai à l’hôtel Sofitel 
de Rabat, en présence du ministre de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle, le 
Conseil Supérieur de l’Enseignement M. Moha-
med Hassad,  et les Ambassades de France, Bel-
gique, Canada, Sénégal, Chine, Qatar, Jordanie, 
aura lieu à Rabat les 2 et 3 mai 2017, à l’hôtel 
Sofitel.
Ce colloque très réussi avait pour objectifs l’édu-
cation de la petite enfance en général et le prés-
colaire en particulier et qui constituent pour le 
Maroc une préoccupation majeure. Le secteur 
du préscolaire a ainsi occupé une place de choix 
dans toutes les réformes éducatives entreprises à 
ce jour. Devant l’absence de moyens pour la prise en charge de ce sec-
teur par le MEN, les initiatives issues du privé, de quelques départe-
ments ministériels et d’associations de la Société civile n’arrivent pas 
à couvrir l’ensemble du territoire marocain ni à généraliser le présco-
laire. Aujourd’hui, seuls 37% des enfants en âge du préscolaire sont 
admis dans des structures relevant de l’un ou l’autre de ces opérateurs 
avec un manque accentué en milieu rural. Dans cet espace de réflexion 
collective et d’échange d’expériences tant nationales qu’internatio-
nales, ont participé aux débats Mohammed Ould Dada , directeur du 
Programme Medersat.com à la Fondation BMCE BANK, M.Bendaoud 
Merzaki, Directeur de l’enseignement privé et du développement du 
préscolaire au MEN, M’Barek Kaddouri , expert pédagogique et ex 
inspecteur central de français au MEN, Fouad Chafiki, Directeur des 
Curricula au MEN,  Mme. Anne Simon, de France, M ; Hervé Guil-
lon, Mme. Monique Hébert de Canada, Mme. Elodie Penillon de la 
Belgique, M Oussmane DIOUF  du Sénégal et Mme. Chen Xiuying de 
Chine, Mme. Fatima Agnaou, et M. Brahim Benjelloun Touimi.
Le colloque s’est axé sur les domaines suivants : les modalités d’im-
plémentation d’un enseignement préscolaire équitable et de qua-
lité notamment en milieu rural sur la base de la Vision Stratégique 
2015/2030. Ensuite sur les moyens à mettre  en œuvre afin de sur-
monter les difficultés et obstacles empêchant le développement ra-
pide du préscolaire au Maroc. Et enfin sur les modèles et stratégies 
d’implémentation du préscolaire en milieu rural à la lumière des ex-
périences réussies au Maroc (cas du réseau des écoles Medrrsat.com) 
et à l’étranger.
Les participants seront constitués par les représentants du Ministère 
de l’éducation nationale, du Conseil Supérieur de l’enseignement, de 
l’UNICEF , de l’UNESCO, de l’Observatoire National pour l’Enfance, 
de la Fondation Mohammed VI pour le préscolaire, des Directeurs des 
Académies Régionales et Directeurs Provinciaux du MEN, de la Fon-
dation Mohamed VI pour l’Environnement, des experts représentants 
de la France, de la Belgique, du Canada, du Sénéga , de la Chine, du 
Qatar et de la Jordanie. En plus des experts et superviseurs pédago-
giques de la Fondation BMCE BANK chargés de la gestion du réseau 
des écoles Medrsat.com, professeurs Chercheurs, experts pédago-
giques, praticiens, décideurs, représentants des institutions publiques 
et privées, représentants des organisations non gouvernementales 
nationales et internationales, Partenaires de la Fondation BMCE 
BANK et du MEN, représentants des Médias et de la Presse nationale 
et internationale…
Dans son allocution, Dr. Leïla Mezian Benjelloun, présidente de la 
Fondation BMCE a souligné que : «  le privilège qui me revient au-
jourd’hui en ouvrant les travaux de ce colloque international sous le 
thème de « la généralisation du préscolaire entre qulaité et équité » 
est très particulier, parce qu’il intervient quelques mois seulement 
après l’honneur que m’a été fait par Sa Majesté le Roi Mohamed VI 
en me décorant du Wissam El Arch à l’occasion de fête du Trône du 31 
juillet 2016. Cette Distinction Royale m’honore, me comble de joie et 
m’encourage à continuer à œuvrer avec enthousiasme et dans un élan 
volontaire à cette noble mission éducative que s’est assignée la Fonda-
tion BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement.
Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence et 
vous souhaiter pleine réussite dans la réflexion que vous allez entamer 
sur la problématique de la généralisation d’un préscolaire équitable 
et de qualité notamment dans les zones où les infrastructures locales 
sont aléatoires et où les couches sociales baignent dans une fragilité 
continuelle.
Les expériences que vous allez échanger les uns avec les autres, sont 
de nature à aider à surmonter les difficultés qui entravent l’atteinte 
de cet objectif indispensable à la réussite de toute réforme éducative. 
Les échos favorables enregistrés lors des rendez-vous précédents, 

auxquels ont participé la lors des rendez-vous précédents, auxquels 

ont participé la France, le Canada, le Senegal et la Belgique nous ont 
encouragés à rééditer cette manifestation en étendant le panel de nos 
invités à la République Populaire de Chine. En retenant comme thème 
la généralisation du préscolaire notre ambition est d’accompagner et 
soutenir notre partenaire Le Ministère de l’Education Nationale dans 
la mise en œuvre de la vision stratégique 2030. Vos débats ne man-
queront pas de démontrer si besoin est, la place qu’occupe cette phase 
dans le processus de développement de la personnalité des enfants en 
les préparant, en prolongement de l’action de la famille à devenir des 
élèves. Chaque enfant dans ce milieu de découverte, d’expérience et 
d’apprentissage, pourra disposer d’un socle de compétences nécessaire 
dont les travaux démarrent aujourd’hui vous fera découvrir, à travers 
le documentaire qui sera présenté et les exposés qui vont suivre que 
nous avons depuis le début en l’an 2000, intégré le préscolaire dans 
tout le réseau Medesat.com.Notre statut de laboratoire de « qualité 
et de veille pédagogique » accorde une importance particulière aux 
langues maternelles (l’arabe et l’amazigh) et aux langues étrangères ; 
aussi est-il nécessaire de rappeler que le réseau préscolaire Medesat.
com est soutenu par la mallette pédagogique que nous avons déjà mise 
à la disposition du Ministère et dont une version revisitée vous est pré-
sentée dans ce colloque. La promotion et le développement de notre 
système éducatif national est une immense tâche et un chantier de 
longue haleine qui nous interpelle tous : les autorités publiques bien 
sûr, mais aussi le secteur privé et la société civile. A la Fondation, nous 
sommes convaincus, moi-même et aussi les responsables de la banque, 
ainsi que mes collaborateurs, de la pertinence et de l’efficacité du par-
tenariat public privé dans lequel nous nous sommes engagés depuis la 
création de la première école du réseau Medrsat.com en l’année 2000. 
Cette démarche de partenariat public privé, où prédomine un esprit 
fort de citoyenneté, constitue pour nous une doctrine.
Les Résultats scolaires enregistrés par nos élèves sont là pour nous 
réconforter dans cette démarche. Relevant le défi et en harmonie par-
faite avec cette option, notre offre de scolarisation a été essentielle-
ment orientée en direction du milieu rural, justement là où la fragilité, 
la précarité, l’enclavement géographique entravent la mise en place 
d’un enseignement de qualité.
La convention de partenariat qui nous lie au Ministère de l’Education 
Nationale, réajustée à deux reprise (en 2006 et 2012) confère aux 
écoles du réseau Medrsat.com un statut d’établissement conventionné 
qui nous permet d’agir en harmonie intelligente entre les prescrip-
tions officielles et la spécificité des objectifs et missions qui leurs sont 
prescrits.
Dans le respect total des instructions pédagogiques officiels, j’ai tou-
jours été intransigeante pour que les effectifs dans les classe restent 
raisonnable, que les classes soient bien équipées notamment en 
moyens numériques et que les enseignants soient périodiquement re-
groupés dans le cadre d’un programme de formation continue conjoin-
tement négocié pour un apprentissage à l’auto-apprentissage.
Je sais cette occasion pour rendre hommage à Monsieur le Ministre 
de l’Education Nationale, Mohamed Hassad, d’être parmi nous au-
jourd’hui ainsi qu’aux responsables du Ministère de l’Education Na-
tionale, les Directeurs Centraux, Directeurs d’Académies  et provin-
ciaux pour leur précieuse collaboration.
Mes hommages à Monsieur l’Ambassadeur de France, Jean François 
Girault, et aux services culturels français, pour leur soutien dans la 
mise à niveau de nos enseignants de français. Ce serait de l’ingratitude 
de ma part de ne pas exprimer ma reconnaissance à l’ambassadeur de 
La République de CHINE, M. Sun Shuzhong, pour son appui continu 
et sa contribution au lancement des cours de mandarin à l’école de 
Bouskoura et à distance dans deux écoles à Nador à partir de l’Insti-
tut Confucius de Casablanca en utilisant les techniques de visiocon-
férence. ».

Le  2ème Colloque international 
sur le préscolaire offre l’occasion idéale pour 

réussir  l’éducation de la petite enfance
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Commençons par une anecdote.
Dans l’antiquité grec, un vieux et sage phi-
losophe rencontra dans la rue un jeune athé-
nien. Ils engagèrent une discussion. A la afin 
de celle-ci, contre toute attente, il fut clair 
que le jeune avait raison contre le vieux sage.
Ce dernier sourit aimablement puis remercia 
son interlocuteur.
Le jeune, très surpris, demanda :
- Comment ?… La discussion montra que tu as 
eu tort, et tu me remercies ?!
- Bien sûr, répondit le vieillard. Si, dans cette 
discussion, j’avais eu raison, je n’aurais rien 
appris ; tandis que, vu que c’est toi qui as eu 
raison, moi, j’ai appris quelque chose de nou-
veau. Ne faut-il donc que je sois content et 
que je t’en remercie ?

A présent, considérons un fait pratique ordi-
naire.
Si, lectrice ou lecteur, tu t’aperçois que le feu 
a éclaté dans un coin d’une chambre de ta 
maison, qu’as-tu de mieux à faire ? Insulter 
l’auteur de ce méfait, lui mettre des chaînes, 
déclarer  que ce feu est négligeable, ou, 
d’abord, trouver le moyen d’éteindre le début 
d’incendie ?… Surtout quand la cause de l’in-
cendie provient d’un manque d’attention de ta 
part aux problèmes que présentait la maison.
La réponse est dans la question, n’est-ce pas 
? Élargissons l’examen à l’histoire et à ses 
leçons.
A Petrograd, en 1917, une immense foule alla 
demander respectueusement à l’empereur Ni-
colas de satisfaire certains droits économiques 
et politiques nécessaires. Si cet autocrate 
avait répondu aux demandes, au lieu d’ordon-
ner à l’armée de massacrer la foule, la révo-
lution russe aurait-elle éclaté, jusqu’à fusiller 
ce dictateur et toute sa famille ?
En Algérie, dans les années 1930 à 1950, 
l’élite algérienne, francophone (Dr Benjelloul 
et Ferhat Abbas) et arabophone (cheikh Ben 
Badis) avait demandé au gouvernement colo-
nial français uniquement la reconnaissance 
de la pleine citoyenneté des autochtones. Si 
l’État colonialiste l’avait accordée, la guerre 
de libération nationale aurait-elle éclaté, 
aboutissant à l’élimination du système colo-
nial ?

Ces prémisses permettent d’arriver à l’objet 

principal de ce texte.
En Algérie, si l’État avait écouté et résolu les 
problèmes que connaissent les populations 
de la Kabylie et du Mzab, aurait-on vu des 
citoyens emprisonnés et entreprenant la grève 
de la faim, parmi les Mozabites, et une mani-
festation telle que celle de Tizi-Ouzou, bran-
dissant le portrait du chef du MAK, le 20 avril 
2017 ?
Emprisonner des leaders mozabites et dénon-
cer dans la presse le chef du MAK, est-ce 
suffisant ? Est-ce là une manière d’éteindre 
l’incendie dans les chambres “Kabylie” et 
“Mzab” de la maison Algérie ?
Ne faut-il pas, au contraire, remercier les lea-
ders mozabites et le chef du MAK pour avoir 
montré que des problèmes existent parmi les 
populations kabyle et mozabite, et que, par 
conséquent, il  est urgent de les régler ?
Dans ces conditions, les dirigeants de l’État ne 
sont-ils pas dans une situation où ils devraient 
remercier leurs adversaires ?
J’ai lu la déclaration d’un responsable insti-
tutionnel qui affirma, en substance : Ce n’est 
pas le MAK qui nous inquiète, mais ce qu’il y a 
“derrière”, autrement dit des agents de puis-
sance étrangères, hostiles à l’Algérie.
D’accord, mais cette constatation peut-elle 
dispenser de résoudre des problèmes qui per-
mettent à ceux qui sont “derrière” d’agir et 
d’inquiéter ?

Posons-nous, alors, la question : sur quels 
problèmes interviennent ceux qui sont “der-
rière” ? 
Sur la situation économique (misère), socio-
culturelle (droits linguistiques, notamment) 
et politiques (absence d’autonomie régionale 
pour gérer à ce niveau la vie citoyenne).
Dès lors, n’est-il pas juste d’accorder aux po-
pulations spécifiques une autonomie visant à 
ce qu’elles prennent elles-mêmes en charge la 
résolution de leurs problèmes ?
Cette autonomie, bien comprise et bien 
employée, ne menacera pas l’intégrité de 
la nation ; au contraire, elle la renforcera. 
L’exemple des pays, où existe un système fé-
déral convenable, le prouve: États-Unis, Bré-
sil, Suisse, etc.
Par conséquent, que les responsables de notre 
pensent non pas comme l’autocrate russe Ni-
colas ni comme les gouvernants colonialistes 

français. 
Les dirigeants de l’État ont déjà déjà failli en 
agissant de telle manière que, dans le passé, 
un parti a profité de l’ouverture démocratique 
pour vaincre des élections législatives, qui 
furent reniées par ceux qui les avaient organi-
sées. Cela coûta au pays une dizaines d’années 
sanglantes, et ce n’est pas encore fini.
Si, à l’époque, les dirigeants du pays avaient 
résolu correctement certains problèmes so-
ciaux, y aurait-il eu des électeurs pour voter 
un parti politique hostile à la démocratie et à 
l’État ?
Revenons à aujourd’hui.
Est-ce que le peuple algérien n’a pas à ga-
gner en optant pour un système fédéral, où 
chaque région gère de manière autonome les 
domaines qui lui sont spécifiques, tout en 
pratiquant une solidarité entre elles ? N’est-
ce pas la voie pour transformer l’Algérie en 
une nation prospère et à l’abri des ennemis 
du peuple, tant intérieurs que ceux qui sont 
“derrière” ?
J’entends l’objection : en Algérie, il y a trop de 
tribalisme, de clanisme, de régionalisme. Par 
conséquent, accorder aux régions l’autonomie 
risque de provoquer des conflits, mettant en 
danger l’unité nationale.
A mon humble avis de simple citoyen, je 
crois que cet argument n’est pas totalement 
pertinent. Certes, le risque existe. Mais si la 
réforme du pays en un  système fédéral, où 
les régions sont en même temps libres (de 
s’auto-gérer) et solidaires entre elles, alors 
nous aurons le meilleur moyen de débarrasser 
définitivement le pays de ses tares claniques, 
tribalistes et régionalistes.
N’avons-nous pas, ici, un débat urgent à en-
treprendre ? N’est-ce pas le meilleur moyen  
d’éteindre le feu mis dans des coins des 
“chambres”, pour empêcher qu’il se propage 
à toute la “maison” Algérie ? Par suite, ceux 
qui nous ont porté à ces réflexions, ne devons-
nous pas, au lieu de nous contenter de les in-
sulter ou mettre en prison, les remercier ? 
Le peuple algérien est devenu indépendant 
au prix de plus d’un million de morts. Ne l’ou-
blions jamais !
Par conséquent, ceux dont les agissements 
causeraient la division du pays jusqu’à le li-
vrer, encore une fois, à la main-mise étrangère 
impérialiste (pour en tirer de misérables bé-

néfices de bachaghas et de harkas nouveaux), 
ceux-là seront les pires criminels ; ils assassi-
neront une deuxième fois les combattants  qui  
ont donné leur vie pour que le peuple algérien 
ne soit plus asservi. Par conséquent, les petits 
« feux » qui éclatent ici et là doivent nous por-
ter à trouver les moyens de conjurer l’incen-
die. Des catastrophes nous avertissent du dan-
ger : Irak, Libye, Syrie, pour ne pas parler du 
Yémen, de la Somalie et du Soudan.
N’oublions-nous pas deux dictons de notre 
sagesse populaire.
Le premier : « Al hour bghamza, w’al barhoûch 
bdabza » (A l’intelligent, un clin d’œil suffit, 
mais au têtu, il faut un coup de poing ).
Deuxième : “Dîr 3lî ibakkîk, ou mâ dìrch 3lî 
idahhàk bîk” (Suis le conseil de celui qui te 
fait pleurer, et non de celui qui fait rire à tes 
dépens). Ces « pleurs » ont l’utilité de réveil-
ler l’intelligence pour trouver les solutions 
adéquates, afin de rire ensemble de manière 
heureuse. Pour y parvenir, le peuple algérien 
doit être, dans ses multiples composantes, 
libre et solidaire. N’est-ce pas à cette exi-
gence que doivent être jugés tous ceux qui 
parlent en son nom?

* kad-n@email.com
* Source :
http://www.lematindz.net/news/24133-
quand-il-faut-remercier-ladversaire.html
23 Avr 2017

QUAND IL FAUT REMERCIER L’ADVERSAIRE

Kaddour Naïmi

L’élection du jeune centriste Emmanuel Macron au pres-
tigieux poste de président de la République française est, in-
déniablement, une victoire planétaire et un succès pour toute 
l’humanité éprise de  démocratie, justice, droits de l’homme, 
fraternité et dialogue. 
La France, ce grand pays du droit et  du respect de l’autre 
a envoyé un message très claie et très fort à Trump : « non, 
notre pays ne sera point populiste et raciste mais il restera le 
bastion de la liberté et de la vraie démocratie et non pas un 
nationalisme loufoque et extravagant…Sorry Mr. President, 
you will be alone in your foolishness… »
Non au populisme à la Trump
Trump a soutenu directement et indirectement Marine Le 
Pen, pour donner à son mouvement a lui une portée pla-
nétaire et montrer qu’il n’est pas un accident de l’histoire 
contemporaine mais un mouvement réel et légitime qui 
pourra se propager ailleurs. Sans le vouloir, ce soutien a été 
un baiser de la mort, a kiss of death pour le Front National. 
Techniquement, Marine Le Pen, après cette deuxième grosse 
défaite est finie politiquement, elle doit se retirer et aller 
cultiver des patates dans son jardin et éventuellement faire 
la paix avec son paternel.
Durant sa campagne, elle a essayé de se donner une image de 
leader rassembleur des Français à la Trump, mais ses actions, 
ses gestes, ses paroles, ses sourires de  circonstance sonnaient 
totalement faux. Son mouvement reste raciste et xénophobe 
dans un monde globalisé et globalisant. Le peuple Français 

a dit son mot, Le Pen et son clan médiéval aux oubliettes de 
l’histoire. Le monde veut des leaders rassembleurs, huma-
nistes et démocrates et non des pantins racistes et burlesques. 
La France est une grande démocratie multiculturelle et mul-
ticonfessionnelle qui fait honneur à toute l’humanité. Le 
peuple français a dit son mot : le Front National n’a pas de 
place à l’Elysée qui est un  grand lieu de la démocratie et 
le restera et nullement un fief de nationalisme à résonnance 
raciste à portée xénophobe. 
Le peuple Français a fais confiance à Macron et à sa jeunesse 
pour aller de l’avant et mettre la France en marche, non 
qu’elle était à l’arrêt, à aucun moment de son présent, mais 
c’est un pays qui a besoin toujours de se mettre à la page et de 
se rénover et de bouger. Macron apporte, donc, une jeunesse 
tonifiante, un espoir nouveau et beaucoup de  « pêche » qu’il 
va partager généreusement avec ces concitoyens et le reste 
du monde.
Macron : la jeunesse au service d’une France en mouvement
Les Arabes devraient apprendre beaucoup de la France et de 
la jeunesse de son président-élu. Le Printemps Arabe était 
un mouvement de la jeunesse arabe pour le changement 
démocratique et générationnel, malheureusement la culture 
locale, intensément tribale et hautement patriarcale a mis fin 
à ce mouvement et à cet espoir dans l’œuf par la récente libé-
ration du dictateur égyptien Moubarek. 
Le monde arabe va rester dans le giron de la gérontocratie 
jusqu’à nouvel ordre. Il va continuer à être gouverné par un 

grand nombre de vieux gâteux 
qui utilisent la religion et la tra-
dition comme remparts contre le 
changement. En réalité, ce qui 
est inacceptable dans cette région 
arabe appelée monde, c’est que 
70% de la population est jeune et 
est gouvernée par une minorité du 
30% de vieux « croulants ». Puisse le parfum de la jeunesse 
de Macron se répandre sur le monde arabe et apporter le 
changement tant voulu et attendu. Amen.
Macron, est une très bonne nouvelle, aussi, pour l‘Europe 
communautaire qui a été ébranlée par l’esprit insulaire des 
Anglais datant, en réalité, de l’aube du temps et qui s’et 
ravivé pour devenir un mouvement isolationniste, sans pré-
cédent, appelé Brexit. Les Anglais ont une peur bleue de 
l’immigration, et en réaction,  ils se sont recroquevillés sur 
eux même, maintenant ils vont faire face à un danger beau-
coup plus sérieux ; la possible désintégration du royaume, 
à commencer par le probable départ des Ecossais qui sont 
mécontents de la sortie de l’UE.
Par contre, Merkel est aux anges avec l’arrivée de Macron 
à l’Elysée, l’Europe est sauvée pour le moment, et à deux 
ils auront la dure tâche de rénover cette grande institution 
continentale et d’en faire un ensemble fédéral dynamique, 
fédérateur et positif capable de rendre le sourire aux Euro-
péens et l’optimisme aux bourses et faire de l’Union Euro-

EMMANUEL MACRoN
 TERRASSE MARINE LE PEN 

Dr Mohamed Chtatou

←



tilelli g usfru n maryam maryami

Maryam maryami tvzzar vr tilelli am yijj n 
usitm, am yijj n unaruz, am yijj n uëaji. Tqqar 
tzrawit:
Tudum d zzayi
D asitm d alili
Tudum d d amÏÏa
D ivuyyan n usymi
Mamk ttwara tzrawit aqqa tilelli ggin xafs 
ifurag, ggin xafs igmirn, qman as t.. Tqqar anv 
tzrawit amn tssawal akd tlelli:
qÄun am afriwn
swÄÄën am tayri
uyrn cmm d tacÄaÄt
di tudrt n unuri
ãfÄn assav nnm
jyyfn cmm zg yiri
twcid asn iman
wcin am timssi

 amawal i tssmrs tzlawit g umud nns:
Nttaf tazlawit tssmras ict n tutlayt n tmazivt 
tarifit,  tugm d zi maëëa timnaÄin n arrif. Am 
xmi tt nttaf tqqar: iddm, anÇÄ…, mamk ur d anv 
ioddu pma ad nssiwl xf uvdjr n wawaln n zik I illan 
g ubrid nnsn vr uwÄÄaë, tssidf itn tzlawit di 
tqssisin nns, tssddar itn, pma ad tn afn imrzutn n 
yimal. Uxsas, anuri, iman, tasraft, taynit…
Mamk tnnuëÇm oawd tzlawit xf tutlayt tanawyt 
(langue standard), d ijj n usurif zzays pma ad 
tarr amawal iwÄÄaën vr yilsawn n yinni va ivarn 
asfru nns. (ãfÄn, assav, abniq, tulluvt, tamlla, 
addur…).
Maca ur nttettu aqqa tazlawit tssmrs awaln id 
ittwarÄln zi taorabt, maca man aya ur illi d ict 
n tumant (Phénoméne) ur tppli, uhu minzi tamazivt 

aqqa t toad dg ubrid n usggd n yxf nns, ta zg ijj 
n uvzdis. Zgg uvzdis nniÄn, aëÄal n wawal zi tut-
layt vr tnniÄn illa di mmaëëa amaÄal. (bdan, lxbar, 
martayn, …)
S umata, tssmrs tzlawit iwaln zi tmazivt ta-
nawayt, zi tsga nniÄn tÏÏf dg umawal azayku n tma-
zivt n tmnaÄt n arrif, s uya nttaf amyanaw dg igran 
n umawal ittmsasan akd isntal.

Tafirt n tqssisin :
zg uvzdis n tfirt, nttaf tazlawit tmmutti zi 
tqssist tazaykut I ibÄan xf 12 n tfirin var tnni 
tatrart s tiwnt innufsrn, ibddn xf tazla dg usla-
lay, maca waxxa amnni tÏÏf tÇËawit dg umsasa n 
tnggura n tiwan( uvun akd uvnnj d lva), ca n twalatin 
ttffv xf umsasa n tnggura n tiwan id ittasn ag 
wanaw n usntl I xf tssawal tqssist, manaya yuca as 
I tqssisin ijj n tcuni tmvar.
Amdya n ubÏÏu n tqssissist « tafsut n yipnjirn 
» xf tfirini :
Ten/qa/red/tef/uct
/Yes/fuf/fud/ben/ne3/man
Tem/ma/res/ten/fust
Xef/ta/lan/wa/man
Ef/ven/tid/teb/ri/vin
Def/ren/ti/di/pen/ji/ren
Eg/gin/af/us/deg/uf/us
Taz/len/ti/ra/ren
Pi/da/mi/da
Qen/qeb/zi/da
Cek/fev/cek/fev
et/ÃuË/nun/ja
as/des/sa/nec/si/ha
az/zel/az/zel/qad/cek/teÇ/aË
pem/mu/pem/mu
ma/ni/yel/la
ef/fev/def/fevd
ec/ca/set/dev/ya

wi/yuz/len
wi/yuz/len
wi/yew/Äan
sa/lan/ti/rart
i/gib/Äan/ta/wi/za

Tamamkt n tqssisin :
tamamkt I zi tssawal tzËawit yuds I imvri, 
manaya puma ad tawÄ tbrat d twngimt I trzzu ad 
tssiwÄ I mmaËra imvran (s wanaw nsn), ntta yuds 
I tudrt n ku ass, yuds vr wallas, amsawal, d usd-
maw…
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tavaÏ i ivjd igan mmmi s ar as ttini : « ad ur 
tzggurd ,ad ur tddirzd ddu g wammas »
-awal ddv wi-n wi-dda ur ssin mayd igan aguzl(L 
courag).
-awal azmnan imsasan d tanila nna iswizÄ usavin asl-
man .id ur inni umazan n ëbbi : « iskkin nna yufn wi-
yyaÄ ur gin xas inammasn » ?id ur inni is ur illi 
usffukty(L fait d’xagérr) g usavin ?
-inna aKæ ay-a.maca hat ixiti nnv ur igi wi-n us-
vrrs.ixiti ddv uvzid ar issnÄaf ul,ar 
isäëval alln ,ar isdrfal(Rndr mauvais)tudrt.ur 
yad nnarzv i gar tudrt. Acku tuf t tmtant.
-ddu awa nddm g tidura n usakir nnc hat ur djin 
igly warruz mddn vif wad ddun g ubrid lli 
trid.mr ur yunif ëbbi tifluyt n umugz d uryab-
buh adyali isskmÄ asklul kud ur as isgid aha 
ur INNIZ I Wadam.yac iga asfazzaÄ(L désobéissant) 
amzwaru ?i max ally ur t isslqu ëbbi s tnuvi 
?is ur as izmir ?uhuy.ur YABUB(Il n’st pas possibl) 
i usklul ad yili aÇamië yugrn WI-N wa-lli t ivnan.
-u-nna iran amradan n ëbbi yuccl ad yasy alaf 
(L’arm)nns dat irflasn .
-ur illi ca n umrig ilan tawuri anct ils d ugzÄn.
hat s umoasaq as da ÇÇnÇun inflasn irflasn .
-mddn s umata ur lin agzÄn.xas ar ttddun ,ar ÏÏf-
fuën tisirikin d isddirn nsn wan imitar,ur 
ssin ibÄ gr upalic(L’illicit)d u-nna ur t igin.usrn 
mayd ittbdadn dat asn ad ishuy.ad tn isbdd 
vif udasil aÇmammaë.
-id anaruz n umradan ayd isnuccugn ifassn nnc mid 
ca n usuvad(L’objctif) yaÄn ?
-riv ad kcmv s umradan n ëbbi.ntta ayd ivlln 
(tr prpétul).id tudrt nnig wacal hat ur tgi xas 
tazmzant(Provisoir) .
-ad ur tkrajd(Déssinr) timitar n ubrid ittawin s 
umradan s uÇuv n imlsitn(Ls innocnts) .
-mayd ac innan gan imlsitn ?
-u-nna ittunvan s uëumÄ hat amlsi ayd iga.
-i mayd ac innan giv amëumÄ ?
-ur tbukd ad tssÄëëd aknas I icnga nnc.
-man imc ttggav hat snpuffrn udmawn nsn Äaët 
usvnudm(Proposé pour l masqu) n usklul.ur ar ttyaca-
zn acku ar ttggan iÇabiln nsn g tvmëin illasn nv g 
ivrfirn.
-yuccl ad ttisind acngu nnc.ad ur tkkad titi n 
uäëval.
-ur sar nmsasa .da c ttiniv ha ssum ar i ttinid 
ha fçç(xprssion pour manifstr l désaccord).
Iskukky « baddu »aha izmummy :
-myabbayn ibrdan nnv .axs ur giv acngu nnc ?!
-hat ar ttddud g ubrid n icnga nu.
-ur ac iqqimi xas ad tldid tafrut nnc ad i trd-
vd aplig.
-xas ukan annayv c issudda ac ugzÄn.ur riv ad 
isukl usavin yan issuddan imiq amm cy.
-ëbbi ayd issn mayd illan g icba n mddn .ad ur 
tsnyifd aqëëu nnc vif wi-yyaÄ.
-max is ur yuf unflas arflas ?
-dat ëbbi yuf umzwaru amggaru. Maca ma s ttac-
zd cy arflas zi unflas.
Icvb (S’étonnr)bu tzrut :
-llant timitar n uflas !.is ur tnt tssind !?
-ad ur i ttinid taçallit d wuçum.hat llan imçil-
litn igan izballavn d ixndallasn .mcta n yuk ar 
ittbdar ëbbi g ku alxtu (L’instant)xas mar ad 
ispnuffr açabil nns !g uluma ddv yuf ad ipÄu 
ca ivf nns aha innirs.,ad izizdg tasndubnt day 
iswunfu,ad intl i tvmëin tibnabakin,ad yannay 
idis(L côté)ifawn aha ittr aryabbuh n ëbbi,ad 
yisin is as igzzul ufus,is as cÏnnt (tr court)tsu-
rifin aha ittr ad ifl tudrt ffir n wad ismd 
amully nns ddaw umalu n ëbbi.
-içiëi nnc wi-n wa-lli iãubën (Cédr).
-içiëi nu wi-n wa-lli issn azamir d uçamië n ivil 
nns.
-ur djin ipmil ëbbi anflas ulkik.
-ur da ittiri usavin asffukty .asavin nnv iga wi-n 
inammasn.anflas acrarad iga t wa-lli inyamsn (tr au 
cntr)g mayd igan adnsir n tudrt g utci d tlusi d 
iramidn yaÄn.
-ur sar nmsasa.mqqaë nugm zi yan uvbalu ku yuk d 
mayd iswa.
-ad nsnimmr ëbbi iddv ifka av mayd nssa xas 
hilli mr nufi mayd ntca ad tbuvlu tudrt nnv .mr-
day nufi hilli mayd isrrin amarin n twuri taf 
ad inyanf (tr ouvrt)uvaras nnv vif mayd inmn(tr droit).
sknv ac avbalu n umarin n irfsan nna g nddr.yuccl ad 
nsvill avbalu ddv mar ad naf arudzm acku adday 

ittusry ugnu nnv hat ad ttaÄu tudrt nnv s mayd ivu-
dan.
-ar tcnubbucd vif tsarut ikk°arn s tanikt(La 
rouill).
-tsul tsarut iktarn s tanikt ad ttanf tifluyt n 
tbaynut(L trésor)ur t i tunif tafrut(L’épé) nv tacb-
bawwut (La grnad) .
-iwa ddu vz acal ard ttafd tasarut ur isufirn 
i umya.tayffart ur t ittanf xas ufxsay .
-max is tga ti-n uçëu mid ?
-nniv ac ur illi mayd isnuccugn tirsal anct n ufx-
say.mc trid ad nmyawas munat av g ubrid ddv 
.idd is ur trid han avaras nnc Ïfuët han wi-nu ad 
ids munv ar di-nna i -ni tffv.
-walu mayd yad nniv xas ad fstv.
-ifsti n umãubë.
-yuf ifsti gar awal.
Ipmmq “bu tzrut”aha isxuzzr DIV:
-hyya ur da ttiniv amya.
-tuf tusut awal nnc.
ismuvë “bab n tzrut”alln n igidr g « baddu » :
-mayd trid ad ttinid ?
-riv ad iniv uvul awal nnc hat ur iman d uMAGIN (La 
logiqu)wala d usavin.
-amAGIN ayd tlid g twngimt nnc,asavin nna tlid g wul 
nnc!
-amGIN  d usavin nna soan mddn aKæ s umata(n général).
-u-nna iran asavin acrarad ad as ibbÄy wul.
-u-nna t iran ad imsawal d mddn ,ad issufv avanib 
nns ur id asgtur nns.hat s uÇunçu as da ittflas 
ufgan ur id s warruz.unç (La pruv)n uy-a « andunisya 
» lli ikcm t usavin aslman s uÇunÇu hat isul dis 
s dvi.id « andlus » lli t ikjm s tfrut hat iffv 
t.ssufv ils nnc tctmd(Rplir) afus nnc .
-afus ayd izwarn ils d wul mc riv ad sslfgv 
anabil(C qui st nié) d uÇabil.
-ur nmsasa.
-hat ur nniv ad uvulv awal inu.
-qnna ad c ti tgraç.
-ur ksuÄv tamtnt.
-han abrid n ismÄal tssnd t.
-hat ntta ayd ittawin s umradan.
-mun ids.
-ur ar ikccm s umradan xas uxafir(L martyr).
-id wa-nna ur t igin hat ad iddu s uzrdab.
-ëbbi ayd issn.maca ur yaksul uxafir d wa-
dda ur t igin.
-ur yaksul wa-nna yazzufn s wamak n wa-lli ifkan tam-
tant i tsndubnt nns d wa-nna imtn s uratim n ëbbi.
wa-nna yazzufn ad iddu s uzrdab iddv s usakir 
nns iskn is ur idggi(Consntir) s uratim n ëbbi.
-is iga unabil d uçabil d uvazid aratim n ëbbi 
mid aÏavië n ufgan ?
-mapdd yuzn ëbbi azan nns i ufgan mar ad iskn ava-
ras inmn hat ur inni ad vif s irtm ay-nna ixxan .akæ 
irafisn ixxan gan iÏaviën n ufgan.
-hyya ikll aslqu.
-ddaw ifassn n ëbbi ur id s ifassn n ufgan igan 
amm ntta.
-ur mmswan (N pas s rssmblr)wi-dda iÏfaën abrid n 
usklul d wi-nna Ïfaën wi-n ëbbi.nc giv asrdas(L 
soldat) n ëbbi.liv azrf n wad wwtv icnga nns s u-nna 
mi zÄaëv.
-i mayd ac innan is tgid asrdas nns ?.
-inna yit wul inu iktarn s uflas nns.
-cy ayd issn mayd illan g wabuÄ n twngimt nnc.hat 
ur c içëi awd yan xas ëbbi.hat cy ayd innuzty 
(S’ngagr)s usrds.
-hat riv ad nmiliv (S’approchr) ëbbi.
-u-nna inqqan ivf nns hat ar ittntal(Au sns d s’éloignr) 
i ëbbi.
-ur yaksul wa-nna invan ivf nns aha inv wi-yyaÄ mar 
ad issiwd mddn far ad avuln isakirn nsn ixxan 
d wa-dda invan ivf nns iddv ur idggi s uratim n 
ëbbi.nc usiv apnrir(xprssion pour dir soutnir) s wi-
dda ran azizdg n wamun nnv swa s imc n usrmv nv s ik 
n upawl.is ur da nttafa ibrdan ddv g wazan n ëbbi 
?is ur igi ëbbi agabib(L symbol) n uryabbuh d 
uqjujë(L fait d’êtr très sévèr) g yat tikklt.
-sksiw s tasga n uryabbuh adj t i-n usnfufd.
iddv ur tgid ëbbi ad tmsiÄnd d mddn .mun d 
idsn s taÏfi n wawal hat ëbbi ayd issn mayd 
illan g ulawn nsn ur id cy.
-han anabil ,açabil,avazid lan udmawn d ifassn d 
iÄaën .ur iznnn (Avoir bsoin)awd yan tismaqqalin (Ls 
luntts)mar ad tn yacz.bagnt timitar nsnt.ifsti 
vif sn iga akirrs(Trahison).
-ur ac nniv fst maca ar ac ttiniv ntl i warruz,nzv 

ils nnc hat s taÏfi n wawal ad tlcmd ay-lli trid 
id s ivnan hat ur tnnid ad tbëcd(crasr)xas ivf 
nnc.
-ur sar nmsasa nc ar nzzv agayyu nu s iming(L’orint) 
cy s utaram(L’occidnt).
-mayd ac innan ttiv udm inu s utaram ?
-ar ttalsd i iswingimn n intraramn(Ls occidntalists).
-ad ur i tssrbud ay-nna ur nniv.ur giv zi intra-
ramn wala giv zi ingmamaÄn(Ls orintalists).ur giv xas 
utmazirt issaran vif urasix nns.
-i max ally trid ad tzugd s bëëa n tmazirt ?
-is ur ufiv avëum n uburz ad as awv di !
-ar nssvëaë(ncaissr) awal(xprssion pour dir xagérr pour 
rin) s ubnnn(Gratuitmnt).
-ur sar nufi nc d cy abrid azraraq(Très clair).
-amm ay-nna inna umazan n ëbbi taçallit d tzuli n 
ëbbi vif s : «tlam asavin iliv asavin ».
-ini ukan : « tlid asakid n usavin liv asakid n usa-
vin ».
-sin ibrdan msadavn(tr parallèl) ur sar man wi-n 
usrmv d wi-n upawl.ddiv ad dduv ibrdan inu.
-awd nc ddiv ad Ïfuëv wi-nu.
nssltiv(Appliqur,pratiqur) ay-a s ugraz (Rigou-
rusmnt)ur nnni ad naf g wamun nnv tamëÄint (La prostitué)
d umhggs(L’adultèr).
-hat ur id s uslqu (L fait d punir)as qa ad ittu-
zizdg wamun.yuccl ad ikks ca imntiln (Ls causs)n 
uÇbal d uhggs far ad izddig wamun.acku adday 
ur tufi tsdnt ma g tiwv hat ad tzznz amssuy nns 
i umhggs.asag ur tufi tawuri as ttsgar tudrt 
nns hat ad tÇbl.ur id ifassn ayd nnna ad nbby nv 
iÇvëan n tudrt mac imntiln n umarin.id ur inni umazan 
n ëbbi taÇallit d tzuli n ëbbi vif s : « yaÇ 
ukucr (La misèr)ad ig  arfls » ?
-ivÇan umazan n ëbbi maca awd uslqu ila adariz nns 
g wamun.mriddi usaÄIf d usëaÄ d uskurm adya-
li da ttmmyakkasn irgazn tisdnan s ivnan.ur inni 
ujoniÄ(L faibl) ad yaf ad imun d tmrcilt(La marié) 
nns .hat s ussrmv (L fait d trrorisr)as ur da izrry 
ufgan iwtta nns.
-maca ad div ur nttu is llan mddn iÏÏafn irafisn 
iÇiln.
-mc llan hat drusn.
-max is tn tssiÄnd ?
-ur ufiv ad tn ssiÄnv.maca ha azglal dat av.anf 
alln ad ttannayd iorrimn isshririÄn(Crir à l’orill 
d la chèvr ou d brbis pour l’accouplmnt n parlant d bouc 
ou d mouton)  g imjjan n trbatin amM ibëëiÄn(Ls 
boucs).
iÏãa t « baddu » aha izmummy bab n tzrut.
-is ur da tannayd udm n uÄoay g wamun nnv ?
-annayv t mcta n tikklt.maca hat akucr ayd igan 
ugtf(L nid)n uvzad(L fait d’êtr abîmé).ur tlli awd yat 
taytct ittpmaln aëÄan acku ar ittrdav(vntrr) anum-
ka nns.hat amarin n twuri d uçiëw(L’mploi)d umuzl(L 
travail)d tinunnucin(Ls métirs) ayd ikkan attayn (xprs-
sion qui vut dir êtr la caus d)i umarin  n urcal(L mariag) 
lli igan s umully nns (à son tour) tafada n uvzuzd.
-llant ti-dda innuëÄnt mqqaë ur syirtnt aqaëiÄ.
llant ti-dda isnyifnt(Préférr) aëÄan vif urcal akd 
umkucr(L mariag avc l misérabl).
-mayd ac innan awal ddv ?
-sllav as zg imi n yat tmëÄunt ar t ittini i yat 
tsmunt n uramid (L’activité)nns.
-xas s upnjif as da tsawal.mr tufi mayd ittrn 
afus nns ur tnni ad ttagy(Rfusr).ur dju tlli ta-
lli ur ittirin ad tddr ddaw umalu n urgaz akæ 
mayd iga.hat llant ti-dda itttrn i urgaz azlaÄ 
mar ad tswunfu zi unzg°um n Wuluf.hat ur ar tggan 
s tivbi mc iÏrrp urgaz nns iddv da ttgÅd ad 
vif s isskcm tacna nns g yan wass.da ttiri ad 
tsty (Au sns d s’isolr)d umrcal nns,ad tsgr tudrt 
d ids asl (Sans)n umnus.hat sllav i yat tmëÄunt ar 
ttrbaÄ(Insultr)tasmunt nns s uëÄan!!.sllav div i yat 
ar ttmmsawal d twngimt NNS ar ttmmsqsa d ids : 
« i mayd giv nc xas tamëÄunt ijj°an ?! ».ur illi 
mayd akæ ikkan ddaw anct ad izznz ca amssuy nns.
Iäuvms (Izmummy) bab n tzrut :
-tgid amsÏaÄ(Au sns figuré proposé pour l’avocat)n 
tmëÄan iddv tsuld tnnarzd digsnt.
-max is da akkant udduc s ubnnn(gratuitmnt) ?.hat ur 
da sawalv xas vif usaris nsnt .
-ini yi ukan inva ac umarg n uvdjaj (L plaisir)nsnt.ur 
tpmild ad yar uzglal zi tmëÄan ac inzzvn ild-
dayn.

*avazaf mupmmad
** isul
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tirra
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 Ar awn snilv tirra ddv igan 
asÏÏa isman adawin d usda ,isman 
mnnaw n iwaliwn zi mnnaw n tmnaÄin nna ugmv 
zi mnnaw n isglalafn nv imawaln d u-nna 
zzrv zg ivmisn nv tisvunin itt-
mukkuln s udalis amaziv .ar ssa-
ramv ad awn tnjq tirra nu .ar imal d 
ubrimal ivudan i ils d udalis ama-
ziv.

Arzaf 
 Ar ttrzafv tirra nu i ku 
amvnas d tmvnast itthuddun vif 
izrfan n udalis d ils amaziv di-nna 
illa/tlla d aæ mayd iga/tga. 

Innusry ukamis (L nœud)n ils nns :
-ur bukv ad t ssukfv.
-ad ur tspillld(Mntir).hat annayv 
afus nnc ittyazÄ(tr tndu)
-xas riv ad as ggrv s iÄuÄan inu.
-hat yuccl ad n pbibÄ 
asktul(L’nvironnmnt).
-id i nc a mi ttinid awal ddv ?. hat 
vëiv t aha psiv t.
-tavuëi mc ur tman d usnas(La 
pratiqu,l’application)hat ur sar 
tli avabir.mcta n yan ivëa bzzaf g 
yan usun akæ ma maca xxan as irafisn 
nns (Ls qualités morals).
-hat a wa ur riv ad t ssukfv.
-mridd is da ttpÄuv ay-a adyali 
ur inni ad iqqim amm uqliw.(ndroit 
naturl très attirant).
-ssnv mayd ttinid.
-mr t i tssind ur tnnid ad as taznd 
afus far ad ttavd iÇvëan nns.
Ipmmq s wawal nns aha issqjë anya 
nns :
-max ally ur ar ttflasd ?hat xas 
annayv dis udm n tjëuï inu(Ma bin-ai-
mé) ?
Icmummp (izmummy) umpÄi :
-ini ukan as ar ttwargad.ad ur 
isäar ëbbi ul nnc vif yan uÇëu.
-hat mriddi tvuyyit nnc ur nniv ad 
fafav zi twargit inu iÇiln.
-ha-yyi ddiv mar ad c adjv i 
twargit nnc.
Immcty umpÄi aha immutty s yat 
tnila maca ur ittu ad Çaë s imgully 
taf ad yannay mayd ira ad iskr.ur 
ikki umya ally ibdda dat as bab 
n tzrut :
-azul a asmun.
-azul.ha cy.
-ha-yyi dat ac.
Iskkus tama nns .imgully Çaë s « 
baddu » :
-mayd tonid d itrsan n iÇë(adlqm) ?
-suln da ttiqiqn .
-id illa ca n umaynu( L nouvau) ?
-ur illi xas utul n waÄu.ur illi 
xas mayd issbÄayn ulawn d mayd 
izluzzun(Déchiqutr) tasa.
-ma s nsrry akaris ddv ?ur illi 
xas ad nzug.
-mc nnÄw itnan s bëëa hat ad nsukl 
asavin(La rligion) d udalis(La cultur) 
nnv.
-max is ur tlli tmzgida bëëa n tma-
zirt nnv?!.
-mqqaë tlla ad nttuzrir(tr influncé)s 
usktul adlsan aha nttu tirsal nnv.
-ur inni ad tnt ittu xas wa-nna ur gisnt 
iflis.
-nc ur bukv ad dduv s ddaw n tnbaÏ 
n urflas(L mécréant).u-nna ikcmn ddaw 
as hat ur igi xas am ntta.
-hat igly usaris mddn ad fln timi-
zar nsn .max is illa mayd yufn tama-
zirt n ca ?is riv nc ad ids bÄuv.

rnu vif u-ya is nkka ddaw n tnbÏ n 
usdarray swa iga arflas nv anflas 
ally astawn ifrfan ad t i kÇon.
-ur t ÇÇon xas valn is asn iffv ta-
mazirt uma hat tsul tsaywalt nns 
tddr gr av.hat ur issnsir xas 
aqlbus nns.annay mddn d timlsa nsn 
.ikka tin ugdud nnv ar isslku wa-nna 
nv ta-nna ilsan timlsit n umugar .ikka 
tin ar ittpmmaq urgaz ad as ikks 
ca yan inzÄ nvd akæ ad as iggr ca 
n tvãmart nns .dvi mcta n yuk ikks 
tamart.mcta n tsdnt ar tlssa timlsa 
n urgaz mqqaë ssnt is yuks(Maudir) 
ëbbi ti-dda ittswaÄnt(Imitr) 
irgazn g ik(La façon,la manièr) n 
tlusi.mani ipruyn(Ls vêtmnts) nnv 
unsiyn(Traditionnls) ?ur ar lssan mddn 
tiqbba ,iÇnnaën ,ikurbiyn , atarci(L 
turban)d ugÏÏay (L bonnt) xas ad-
day irin ad ddun s timzgida.
iÄoy(tr abîmé) wamun nnv.tirbatin ur 
yad ssinnt i usdha(La pudur).ur ar 
lssant  lumn g unbdu xas ay-nna ifs-
susn igan asuvav(Transparnt) mar ad 
ssglgaÄnt(Chatouillr) iorrimn amm 
is da ssÄwalnt(xposr pour vndr) aful-
ky n umssuy nsnt far ad tnt isv wa-nna 
ilan azamir n tsuvi(L pouvoir d’achat).
mani timitar n usdha ?!tabbucin ar 
ssiggint zi usvniff(Proposé pour l 
soutin-gorg) zund is ar ttnzavnt ifas-
sn ad tnt zzrn .id ur id s ik ddv n 
tlusi nv wi-n twada as ar tssÄwal  nv 
ar tdllal (Fair la publicité) taytct(La 
fmm) ivf nns ?!
-ur ac nniv uhu.maca hat suln mddn 
icbbrn s ioban unsiyn amm ay-lli 
tbdrd.ddu s iytman d isunn.
-awd ifddamn g wansiwn ddv avuln 
ar lssan ikrbayn(Ls pantalons) uv-
zifn.ur yad iqqimi wamun nnv imci 
lliv ikka.yuccl ad nuvul s timitar 
nnv n tivuëëma(La civilisation)mc nra ad 
nsbijjg(tr fièr) s usxëë (La libéra-
tion) n tmazirt nnv zi usdurry. 
-ur ac nniv uhu.maca hat ur nnin mddn 
ad mun g yan ubrid.ku yun d mayd ira.
-max ally ikka wamun nnv aslman iman g 
yan uvaras ?
-max is kkan inslamn man akæ g isu-
naf (Ls sntirs) ?yac bÄan vif mnnaw n 
isakidn(Ls scts) ?ha asakid apnbal,ha 
acfoan ,ha amlkan ,ha icioiyn ha 
isunnin,ha ibaÄiyn,ha ixarijiyn,ha 
iwhhabiyn d wi-yyaÄ atg(xt).ca 
da ittÇalla s uctam n ivaliwn cra s 
uvëaÄ nsn.
-illa uy-a maca isman tn ëbbi d uma-
zan nns.
-hat ur ar ttsnasn inslamn akæ 
isaäifn n ëbbi.is djin tsllad 
g tmazirt nnv is ibby ca n uytmi 
ifassn n ca n imicr ?hat s izmaz 
as ar frrun isaëiÄn nsn .u-nna yucrn 
tixsi ad isgall s umdya mraw 
n inigi vif tmlsi(L’ innocnc)g yan 
udbni(L mauslé).mc ur izmir ad 
tn ismdawas(Unir dans un sns) ad 
ifru atig n tixsi. Id u-nna invan ur 
ittuyaqqil ad izug xas mc imsasa 
d twacult(La famill)n tfaska nns vif 
tamgridt(Somm d’argnt à payr à la 
famill d la victim pour n pas êtr la cibl ds 
rprésaills).mc izug imnvi ad ig im-
zdi vuë ca n uytmi.ar issvëa çaë 
ca n unbvavas(L brav)far ad as ig 
amsÏÏÄ nns.ad t imzv(Défndr).hat s 
uzrf amaziv as ar ttmmsaëaÄn mddn 
g ivëm amazdar nv g ivëm amajjyal.
ag°AMIM N TNSSAëäA (Proposé pour l tri-
bunal) g umazdar IGA amvaë n uytmi 

d utaÄa n ku ivãã.id g umajjyal da 
ttggan imvaën n iytman imyaÄan IG°MIMN   
n TNSSAëäA.
-ay-nnav as da ttiniv is asavin asl-
man ur ar ittusnas .max ad ur bbin 
ifassn n wa-lli yucrn ?max ad ur nvin 
anÇbal nv tanÇbalt s uzwaÄ s uknnnay ar 
tanuvi nv s ukacda(L fait d’intrdir l ma-
riag) ?!.Mani isAÄIfN n usavin ?!asavin 
nnv ur igi xas taÇallit d WuÇum d 
URZAF afuzal (La visit sacré) d usmÄk.
-mc ggudin imacrn aha nbby asn 
ifassn hat ad ggadin ilmtrin 
igjdad(Ls manchots).iv nzwÄ tan-
Çbalt (Cll qui a commis l’act abominabl)
hat ad t nssrfufn.inp nkcd tanÇbalt 
hat ad t npund(Poussr,stimulr)ad tnnUëÄn 
(S prostitur).
-ad ig imicr amzwaru nna mi nbby 
ifassn amdya(L’xmpl)i wi-yyaÄ ard 
ur izmir awd yan ad yacr mqqaë 
xas tiglay.
-adday ittugl+y cra s laÇ ad yacr 
hat ur inni ad inddm i tidura(Ls 
conséquncs)n usakir nns.laÇ nv afÇu ad 
isbukÄ bab nns.id azwaÄ nv akcad 
ar ssrfufunN cigan.
-azwaÄ nv akcad n imzwura ad sbd-
din azbdar daT wi-lli mi xxan ira-
fisn .mr 
Yaç ad iswihht maca yavul awal nns :
-adj av zg iwnan(Ls cas)uslign.
-g uluma(L’èr) n iwis n  tumrt kkant 
tisdnan ar lssant timlsa ur igin 
ti-n usdha d accn g uluma ddv.
-ikka incr çaë snt s ukuray ar tnt 
ikkat mar ad issnfl ixiti nsnt 
uxcin.ma ani dvi amm iwi s n tumrt 
?Mayd ittndahn tarbat ad ttuvul s 
irafisn iëãliyn ?mayd ikkatn anfa 
g ta-dda yuckan gr ibrdan n usklul ?
-hat awa ur id s titi as nnna ad 
nsslfg(Changr)asaris ddv .hat awa 
mr ufint ad awlnt adyali zrint timl-
sa issÄwaln amssuy nsnt aha asint 
ti-dda ittpbun aouriÄ(L’infami) nsnt.
hat arudzm(La solution)n umarin ddv 
illa gr ifassn n indmamasn (Ls écono-
mists).hat adlqm s uzfl ur sar iz-
mir ad issily azbdar dat uvzu-
zd.han agufsu ila timntal isuvad (Ls 
raisons objctivs).adday tnt isslfufp 
(Déracinr) ca ad issird udm n wamun 
zi ijllixn(Ls tachs) n tirizza.
-is ur djin tsllad i mayd inna uma-
zan n ëbbi kud inna : « wa-nna iolan ca n 
uçabil ad t isslfg s ufus nns,mc 
ur izmir ad t iskl s ils nns ,iv ur 
as izÄaë ad t issnfl s wul nns.aha 
ur igi uy-a xas aflas ilmumÄn(tr très 
faibl) » ?
-sllav as mnnawt n tikkal.ar izzwur 
umazan n ëbbi arruz vif uçunçu(L 
fait d convaincr) s umoasaq(L débat).iv 
imyabbay ca d inçbaln aha yudja 
tn ar ttrmadn imci nna ran hat ilkk 
as uflas.anflas açmammaë(L fort,l 
puissant)ad issufv asgtur(L sabr) 
nns mar ad ibby iqëëa i inÏfaën n 
usklul.
-max ally ur isskmiÄ ëbbi asklul 
kud ur isgid i unaziÄ nns illiv as 
ittr ad innz(S prostrnr) i  wadam ?!
-ntta ayd issn .
-is as ifka tamlda(L’occasion) n wad 
yuvul ivf nns.hat imci nnav ayd yuc-
cl ad nmãaraf d inçbaln d tnçbalin 
ard mugzn(Rpntir) .mcta n yuk ikka ar 
issa asaÄën(L vin) ally ur izmir ad 
ids ibÄu yavul ar ittçalla,yavul 
imugz.hat walu mayd yufn tarrayt(La 
méthod) n açunçu.

-maca isnyif umazan n ëbbi ajndx.
-iwa ddu Ämms asnt dvi nnit.ma asnt 
ttqqld ?
Izmummy bab n tzrut :
-yan ufus ur ar isuqus.yuccl ad 
nili s taribbut iddv ggudint tnç-
balin .
-iwa ssufv ils nnc.ddu sbdd tnt 
far ad tnt tndhd s irafisn ivudan.
-hat ur nnint ad bddint.hat ad ivilnt 
is ur riv xas avdjaj.
-iwa çunçu ultma c far ad tnt ts-
mdawas ard munt s tgmmi nnc day 
tsawld asnt.
-ur zmirv ad annayv udmawn nsnt ivman.
-iwa ddu zum g yan ifri wan unfka-
kan aha tddrd vif tçallit s wazal 
mayd ila d iÄ ,tttrd i ëbbi ad 
indh mayd ivna.,tsnimmrd t kud c 
issntl zi uxnif d uçabil .
-i mayd xëÄv mc udijv infkan n us-
klul ad nnirsn ?yuccl ad zllzdiv 
acal ddaw asn d ignna nnig asn.yuccl 
ad isin is suln inflalasn ddrn mar 
ad asn inin uhu i uxnif nnun.
-idd is tzmrd ad tvzd adrar s 
waskarn nnc ?
-s uçamië(La forc) n ëbbi zÄaëv ad 
vççv awd islliwn.
Iççf « baddu » maca ur iÏãi iddv 
tzdv tasprizit apëjiÄ nns.id bab 
n tzrut izubda s unya n unzar(Avc l ton 
d défi) :
-s uçamië n ëbbi zmrv ad ssqlul-
liv adrar.
-ad div ur tspillld vif ivf nnc.
ad ur takkad i ugayyu nnc azurn nna ur 
tlid.
   Bjqlnt walln n bab n tzrut :
-hat nniv ac s iws n ëbbi.hat ur id 
s usnikkl vif ivil inu.
-i mayd trid ad tskrd ?mayd vuë 
c illan ad t i tskrd ?yan ufus ur 
da ikkat abariq.ur ac d-yusi xas 
ad tqqnd alln d imi nnc aha tttrd 
aryabbuh.ddu s umalu mayd trid 
di-dda illa uzrdab (L’nfr).yuf ac 
ad tÏvëd aÏavië(L choix) amggaru n 
wawal n umazan n ëbbi,ad ttmyabbayd 
d wi-dda ur tpmild day tnnirsd.
isin is ëbbi a mi illa g ufus ad 
issivd(Rndr droit) mddn .
-is ur djin tsllad i wazan nns itti-
nin is ur inni ad islfg ixiti n mddn 
ard sslfgn tiyazilin nsn ?
-psiv t ur id xas sllav as.
-i mayd dis tgzid ?
-gziv is illa uslfg gr ifassn n 
mddn .is ar asn ittaws ëbbi ad-
day irin aslfgmn(L’autochangmnt).
-iwa max ally trid ad i tg°dld zi 
tirmit n uslfg ?
-ur c g°dilv mc as tvid.xas ukan 
ufiv c trid abndg(L’avntur).
-abndG ayd ira uxiti s uÄully.
-mayd tbukd ?
-ad asn vmuv udmawn s uÇuv.
-hyya tbukd tanuvi.trid ad 
tssufvd tafrut nnc zi titar nns.
-ur illi xas umlasay.
-uvul ivf nnc.
-max is t i ffv ?
-ad ur ttinid xas tffvd ivf nnc.
-ssnv mayd skarv.frkv s umully inu 
g tudrt.ur da ttdduv vif udis 
inu ZUND ifivë.riv ad ssnmv (Rndr 
droit)amun nna ddrv ammas nns.frkv is 
ifëUëv ubrid nns .ur ttuyaqqilv 
ad ssbÄiv(clatr,xplosr) awal inu jaj n 
twngimt nns mar ad yacz ma g illa d 
ma s idda d mayd ira.
-da ttinin imzwura is ar tfëëÄ 
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TUDRT I RIF….TUDRT I YMAZIVN
IgÅudi wawal, xf mayd ijran g rif, awal 
igan win tidt d wnna ur t igin? IgÅudi 
wawal, aylli gÅudin imawn it ittinin, 
aylli gÅudin wis ur imsasan d wis ur 
agits imsasn.
Amata g imvrabiyn yiwi xf mayd ttinin 
imassn n tatdyulujit lmxzn , d nttat ayd 
innan is d llan ifassn ubrrani fir i 
tgrawla n rif, allig ukzn mind is d tffv 
bulizaryu Änin d tsga tanafllat n tmazirt, 
allig tzla n tadyulujit ad, i ymvrabiyn 
tugt uswngm, s ur da ttasin awal in g 
tvawsa yad, ar ttawin vas xf mayd tra 
tnbadt ad tt tssiwÄ i ymvrabiyn. Ayad 
n tafat mi tra trbiot tanbbadt ad tini, 
isul ad ijru mc ur ijri, iddv wnna 
itturar s wafa isul ad tt avn tiqqad ns. 
D wnna uvn tiqqad ur day as itkks uzmul, 
mvar issrwi isafarn n mayd igan tujit.
Rif am tmizar imazivn, d imazivn s ixf 
nsn, manig mctgn ad run s uxub nsn, lla d tfvn 
tt zzalat, ad asn gin ïaraqa , ad inin tt is 
d ikka uyad bra n tmazirt. Tampqranit 
ikkan d isul I tmizar ur imunn d ufus I 
zzalat ad, ayd igan isfÄawn I tvwavt n 
rif d mayd igan am ntta. Ur nenni ad nttu 
is drn imazivn g uxub waÄu, ar ttasin 

wiyaÄ g inbbaÄn 
mayd igan winsn, zg 
islman n rif d sus 
ar wuzzaln usmmr  d 
yitgl n fazaz. 
Kigan n tmukrisin 
izdin s wakal d waman 
d tudrt imazivn, g 
mayd igan tanila, sya 
vr dat, ur nnin ad 
susmn I wyad, iddv 
yat tudrt ayd illa, 
ur illi wugar, mc 
ran ad drn g mayd 
içill, uma axub , 
ur illi mayt iran, 
amuggu isgÅasn ayd 
llan g upzaz, ayd llan 
g tmpranit, ur isul mayd izrin, axub d 
lmut ict n tavma ag d usan. Axub ayd igan 
tavwavt, ur d tkki tvwavt I rif, a bla 
aplig ns, tamara g llan middn ns, irifiyn 
qran, ur qran g skwilat  lmxzn, qran g 
tudrt nsn, isfan tawngimt nsn, ad isinn 
is ur illi kra yaÄ, bla ad inin uhu I 
tmpqranit , I tmuzdrt, I ymakarn iyddatn 
nsn, I mayd ittidir xf tudrt nsn . isul 

ad nkrn imazivn g tsggiwin yaÂ, mc tdda 
s imci. Rif ur igi, d middn ns, vas 
tidt I tudrt nv. “Ad nili nvd ur nttili”. 
D wnna isrrmn xf tadyulujit taxndallast, 
isul ad t alin icalixn nna xf isrm.
Tudrt I rif….tudrt I ymazivn.

*saoid bajji

pma ad yawÄ mayd ira, g tsertit, 
issulv urummi izrfan, gin imrzan 
irummiyn kigan g trziwin nsn xf tmyurin 
imazivn, sumata, zzig sn tt, talli ur 
ibÄin d ccro, am talli iga « Marsil 
Muran ».dat uyn gan irummiyn, g tasuta lli 
izrin,skwila n Dzayr, digs ayd issig 
urummi xf tufrawin usnay anamun, isdi 
iss xf dzayr, d tmazva uvlluy, ffir 
uyn. Itwagg uynna akw s tmcuccaÄ uzbk i 
agit d uzmmim izrfan imçurn, d upbubÄ 
ns, zg utlacta d tuvmurt, ffir i manig 
tkka, tfkas tanbadt, trart ad ig afus 
ns g tdbalt d usnnirs d srtit, allig 
as tuca talli n tvdmt. TssÄfur as snat n 
tsvunin asegÅas n 1924, tssanbÄ djmaot 
g urççum n tvawsiwin iwdan d ixamn. 
Ffir wufuv n warra n 11 cutambir1914, 
issant tir sal i uzrf, iddud g tmlda 
ns tamzwarut : “Tiqbilin vr illa uzrf, 
ad ittunbÄ iss, ddaw n tamasayt i 
tsnbadt".
Kkan tt tnzzurfa izrfan vr tqbilt, bnid 
i yits n tnzzurfa n cro illan g tmdinin 
am fas f rbaÄ. Lla ttini Raja Naji, is 
tsskw tsnbadt n tuvmurt azddugh ns 

xf tnzzurfa tizrfanin, g tiqbilin mnid 
i tilli n cro, iddv d tiwi yat tsvunt 
asgÅas 1915, is ila vr djmaot ad tbÄu 
inavn nvd ad tsghim amvar i tn yuïun gr 
iwdan, iks tazirra zg iwdan.
Imil, iwin d g tirra nsn, ami d , i tiklt 
tamzwarut, ava twaççun izrfan gr isun, 
tiqbilin, ssiffn tn irummiyn ad zzig 
sn asin, aylli asn imunn d tuluvin nsn,snqrÄn, 
akw mayd igan tazirra vif sen. ad nawi 
mayd inna « Rubir Asbinyu » g udlis ns : 
« Zg tinnaz n twuri inu, g ussufv n tzrayt 
ad timenççit xf izrfan içayan dat 
ukccum urummi, d tisnfal it issivn, 
dart ukccum ad ».awal ad av isnççan is 
kkan irummiyn, ssn, s waddur izrfan 
vrs imazivn, ur vur sn illi cro, allig 
d ddan irummiyn asn t ksn, ççun g wansa 
ns izrf, maca ur nenni ad nttu is ssmÄun 
irummiyn imjran nsn, xf izrfan ad.Dad 
ayd irar Aspinyu : « Giv tawuri inu, 
llig fkiv i ikswatn inu invmisn d smunv 
».
pma ad immuty ad issan t xf max allig 
swan izrfan zg wassav aorab, gin g ugns 
nsn imazivn, d milmi ayd ijra uyn ?.Maca, 

llig iwca tamlda s lqayd mupa upammu 
açayi, igan lqayd amzwaru g tmazirt, s 
warra xf as d isers passan amzwaru 
ikmz,inna is d yiwi lqayd n ayt umalu 
yan umzzarfu afasi, llig iga anbji vr 
fas asgÅas n 1985 d kkuç  imvdawn, 
ad isvim i cro g xnifra, lla yseqsa 
Aspinyu is ikka cro illa dat uyn g tmsunt 
imazivn, pma ad yavul ad yini : « …Maca 
yga cro tanuzgi d tavda n tmadanit , d 
wen t iÄfar ur igi amaziv, ntta d aorab 
». Llig d kecmn irummiyn tamdint ad, ur 
zrin tt skwilat n lquran g xnifra sdis 
n skwilat. « Zgus d nkeccm ar ittmvur 
ukccum n taoraut ugar, bla mava nttu xf 
imassn umsawaÄ imaynutn, dat i ïlba illan 
g uzmz usnnirs ,illuzn ger isun, iddv 
gan irqqasn n tvuri»..Nitni ar iqqar vr 
tçallitin g tmzgida, timvriwi, iwlan…, 
d nitni ar isslmadn asvan i yorrimn 
imazivn, allig inna, is d nitni ayd igan 
imazan n tutlayt taorabt d cro. 

*saoid bajji

IZRFAN D CRO G TMAZIRT IÇAYAN
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La ville de Tiznit a accueilli le forum international sur les droits 
des Amazighs dans le cadre de la « Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones », à l’occasion de 
la dixième année de son adoption, à la ville de Tiznit du 28 au 
30 avril dernier organisé par le Journal « Le Monde Amazigh 
», l’Association Anamour de Tiznit et l’Association Abaraz de 
Souss, en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann 
pour la Liberté, le Conseil Provincial de Tiznit, la Municipalité 
de Tiznit et l’Assemblée Mondiale Amazighe. Le dit forum s’est 
organisé en parallèle avec l’écoulement de six années après le 
Printemps démocratique des peuples. Il s’inscrit également 
dans le cadre de la préparation du neuvième congrès général 
de l’Assemblée Mondiale Amazighe qui sera organisé dans la 
capitale tunisienne au mois de novembre 2017.

Après le déroulement du programme de la rencontre, les par-
ticipants ont conclu à un ensemble de points et de recomman-
dations découlant d’un échange fructueux portant sur divers 
problématiques et dossiers concernant le peuple amazighe sur 
tout le territoire de Tamazgha. Sur ce, nous déclarons à l’opi-
nion publique ce qui suit :
*Nous affirmons que les Amazighes, en tant que peuple au-
tochtone d’Afrique du nord, bien qu’il constitue la majorité de 
la population dans la région, subit toujours moult violations qui 
sont en contradiction avec la « Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones » 
et la « Déclaration universelle des droits 
de l’homme » ainsi que les autres pactes 
et chartes mondiales relatives aux droits 
culturels, linguistiques, économiques, so-
ciaux et politiques.
* Bien que les Etats d’Afrique du nord 
aient ratifié plusieurs chartes mondiales 
des droits de l’homme, leurs constitutions 
n’ont pas encore atteint le degré de cohé-
sion avec ces chartes quant à la prépondé-
rance des droits internationaux par rap-
port aux législations nationales.
* Tous les Etats d’Afrique du nord, même 
si leurs constitutions octroient à l’ama-
zighe le statut de langue officielle et re-
connaissent des droits, connaissent une 
contradiction entre les textes juridiques 
et les politiques de ces pays sur le terrain. 
Ce qui renforce les souffrances du peuple 
amazighe vis-à-vis des Etats qui promulguent des lois offi-
cielles et agissent selon un droit coutumier. Fait qui approfon-
di ces souffrances réside dans le ciblage continu des activistes 
amazighes qui défendent les valeurs et les principes ainsi que 
les pactes universaux dans leur lutte, face à des régimes, des 
partis et des entités dictatoriales et racistes, fondés sur des 
constantes nationalistes arabes extrémistes et un islam poli-
tique extrémiste.
* Et du fait que les Etats d’Afrique du nord n’appliquent pas 
leurs lois et du fait ces lois contredisent la majorité des conte-
nus de ces dites lois et des dispositions de la « Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones » ainsi 
que les chartes internationales et des peuples, le peuple ama-
zighe souffre, au Maroc, en Algérie, en Lybie, en Tunisie, dans 
l’Azawad, au Niger et dans les autres pays où vivent les Toua-
regs ainsi que dans la Diaspora, de guerres et de crises huma-
nitaires. Crises qui s’incarnent dans le manque de nourriture, 
la famine, l’émigration forcée, la répression, les assassinats, le 
racisme et la ségrégation ethnique, l’exclusion et la marginali-
sation politique, culturelle, économique et sociale, conformé-
ment aux données suivantes :
* En Lybie :
* Immédiatement, après la chute du régime de Kadhafi, les 
Amazighs et les Touaregs, à plusieurs fois, ont subit des at-
taques militaires. Outre, ils ont souffert de la guerre qui a sévi 
entre les autres composantes libyennes, qui provoque des morts 
et  des blessés. Plusieurs ont été forcé à l’exil, qu’ils soient du 
sud pour les Touaregs ou de l’Ouest pour les Amazighs.
* Dans toutes les négociations et dans différents étapes du 
dialogue inter-libyen, toutes les parties ont refusé de recon-
naître les droits amazighes, particulièrement la révision de 
l’article 30 de la déclaration constitutionnelle libyenne, pour 
offrir l’occasion de constitutionnaliser l’amazighe, le toua-
reg et le toubou comme langues officielles au même titre que 
l’arabe en Lybie, conformément aux chartes mondiales des 
droits de l’homme et à la « Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones », ratifié par Le Haut conseil 
des Amazighe de Lybie.
* Nombre d’Amazighes et de Touaregs ont été objet d’assas-
sinats, de menace voire d’ethnocide de la part de « l’armée 
arabe », conduit par le Général Khalifa Haftar qui bénéficie 
du soutien du parlement de Toubroq dont le mandat s’est bien 
achèvé.
* Les Amazighs ont opté pour toutes les formes de contesta-
tion pacifique durant les six années dernières, y compris les 
sit-in, les marches, les grèves et la rébellion. Mais les autres 

parties libyennes (dont des organisations nationalistes arabes 
et islamistes modérées ou extrémistes) n’ont pas changé d’avis 
et ont continué à refuser la reconnaissance de leurs droits dans 
la constitution libyenne d’après la révolution. Parties qui ont 
bénéficié du soutien de pays arabes du Proche Orient en armes 
et en argent et qui participaient de temps en temps avec des 
avions militaires dans des opérations.

* Tunisie :
* La constitution tunisienne de l’après révolution ne comporte 
aucune allusion à la présence des Amazighs ni de leur langue 
ou culture dans le pays qui a subit l’arabisation durant des 
siècles. Bien plus, la constitution tunisienne de l’après révolu-
tion a consacré l’arabité du pays et a consacré l’arabe comme 
langue officielle et la Tunisie comme pays appartenant au 
monde et au Maghreb arabes. Cette constitution exclusiviste 
comporte un article qui fait de l’identité tunisienne une iden-
tité arabe. Un autre article stipule l’impossibilité de réformer 
ou amender l’article précédent. Fait qui condamne éternel-
lement et symboliquement, la reconnaissance des droits des 
Amazighs en Tunisie
* Le racisme et la ségrégation à l’encontre des Amazighs que 
la constitution de l’après révolution consacre sont caractérisé 
par la création de plusieurs associations amazighes dont la 
majorité a demandé la reconnaissance des droits linguistique 

et culturel amazighs. Leurs revendications ne sont pas satis-
faites. Elles sont ignorées par l’Etat et les politiques, bien que 
l’amazighe, dans ce pays, est menacée dans son existence en 
raison du nombre réduit de ses locuteurs et bien que la majo-
rité du peuple tunisien est d’origine amazighe.
La République tunisienne est en contradiction avec les dis-
positions de la « Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones » et la « Déclaration universelle des 
droits de l’homme » ainsi que des autres chartes et recom-
mandations onusiennes.
En Algérie :
* L’Algérie a officialisé la langue amazighe depuis plus d’une 
année. Mais cette officialisation est tributaire d’une loi orga-
nique qui n’est pas encore promulguée. De ce fait, cette offi-
cialisation reste sur du papier.
* Les autorités algériennes ont kidnappé 165 activistes des 
droits amazighs, issus d’Oued M’Zab. Dont 43 détenus. Parmi 
eux, figure le militant des droits amazighs Dr. Kamal Eddine 
Fekhar qui a passé en prison, en compagnie de ses amis, 
presque deux ans sans jugement. Une arrestation arbitraire 
qui s’est fait sans respect des lois algériennes ni internatio-
nales. Nombre de détenus mozabites des droits sont morts en 
prison. Un autre nombre observe une grève de faim qui me-
nace leur vie, tel est le cas de Dr. Kamal Eddine Fakhar qui a 
observé une grève de faim durant 110 jours. Il arrêté sa grève 
sans que les autorités algériennes répondent à ses revendi-
cations. Revendications similaires à celles revendiquées par 
des organisations amazighes et juridiques mondiales comme 
Human Right Watch et Amnéstie Internationale. Organisa-
tions qui revendiquent la présentation des détenus devant un 
tribunal ou fournir des preuves relatives à leur accusation, 
sinon leur libération.
* Le régime algérien, après ses crimes d’assassinat et d’ar-
restations hors la loi dans la région de Kabylie, a poursuit ses 
mêmes méthodes contre les Amazighs du Mzab. Ce, en en-
courageant et en soutenant les milices « arabophones » des 
Chaamba qui attaquent les Amazighs comme en témoignent 
les photos et les vidéos publiées par les activistes amazighs 
du Mzab. Actions qui ont abouti à des dizaines de morts, de 
blessés et d’exilés. Par la suite, ce régime entama une opé-
ration d’arrestations arbitraires contre les activistes et les 
défenseurs des droits mozabites sans respect des normes et 
lois internationales.

* En Azawad :
* Suite aux souffrances des Touaregs de l’Azawad de la mar-
ginalisation et de la répression de la part du régime malien 
qui les a contraint à des affrontements militaires, la France 
intervint dans le cadre de l’opération « Serval », pour mettre 
fin aux aspirations des Touaregs quant à leur indépendance de 
Bamako. Avant qu’elle ne lance, avec les pays voisins, sous le 
parrainage des Nations Unies, un dialogue de paix et de récon-
ciliation, conformément au processus algérien qui a permis la 
signature d’une convention en 2015 à Bamako. Mais aucun ar-
ticle de cette convention n’a été appliqué, exception faite de la 
création de compagnie regroupant les mouvements de l’Azawad 
et les forces maliennes, commandées par les forces françaises.
* Les citoyens touaregs souffrent de crises humanitaires aigues, 
inhérentes au manque d’alimentation, à la famine et aux dif-
férents types de souffrances humanitaires. Et ni la France ni 
le Mali n’ont fourni aucun effort pour alléger ces souffrances. 
Bien au contraire, le discours politique français et onusien a 
focalisé sur la lutte contre les groupes terroristes qui bénéfi-
cient du soutien des pays voisins dont l’Algérie.
* La solution à l’insécurité en Azawad ne pourrait se résoudre 
militairement ni par la France ni par le Mali, seulement l’appli-
cation de la « Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones » et l’octroi du statut d’autonomie poli-
tique à Azawad pourrait y arriver à résoudre ce conflit régional.

* Maroc :
* L’Etat marocain a officialisé 
l’amazighe en 2011 pour calmer 
les contestations du Printemps 
démocratique des peuples. Mais 
Elle a liée cette officialisation  à 
une loi organique qui ne fut pro-
mulguée depuis ce temps. Ainsi 
l’officialisation de l’amazighe reste 
en suspens. Bien plus, Cette offi-
cialisation est dépendante d’une 
loi organique, qui a été exploi-
tée par des institutions étatiques 
et par certains partis politiques 
pour remettre en question tous les 
acquis fragiles de l’amazighe dans 
le domaine de l’éducation et des 
médias.

* L’Etat marocain a fait recours à un usage intensif de la violence 
contre les contestations pacifiques des Amazighs, tel est le cas 
de la contestation du Rif qui s’est déclenchée suite à l’assassinat 
du citoyen Mouhsin Fikri, broyé dans un camion d’ordures. L’Etat 
réprima les contestataires, bien qu’il reconnaisse la responsabi-
lité de ses responsables et ce en arrêtant et jugeant un nombre 
d’eux.

* La politique demarginalisation de l’Etat marocain a conduit à 
la mort de la fille « Idiya » de la ville de Tinghir, en raison de 
l’absence de centres sanitaires  adéquats qui devaient être équi-
pés du minimum de moyens, dans une région où se trouve  la plus 
grande mine d’argent d’Afrique.
Nous, dans le cadre de « forum international sur les droits des 
Amazighs dans le cadre de la « Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones »», demandons à tous les 
organisations et organismes mondiales des droits humains ainsi 
qu’aux pays du monde, en plus des Nations Unies, d’intervenir 
pour la protection du peuple amazighe en Afrique du nord, et ce, 
en contraignant les Etas de la région à respecter les clauses de 
la « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples au-
tochtones », de la « Déclaration universelle des droits de l’homme 
» et des différents pactes et chartes juridiques nationaux et inter-
nationaux.
 Nous appelons les Amazighs a adopter le « Manifeste de Tama-
zgha pour une confédération démocratique et sociale, transfron-
talière, basé sur le droit à l’autonomie des régions »  (http://
www.amadalpresse.com/fr/?p=327), adopté par l’Assemblée 
Mondiale Amazighe, lors de son septième congrès général dans 
la ville de Tiznit, au mois de décembre 2013. Nous appelons éga-
lement à des actions opérationnelles et à la coordination, sur la 
base des résultats. Avec toute partie pouvant mettre fin aux souf-
frances du peuple amazighe, dans le cadre de la clarté et de la 
transparence, du respect des normes et des lois, du respect de la 
fidélité aux références fondées sur les pactes internationaux des 
droits de l’homme et des peuples, particulièrement, la « Décla-
ration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones».
Et nous réaffirmons, suite à ce qui précède, la nécessité d’octroyer 
aux Amazighs une représentation dans les structures des Nations 
Unies, en tant que peuple sans Etat dans les pays d’Afrique du 
nord.
En définitif, nous attirons l’attention de tous les activistes ama-
zighes quant à la vigilance pour ce qui concerne le ciblage conti-
nue des activistes amazighes et à leur exploitation par des entités 
et des pays nationalistes arabistes, racistes ou islamo-extrémiste 
qui refusent l’Autre. 

LES AmAzIghS dEmAndEnT AUx éTATS dE TAmAzghA dE rESpECTEr LA 
«déCLArATIon dES nATIonS UnIES SUr LES droITS dES pEUpLES AUToChTonES»
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La ville de Tiznit a accueilli le forum international sur les droits 
des Amazighs dans le cadre de la « Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones », à l’occasion de la dixième 
année de son adoption, à la ville de Tiznit du 28 au 30 avril der-
nier organisé par le Journal « Le Monde Amazigh », l’Association 
Anamour de Tiznit et l’Association Abaraz de Souss, en collabo-
ration avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, le 
Conseil Provincial de Tiznit, la Municipalité de Tiznit et l’Assem-
blée Mondiale Amazighe. Le dit forum s’est organisé en parallèle 
avec l’écoulement de six années après le Printemps démocratique 
des peuples. Il s’inscrit également dans le cadre de la préparation 
du neuvième congrès général de l’Assemblée Mondiale Amazighe 
qui sera organisé dans la capitale tunisienne au mois de novembre 
2017.

Après le déroulement du programme de la rencontre, les partici-
pants ont conclu à un ensemble de points et de recommandations 
découlant d’un échange fructueux portant sur divers probléma-
tiques et dossiers concernant le peuple amazighe sur tout le ter-
ritoire de Tamazgha. Sur ce, nous déclarons à l’opinion publique 
ce qui suit :
*Nous affirmons que les Amazighes, en tant que peuple autoch-
tone d’Afrique du nord, bien qu’il constitue la majorité de la po-
pulation dans la région, subit toujours moult violations qui sont 
en contradiction avec la « Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones » et la « Dé-
claration universelle des droits de l’homme 
» ainsi que les autres pactes et chartes mon-
diales relatives aux droits culturels, linguis-
tiques, économiques, sociaux et politiques.
* Bien que les Etats d’Afrique du nord 
aient ratifié plusieurs chartes mondiales des 
droits de l’homme, leurs constitutions n’ont 
pas encore atteint le degré de cohésion avec 
ces chartes quant à la prépondérance des 
droits internationaux par rapport aux légis-
lations nationales.
* Tous les Etats d’Afrique du nord, même si 
leurs constitutions octroient à l’amazighe le 
statut de langue officielle et reconnaissent 
des droits, connaissent une contradiction 
entre les textes juridiques et les politiques 
de ces pays sur le terrain. Ce qui renforce les 
souffrances du peuple amazighe vis-à-vis 
des Etats qui promulguent des lois officielles 
et agissent selon un droit coutumier. Fait qui 
approfondi ces souffrances réside dans le 
ciblage continu des activistes amazighes qui 
défendent les valeurs et les principes ainsi 
que les pactes universaux dans leur lutte, 
face à des régimes, des partis et des enti-
tés dictatoriales et racistes, fondés sur des 
constantes nationalistes arabes extrémistes 
et un islam politique extrémiste.
* Et du fait que les Etats d’Afrique du nord n’appliquent pas leurs 
lois et du fait ces lois contredisent la majorité des contenus de ces 
dites lois et des dispositions de la « Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones » ainsi que les chartes in-
ternationales et des peuples, le peuple amazighe souffre, au Ma-
roc, en Algérie, en Lybie, en Tunisie, dans l’Azawad, au Niger et 
dans les autres pays où vivent les Touaregs ainsi que dans la Dias-
pora, de guerres et de crises humanitaires. Crises qui s’incarnent 
dans le manque de nourriture, la famine, l’émigration forcée, la 
répression, les assassinats, le racisme et la ségrégation ethnique, 
l’exclusion et la marginalisation politique, culturelle, économique 
et sociale, conformément aux données suivantes :
* En Lybie :
* Immédiatement, après la chute du régime de Kadhafi, les Ama-
zighs et les Touaregs, à plusieurs fois, ont subit des attaques mi-
litaires. Outre, ils ont souffert de la guerre qui a sévi entre les 
autres composantes libyennes, qui provoque des morts et  des 
blessés. Plusieurs ont été forcé à l’exil, qu’ils soient du sud pour 
les Touaregs ou de l’Ouest pour les Amazighs.
* Dans toutes les négociations et dans différents étapes du dia-
logue inter-libyen, toutes les parties ont refusé de reconnaître les 
droits amazighes, particulièrement la révision de l’article 30 de 
la déclaration constitutionnelle libyenne, pour offrir l’occasion 
de constitutionnaliser l’amazighe, le touareg et le toubou comme 
langues officielles au même titre que l’arabe en Lybie, conformé-
ment aux chartes mondiales des droits de l’homme et à la « Décla-
ration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones », 
ratifié par Le Haut conseil des Amazighe de Lybie.
* Nombre d’Amazighes et de Touaregs ont été objet d’assassi-
nats, de menace voire d’ethnocide de la part de « l’armée arabe », 
conduit par le Général Khalifa Haftar qui bénéficie du soutien du 
parlement de Toubroq dont le mandat s’est bien achèvé.
* Les Amazighs ont opté pour toutes les formes de contestation 
pacifique durant les six années dernières, y compris les sit-in, 
les marches, les grèves et la rébellion. Mais les autres parties li-
byennes (dont des organisations nationalistes arabes et islamistes 
modérées ou extrémistes) n’ont pas changé d’avis et ont continué 

à refuser la reconnaissance de leurs droits dans la constitution 
libyenne d’après la révolution. Parties qui ont bénéficié du sou-
tien de pays arabes du Proche Orient en armes et en argent et qui 
participaient de temps en temps avec des avions militaires dans 
des opérations.

* Tunisie :
* La constitution tunisienne de l’après révolution ne comporte 
aucune allusion à la présence des Amazighs ni de leur langue ou 
culture dans le pays qui a subit l’arabisation durant des siècles. 
Bien plus, la constitution tunisienne de l’après révolution a consa-
cré l’arabité du pays et a consacré l’arabe comme langue officielle 
et la Tunisie comme pays appartenant au monde et au Maghreb 
arabes. Cette constitution exclusiviste comporte un article qui fait 
de l’identité tunisienne une identité arabe. Un autre article sti-
pule l’impossibilité de réformer ou amender l’article précédent. 
Fait qui condamne éternellement et symboliquement, la recon-
naissance des droits des Amazighs en Tunisie
* Le racisme et la ségrégation à l’encontre des Amazighs que la 
constitution de l’après révolution consacre sont caractérisé par 
la création de plusieurs associations amazighes dont la majorité 
a demandé la reconnaissance des droits linguistique et culturel 
amazighs. Leurs revendications ne sont pas satisfaites. Elles sont 
ignorées par l’Etat et les politiques, bien que l’amazighe, dans ce 
pays, est menacée dans son existence en raison du nombre réduit 

de ses locuteurs et bien que la majorité du peuple tunisien est 
d’origine amazighe.
La République tunisienne est en contradiction avec les dispo-
sitions de la « Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones » et la « Déclaration universelle des droits 
de l’homme » ainsi que des autres chartes et recommandations 
onusiennes.
En Algérie :
* L’Algérie a officialisé la langue amazighe depuis plus d’une an-
née. Mais cette officialisation est tributaire d’une loi organique 
qui n’est pas encore promulguée. De ce fait, cette officialisation 
reste sur du papier.
* Les autorités algériennes ont kidnappé 165 activistes des droits 
amazighs, issus d’Oued M’Zab. Dont 43 détenus. Parmi eux, figure 
le militant des droits amazighs Dr. Kamal Eddine Fekhar qui a 
passé en prison, en compagnie de ses amis, presque deux ans sans 
jugement. Une arrestation arbitraire qui s’est fait sans respect 
des lois algériennes ni internationales. Nombre de détenus moza-
bites des droits sont morts en prison. Un autre nombre observe 
une grève de faim qui menace leur vie, tel est le cas de Dr. Kamal 
Eddine Fakhar qui a observé une grève de faim durant 110 jours. 
Il arrêté sa grève sans que les autorités algériennes répondent à 
ses revendications. Revendications similaires à celles revendi-
quées par des organisations amazighes et juridiques mondiales 
comme Human Right Watch et Amnéstie Internationale. Organi-
sations qui revendiquent la présentation des détenus devant un 
tribunal ou fournir des preuves relatives à leur accusation, sinon 
leur libération.
* Le régime algérien, après ses crimes d’assassinat et d’arresta-
tions hors la loi dans la région de Kabylie, a poursuit ses mêmes 
méthodes contre les Amazighs du Mzab. Ce, en encourageant et en 
soutenant les milices « arabophones » des Chaamba qui attaquent 
les Amazighs comme en témoignent les photos et les vidéos pu-
bliées par les activistes amazighs du Mzab. Actions qui ont abouti 
à des dizaines de morts, de blessés et d’exilés. Par la suite, ce ré-
gime entama une opération d’arrestations arbitraires contre les 
activistes et les défenseurs des droits mozabites sans respect des 
normes et lois internationales.

* En Azawad :
* Suite aux souffrances des Touaregs de l’Azawad de la margina-
lisation et de la répression de la part du régime malien qui les a 
contraint à des affrontements militaires, la France intervint dans 
le cadre de l’opération « Serval », pour mettre fin aux aspirations 
des Touaregs quant à leur indépendance de Bamako. Avant qu’elle 
ne lance, avec les pays voisins, sous le parrainage des Nations 
Unies, un dialogue de paix et de réconciliation, conformément au 
processus algérien qui a permis la signature d’une convention en 
2015 à Bamako. Mais aucun article de cette convention n’a été 
appliqué, exception faite de la création de compagnie regroupant 
les mouvements de l’Azawad et les forces maliennes, commandées 
par les forces françaises.
* Les citoyens touaregs souffrent de crises humanitaires aigues, 
inhérentes au manque d’alimentation, à la famine et aux diffé-
rents types de souffrances humanitaires. Et ni la France ni le Mali 
n’ont fourni aucun effort pour alléger ces souffrances. Bien au 
contraire, le discours politique français et onusien a focalisé sur la 
lutte contre les groupes terroristes qui bénéficient du soutien des 
pays voisins dont l’Algérie.
* La solution à l’insécurité en Azawad ne pourrait se résoudre mi-
litairement ni par la France ni par le Mali, seulement l’application 
de la « Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones » et l’octroi du statut d’autonomie politique à Azawad 

pourrait y arriver à résoudre ce conflit régio-
nal.

* Maroc :
* L’Etat marocain a officialisé l’amazighe en 
2011 pour calmer les contestations du Prin-
temps démocratique des peuples. Mais Elle 
a liée cette officialisation  à une loi orga-
nique qui ne fut promulguée depuis ce temps. 
Ainsi l’officialisation de l’amazighe reste en 
suspens. Bien plus, Cette officialisation est 
dépendante d’une loi organique, qui a été 
exploitée par des institutions étatiques et 
par certains partis politiques pour remettre 
en question tous les acquis fragiles de l’ama-
zighe dans le domaine de l’éducation et des 
médias.
* L’Etat marocain a fait recours à un usage 
intensif de la violence contre les contesta-
tions pacifiques des Amazighs, tel est le cas 
de la contestation du Rif qui s’est déclenchée 
suite à l’assassinat du citoyen Mouhsin Fikri, 
broyé dans un camion d’ordures. L’Etat répri-
ma les contestataires, bien qu’il reconnaisse 
la responsabilité de ses responsables et ce en 
arrêtant et jugeant un nombre d’eux.

* La politique demarginalisation de l’Etat 
marocain a conduit à la mort de la fille « Idiya » de la ville de 
Tinghir, en raison de l’absence de centres sanitaires  adéquats qui 
devaient être équipés du minimum de moyens, dans une région où 
se trouve  la plus grande mine d’argent d’Afrique.
Nous, dans le cadre de « forum international sur les droits des 
Amazighs dans le cadre de la « Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones »», demandons à tous les 
organisations et organismes mondiales des droits humains ainsi 
qu’aux pays du monde, en plus des Nations Unies, d’intervenir 
pour la protection du peuple amazighe en Afrique du nord, et ce, 
en contraignant les Etas de la région à respecter les clauses de la 
« Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autoch-
tones », de la « Déclaration universelle des droits de l’homme » et 
des différents pactes et chartes juridiques nationaux et interna-
tionaux.
 Nous appelons les Amazighs a adopter le « Manifeste de Tama-
zgha pour une confédération démocratique et sociale, transfron-
talière, basé sur le droit à l’autonomie des régions »  (http://
www.amadalpresse.com/fr/?p=327), adopté par l’Assemblée 
Mondiale Amazighe, lors de son septième congrès général dans 
la ville de Tiznit, au mois de décembre 2013. Nous appelons éga-
lement à des actions opérationnelles et à la coordination, sur la 
base des résultats. Avec toute partie pouvant mettre fin aux souf-
frances du peuple amazighe, dans le cadre de la clarté et de la 
transparence, du respect des normes et des lois, du respect de la 
fidélité aux références fondées sur les pactes internationaux des 
droits de l’homme et des peuples, particulièrement, la « Déclara-
tion des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ».
Et nous réaffirmons, suite à ce qui précède, la nécessité d’octroyer 
aux Amazighs une représentation dans les structures des Nations 
Unies, en tant que peuple sans Etat dans les pays d’Afrique du 
nord.
En définitif, nous attirons l’attention de tous les activistes ama-
zighes quant à la vigilance pour ce qui concerne le ciblage conti-
nue des activistes amazighes et à leur exploitation par des entités 
et des pays nationalistes arabistes, racistes ou islamo-extrémiste 
qui refusent l’Autre. 

LES AmAzIghS dEmAndEnT AUx éTATS dE TAmAzghA dE rESpECTEr LA 
«déCLArATIon dES nATIonS UnIES SUr LES droITS dES pEUpLES AUToChTonES»
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L'Institut Cervantes de Rabat et le journal 
«Le Monde Amazigh» organisent un col-
loque sur: Quelle relation entre les Ama-
zighs et les Ibères? à Rabat le mardi 9 
mai dernier sur les dernières découvertes 
archéologiques au Maroc et les résultats 
surprenants fournis par l'anthropologie 
génétique révèlent des relations étroites 
entre les peuples des deux rives de la Mé-
diterranée occidentale, avec la participa-
tion de Prof. Dr. Antonio Arnaiz-Villena, 
Professeur à l'Université Complutense de 
Madrid. Il a publié plusieurs ouvrages sur 
la parenté génétique, anthropologique et 
linguistique des Berbères et des Ibères, 
y compris le livre « Égyptiens, Berbères, 
Guanches et Basques ». Il a dirigé 48 
thèses de doctorat, plusieurs d'entre elles 
sur le même sujet et il a publié plus de 16 
articles, de ses 352 dans des revues inter-
nationales sur la relation entre la pénin-
sule ibérique et la Berbèrie.  et de Rachid 
RAHA, président de la Fondation "DA-
VID MONTGOMERY HART" des Etudes 
Amazighes. 

Les découvertes archéoLogiques et 
L’anthropoLogie génétique révèLent 

des reLations étroites entre Les 
peupLes amazighs et ibéres

La société AML enrichit le pavillon national marocain par un nou-
veau ferry pour développer les capacités du transport maritime 
marocain et se dote d’un siège exclusivement dédié à son activité 
Fruit d’une alliance entre le groupe grec Attica, référence mon-
diale dans le domaine du transport maritime et BMCE Bank Of 
Africa, la compagnie Africa Morocco Link -AML- conforte son 
positionnement de transporteur maritime national par l’acquisi-
tion d’un nouveau navire sous pavillon marocain baptisé ‘’Morocco 
Star’’, dont la cérémonie de lancement s’est déroulée le vendredi 
19 mai 2017, à bord du ferry au Port Tanger Med. A cette occasion, 
Africa Morocco Link a également dévoilé son nouveau siège sis à 
Tanger, dédié exclusivement au développement de l’activité mari-
time de la compagnie. Le Morocco Star, d’une longueur de 152 
m et d’une largeur de 23.1 m, offrira une capacité de 935 passa-
gers, 220 places de voitures avec des services à bord très haut de 
gamme (restaurants, bars, boutique hors taxe) sur la ligne Tanger 
Med-Algésiras. Selon la déclaration de M. M’Fadel EL HALAIS-
SI, Président de la compagnie Africa Morocco LinkAML : «Nous 
souhaitons avant tout exprimer notre fierté, en tant que Groupe 
Marocain privé, d’être co-initiateur d’un projet aussi important 
que stratégique pour note pays. En moins d’un an d’existence, 
AML s’est faite une bonne place parmi les opérateurs maritimes 
au Maroc. Notre nouvelle compagnie marocaine a assuré avec suc-
cès la campagne Marhaba 2016, en répondant aux attentes de nos 
MRE par des navires de standing international et un service de 
qualité. En moins de 6 mois, AML a acquis deux navires battant 
pavillon marocain et continuera à se développer et à relever le pa-
villon marocain encore plus haut ». M. Paschalys Spiros, Directeur 
Général d’AML a quant à lui déclaré : « Nous souhaitons remer-
cier les autorités ainsi que notre partenaire BMCE Bank of Africa 
de nous avoir fait confiance pour lancer Africa Morocco Link et 
la positionner comme un opérateur de référence dans la liaison 
du Maroc et de l’Afrique au continent Européen. Africa Morocco 
Link est là aujourd’hui pour offrir à ses voyageurs un service Pre-
mium et une expérience de haute qualité tout au long de l’année. 
» Pour rappel, depuis sa création le 17 juin 2016, la société AML 
a transporté 262000 passagers, 55700 voitures privées, 10000 
camions et 2000 bus avec sa flotte de 2 navires -dont le Diagoras 
sous pavillon marocain- liant les ports de Tanger Med et Algesiras. 
Aujourd'hui à la veille de l'opération Marhaba 2017, la compagnie 
marocaine renforce ses capacités avec l'acquisition du "Morocco 
Star", permettant de porter à 8 le nombre de voyages quotidiens. 
L’objectif de la compagnie AML pour la saison 2017-2018 étant 
de porter les statistiques à 634000 passagers, 158000 véhicules 
privés, 43000 camions et 3700 bus, permettant ainsi d’acquérir 
20% de PDM grâce à l'exploitation de ces 3 navires pendant la 
période estivale et de 2 navires d’octobre à la fin d’année. Ainsi, 
les efforts déployés à travers la création d’un siège AML à Tanger 
et la mobilisation d’une équipe expérimentée, dédiés à l’activité 
maritime, viennent s’inscrire dans l’ADN de la marque AML pour 
offrir à ses passagers une expérience digne des standards interna-
tionaux en termes de qualité de service et de fiabilité.

La compagnie
 maritime marocaine 

‘’africa morocco Link’’ 
renforce sa fLotte 

avec Le nouveau 
navire ‘’morocco star’’ 

Les dernières découvertes archéolo-
giques au Maroc et les résultats sur-
prenants fournis par l’anthropologie 
génétique révèlent des relations étroites 
entre les peuples des deux rives de la 
Méditerranée occidentale notamment 
entre les amazighs de l’Afrique du nord 
et les Ibères, a affirmé le professeur à 
l’universitaire Complutense de Madrid, 
Antonio Arnais.
Les ancêtres des Amazigh, qui ont de 
la parenté génétique avec les Ibères, 
ont été contraints de quitter le grand 
Sahara à cause de la sécheresse et de la 
désertification des zones les plus fertiles 
en Afrique du Nord, ce qui a contribué 
à donner naissance à des civilisations, 
y compris, pharaonique, tandis que 
d’autres se sont dirigés vers la péninsule 
ibérique et les Îles Canaries, a ajouté le 
chercheur espagnol, qui s’exprimait lors 
d’un colloque sur les relations entre les 
Amazhigs et les Ibères, organisé, mardi 
à Rabat, par l’Institut Cervantes et le 
journal « Le monde Amazigh ».
Le chercheur espagnol, qui a publié plu-
sieurs oeuvres sur la parenté génétique, 
anthropologique et linguistique des 
Berbères et des Ibères, a indiqué que 
l’immigration de la population de la rive 
méditerranéenne a été dans les deux 
directions Nord-Sud, notant que cette 
donne a été confirmée par des dessins et 
gravures préhistoriques semblables sur 
les rochers découverts dans la péninsule 
ibérique, les Iles Canaries et en Afrique 
du Nord, et qui attestent de la vie quoti-
dienne de la population et ses pratiques 
religieuses.
La culture méditerranéenne est le fruit 
de la vie commune entre les populations 
de cette région, a-t-il ajouté, relevant 

que les langues méditerranéennes ont 
des points communs et des aspects de 
ressemblance comme les langues basque 
et amazighe.
Pour sa part, Rachid Raha, journaliste 
et éditeur du journal « Le monde Ama-
zigh », a relevé que les résultats des re-
cherches scientifiques présentés lors de 
cette rencontre sur la relation entre les 
amzighs et les populations de la pénin-
sule ibérique sont de nature à renforcer 
les liens de coexistence entre les deux 
rives de la Méditerranée, faisant remar-
quer que la poursuite de l’immigration 
jusqu’à présent à partir de lieux déser-
tiques à ceux plus fertiles confirment les 
résultats de ces recherches.
Les découvertes scientifiques revêtent 
une grande importance et pourraient 
contribuer à insuffler une dynamique 
culturelle dans la région et renforcer la 

fierté de l’homme amazigh de son iden-
tité et de sa civilisation séculaire, a-t-il 
dit.
Sur le même registre, le directeur de 
l’Institut Cervantes de Rabat, Javier 
Galvan, a indiqué, dans une déclaration 
au portail « MAP-Amazigh », que cette 
activité scientifique vise à consolider 
les liens d’amitié entre le Maroc et l’Es-
pagne, mettant l’accent sur l’importance 
de découvrir notre histoire notamment 
le patrimoine commun entre les deux 
pays.
M. Galvan a souligné l’impératif de 
mettre en relief les relations existant 
entre les Amazighs et les populations 
de la péninsule ibérique d’autant plus 
que ce sujet met l’accent sur l’identité et 
l’histoire de la région.

 *Source MAP
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لتذكري  فرصة  الصحافة  لحرية  العاملي  اليوم  يُعد 
تنص  التي  الصحافة  حرية  حماية  بأهمية  العالم 
عليها املادة 19 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 
بوصفها حقاً من حقوق اإلنسان األساسية، حيث 
تنص املادة املذكورة عىل أن »لكل شخص حق التمتع 
الرأي والتعبري، ويشمل هذا الحق حريته يف  بحرية 
اعتناق اآلراء من دون مضايقة، ويف التماس األنباء 
وسيلة  بأية  اآلخرين.  إىل  ونقلها  وتلقيها  واألفكار 

ودونما اعتبار للحدود«. 
ويمثل هذا اليوم فرصة لالحتفاء باملبادئ األساسية 
الصحافة  حرية  حال  وتقييم  الصحافة،  لحرية 
اإلعالم  وسائط  عن  والدفاع  العالم،  أنحاء  كل  يف 
واإلشادة  حريتها،  عىل  تشن  التي  الهجمات  أمام 
أداء  أثناء  أرواحهم  فقدوا  الذين  بالصحافيني 

واجبهم.
مدى  تبني  أن  بعد  العاملي  اليوم  هذا  إقرار  تّم  وقد 
إسهام اإلعالم يف نقل وإشاعة األخبار والقيم، مما 
الديموقراطية  السريورة  لتقوية  رافعة  منه  جعل 
التسامح  لقيم  ودعامة  لتنمية،  مشاريع  وإلنجاح 
والتعدد والتنوع. اليشء الدذي يقتيض الحفاظ عىل 

استقالليته .
تكون  لقضية  عنوانا  اليونسكو  منظمة  وتخصص 

 2017 عام  جاء  وقد  عام  كل  االحتفال  هذا  أيقونة 
يف  متبرصة  »عقول  عنوان  تحت  موضوعه  لتجعل 
وتعزيز  بناء  يف  اإلعالم  وسائل  دور  حرجة:  أوقات 

مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع«.
من جانب آخر يعترب اليوم العاملي لحرية الصحافة 
مناسبًة للوقوف عىل مساهمات نساء ورجال اإلعالم 
وبهذه  والتسامح.   والتنوع  الحرية  قيم  حماية  يف 
املناسبة احتفت مؤسسات عديدة ومن بينها املعهد 
الجمعة  يوم  نظم  الذي  األمازيغية  للثقافة  امللكي 
فقراتها  نشطت  ثقافية  تظاهرة  الجاري  ماي   12
التواصل،  قسم  رئيسة  بوحجر،  عائشة  السيدة 
)االذاعة  قسيوي  محمد  الراحلني  لروحي  تكريما 
املكتوبة(  )الصحافة  بحري  ومحمد  األمازيغية( 
احتفاء باليوم العاملي لحرية الصحافة تحت شعار 
شامل«  بمجتمع  النهوض  يف  اإلعالم  وسائل  »دور 
بحضور السيد أحمد بوكوس عميد املعهد الذي أكد 
باليوم  االحتفاء  عىل  دأبت  املؤسسة  بأن  كلمته  يف 
العاملي لحرية الصحافة سنويا من أجل إبراز أهمية 
اللغوي  التنوع  تثمني  يف  والتواصل  اإلعالم  وسائل 
يبذلها  التي  بالجهود  الصدد  هذا  يف  وذكر  والثقايف. 
املعهد يف مجال النهوض باللغة االمازيغية من أجل 
الوطني  املشهد اإلعالمي  تتبوأ مكانة متميزة يف  أن 
سواء بالصحافة املكتوبة أو السمعية البرصية، أو 
الصحافة اإللكرتونية، وذلك باعتبارها لغة رسمية 
إىل جانب اللغة العربية يف دستور اململكة. وقد حرض 
هذه التظاهرة كذلك السيد أندريا كايروال مستشار 
بمكتب  بالتواصل  مكلف  واملعلومات  لالتصاالت 
اليونسكو بشمال إفريقيا الذي أشار إىل أن االحتفاء 
باليوم العاملي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي 
الصحافة  حرية  واقع  رصد  يتوخى  سنة  كل  من 
التي  التحديات  ورفع  الحلول  يف  والتفكري  العالم  يف 
تواجه الصحافة والصحافيني. واستعرض باملناسبة 
املديرة  وجهتها  التي  للرسالة  العريضة  الخطوط 

العامة لليونسكو.

 وبخصوص املائدة املستديرة التي ترأست أشغالها 
بن  أمينة  السيدة  األمازيغي  العالم  جريدة  مديرة 
الشيخ، فقد تميزت بإسهام وجوه إعالمية متمرسة 
الثانية،  القناة  من  َكلحسن  جامع  الصحفي  
والسيدة خرية أعراب من موقع »Actuelle« والسيد 
الخارجي  التواصل  مصلحة  رئيس  مخليص  محمد 
بحراني من موقع سلطانة  والسيد محمد  باملعهد، 

االلكرتوني.          
بالدنا  يف  اإلعالم  أدوار  املستديرة  املائدة  أبرزت  وقد 
طالت  التي  املتالحقة  التطورات  إىل  أشارت  كما 
املشهد اإلعالمي الوطني كما وكيفا، دون أن تغفل 

العوائق التي ما زالت تعرتض هذا املجال. 
يسجل  اإلعالم،  وسائل  تعددية  مستوى  عىل  فمثال 
والصحف  االتصال  وسائط  يف  غنيا  تنوعا  املغرب 
البرصي  السمعي  واإلعالم  الرقمية  واملواقع 
العمومي. كما يسجل عىل مستوى املضمون تعددية 
التعددية  يعكس  ما  وهو  الربامج،  مستوى  عىل 
يف  املوجودة  واملدنية  والسياسية  والثقافية  اللغوية 
املغرب. غري أن هذا الغنى ال يمنع من وجود بعض 
واملهنية  االحرتافية  ضعف  منها  التي  النواقص 
والتكوين لدى الكثري من الشباب العاملني يف مجال 

اإلعالم وخاصة اإللكرتوني منه. 

الصحفيني  التظاهرة تكريم  كل من  وشهدت هذه 
أحمد أوعاس من اإلذاعة األمازيغية ومحمد الراجي 

من جريدة هسربيس االلكرتونية تقديرا لجهودهما 
اإلعالم  يف  واللغوي  الثقايف  التنوع  إبراز  مجال  يف 

العمومي الوطني.
وتجدر اإلشارة عىل الصعيد الوطني إىل أن املرجعية 
الدولية ، التي بناء عليها خصص يوم عاملي لحرية 
يف  األساسية  املرجعيات  إحدى  شكلت  الصحافة، 
مسار إعداد مدونة الصحافة والنرش يف بالدنا، سواء 
تعلق األمر بإحداث املجلس الوطني للصحافة كهيئة 
للتنظيم الذاتي للمهنة. وقد صدر بالجريدة الرسمية  
يوم 7 أبريل 2016 قانون رقم 90.13 يقيض بإحداث 
املجلس الوطني للصحافة، كما صادق الربملان عىل 
مرشوع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام األسايس 

للصحفيني املهنيني.
ببالدنا  واإلعالم  الصحافة  حريات  واقع  عرف  وقد 
أوال  استنادا   2012-2015 الفرتة  خالل  تطورا 
خالل  من  واإلعالم  الصحافة  واقع  قياس  إىل 
منظمة  قياس  أنظمة  يف  املعتمدة  املؤرشات  مجمل 
إىل  استنادا  التقدم  حجم  يظهر  كما  اليونسكو، 
املعنية  الدولية  املنظمات  تقارير  مع  التفاعل 
عرفت  الفرتة  هذه  أن  كما  واإلعالم،  بالصحافة 
التقدم الكبري يف تنزيل مختلف السياسات العمومية 
السيما  ببالدنا،  واإلعالم  الصحافة  بقطاع  املرتبطة 
التنظيم  وتشجيع  القانوني،  اإلطار  يخص  ما  يف 
وتعزير  واإلعالم،  الصحافة  ودعم  للمهنة،  الذاتي 
السمعي  القطاع  يف  الجيدة  والحكامة  الشفافية 
البرصي، ودعم التكوين، وحماية الصحفي. كل ذلك 
تتطلب مزيدا  اإلقرار بوجود تحديات ورهانات  مع 
من إعمال املقاربة التشاركية بني مختلف الفاعلني 

قصد مواصلة دينامية اإلصالحات من أجل توسيع 
والصحافة  اإلعالم  دور  وتعزيز  الحريات  دائرة 

بمملكتنا.
إىل  اإلشارة  تجدر  الرقمية  الصحافة  يخص  وفيما 
أن املغرب قد نجح سنة 2015  يف ربح رهان عملية 
بااللتزام  الرقمي، وفاء  التلفزي  البث  نحو  االنتقال 
الدويل للمغرب يف سنة 2006 باالنتقال نحو التلفزة 
يف  ذلك  تّم  حيث   ،  UHF نطاق  يف  األرضية  الرقمية 

مرحلة أوىل يف 17 يونيو 2015.
سياق  يف  وذلك  الرقمية،  الصحافة  دعم  إطالق  وتم 
به  يضطلع  أصبح  الذي  الحيوي  والدور  الدينامية 
االرتقاء  إىل  الدعم  هذا  ويهدف  ببالدنا.  القطاع  هذا 
بجودة الصحافة الرقمية، وتمكني املقاوالت العاملة 
يف املجال من هيكلة بنياتها وتنمية مواردها الذاتية، 
ن مؤرشات  ومن املؤرشات األخرى التي تعٍكس تحسُّ
 158 حصول   ،2015 سنة  خالل  الصحافة  حريات 
موقع إلكرتوني إخباري عىل وصل الترصيح بإحداث 
املوقع، باإلضافة إىل حصول 98 صحايف عىل بطاقة 

الصحافة تحمل اسم املنشأة اإلعالمية الرقمية .
األمازيغية  اإللكرتونية  املواقع  أن  املالحظ  أن  غري 
الكربى ما زالت مستثناة من الدعم الذي تحظى به 
املنابر املشابهة، كما أن العاملني فيها ال يستفيدون 

من أي تكوين مثل نظرائهم يف املواقع األخرى.
 2015 سنة  تميزت  البرصي،  السمعي  قطاع  ويف 
اإلنتاج  رشكات  لولوج  التنافيس  النظام  بتعزيز 
الخاصة إىل اإلعالم السمعي البرصي العمومي، حيث 
 2013 املمتدة من منتصف  الفرتة  أنه خالل  يسجل 
السمعي  اإلعالم  رشكتي  داخل  تم   2015 نهاية  إىل 
البرصي العمومي إطالق 20 طلبا للعروض، إلنتاج 

أزيد من 160 برنامجا.
وقد تعززت حرية الصحافة، خالل السنوات األخرية، 
بإطالق االسرتاتيجية الوطنية لدعم قطاع الصحافة 
2012 و2016، ولعل أبرز  واإلعالم يف الفرتة ما بني 
والنرش  الصحافة  مدونة  االسرتاتيجية  هذه  لبنات 
التي تضمنت، عىل الخصوص، القانون رقم 88.13 
 89.13 رقم  والقانون  والنرش،  بالصحافة  املتعلق 
املهنيني،  للصحفيني  األسايس  بالنظام  املتعلق 
الوطني  باملجلس  املتعلق   90.13 رقم  والقانون 
مقتضيات  مضامينها  يف  عالجت  كما  للصحافة، 
املرتبطة  واملهن  اإللكرتونية  الصحافة  تخص 
واإلشهار،  والطباعة  التوزيع  السيما  بالقطاع، 
للدعم  املنظم  القانوني  اإلطار  تطوير  إىل  باإلضافة 

العمومي املخصص للصحافة املكتوبة.
السادة  طرف  من  قدمت  الشهادات:  بخصوص 
إدارة  بمجلس  سابق  عضو  ملنور  محمد  األفاضل: 
املعهد ) شهادة يف حق الراحل محمد بحري( وحسن 
الكاييس رئيس جمعية أدور )شهادة يف حق الراحل 
مركز  مدير  خلفي  السالم  وعبد  قسيوي(  محمد 
البحث الديداكتيكي والربامج البيداغوجية باملعهد ) 
شهادة يف حق الصحفي أحمد أوعاس( وابراهيم بن 
حمو رئيس تحرير األمازيغية بوكالة املغرب العربي 
محمد  الصحفي  حق  يف  شهادة   (MAP لألنباء 

الراجي(. 
* خديجة عزيز

يف اليوم العاملي حلرية الصحافة 
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يكرم الصحافة األمازيغية 

* أمحد أوعاس
مدينة  من  وعاس  أحمد  الشاب  انتقل  أوعاس   
الجامعية  دراسته  ملتابعة  فاس  مدينة  إىل  الناظور 
األمازيغية  الحركة  يف  انخرط  وهناك  1990؛  سنة 
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية؛ تشبع أكثر بالخطاب 
الهوياتي، وانفتح أكثر عىل أمازيغ األطلس وسوس، 
وانخرط يف النسيج الجمعوي خالل سنتي 1991 و 

. 1993
يف سنة 2001 التحق أحمد أوعاس كصحايف باإلذاعة 
أنتج  الحني  ذلك  منذ  األمازيغي،  القسم   الوطنية 
ونشط املئات من الربامج الثقافية األمازيغية )أكراو 
إيماالس، أخارس ذ أوسونكم إلخ( كما قام بتغطية 
الكثري من األنشطة الوطنية والدولية باملغرب وبارش 
العمومية  بالسياسات  تتعلق  تيمات  حول  حوارات 
بالعرشات  تقارير وروبورتاجات  وقدم  بالثقافة  أو 
قناة  يف  أو  األوىل  يف  أو  اإلذاعة  يف  كصحفي  سواء 
2002 و  تمازيغت أو أيضاً كمنسق للربامج ما بني 
2006. بل وأصبح يف الكثري من هذه املحطات الحامل 
ألنشطة الجمعيات األمازيغية إىل الرأي العام. ومنذ 
هذه السنة منذ بضعة أيام سيصبح الصحفي أحمد 
وعاس رئيساً ملصلحة األخبار والربامج يف تمازيغت.

أحمد وعاس لم يدخل غمار الصحافة فقط لكونه 
ألنه  دخلها  بل  املهنية،  الحياة  إىل  مداخل  يجد  لم 
كان يؤمن بقضية، وهي القضية األمازيغية. حيث 

اشتغل عىل:
بالجاذبية  يتميُز  صحفي  منتوج  -1تقديم 

واملوضوعية؛
أمازيغية تتميُز بالشفافية واالنفتاح  -2تقديم لغة 
املعهد  ينتجها  التي  املصطلحية  املستجدات  عىل 

امللكي للثقافة األمازيغية؛
ويرمز تكريمه إىل:

-تكريم لإلنسان امللتزم بقضايا وطنه؛
-تكريم للمناضل الذي اختار أن يُدافع عن األمازيغية 

ويشتغل باألمازيغية ويف األمازيغية؛
-تكريم للصحفي الذي أعطى ملسة جديدة للصحافة 
إسمها  لغة  عىل  اللسانية  آفاقها  وفتح  األمازيغية، 

األمازيغية؛
الربامج  من  املئات  أنتج  الذي  للباحث  -تكريم 
للكثري  مرجعاً  تُشكل  اليوم  أصبحت  التي  الثقافية 

من الباحثني يف مجال األمازيغية. 

* الصحفي حممد الراجي من جريدة هسربيس اإللكتروين:
اشتوكة  إقليم  تسكدلت،  بقبيلة   1979 سنة   ولد    

أيت بها.
عمل من سنة 2008 إىل سنة 2009 صحايف متعاون 
  2009 سنة  ومن  األسبوعية؛  »نيشان«  مجلة  مع 
»املساء«؛  صحيفة  مع  متعاون  صحايف   2011 إىل 
والتحق بجريدة »هسربيس« االلكرتونية؛ منذ سنة 

2012 ، ضمن طاقمها الصحفي.
الجوائز املحّصل عليها: 

)فئة  للصحافة  الكربى  الوطنية  الجائزة   :2016
الصحافة اإللكرتونية(؛

املرأة  قضايا  يف  املغربية  الصحافة  جائزة   :2016
منظمة  طرف  من  املنظمة  االجتماعي،  والتنوع 
البحث عن أرضية مشرتكة برشاكة مع معهد التنوع 

اإلعالمي؛
2017: جائزة الصحافة العربية بدبي )فئة الصحافة 

اإلنسانية(؛ 

         نبذة عن املكرمني: 
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رئيس  قّرر  التوايل،  عىل  عرش  الحادية  للجلسة 
بمراكش،  اإلستئناف  بمحكمة  الجنايات،  غرفة 
ملف  تأخري   ،2017 ماي   09 الثالثاء  اليوم 
الصحراويني«  »الطلبة  بـ  يسمى  ما  محاكمة 
خالق  عمر  األمازيغي  الطالب  بإغتيال  املتهمني 

»إزم« إىل جلسة 13 يونيو القادم.
بعد  جاء  امللف  تأجيل  الجلسة،  رئيس  قرار 
مرافعة هيئة الدفاع عن الشهيد »إزم« واالستماع 
التهم  كل  نفوا  الذين  »الصحراويني«  للمتهمني 
أنهم  مداخلتهم  يف  مؤكدين  إليهم،  املنسوبة 
عمر  األمازيغي  الطالب  قتل  تهمة  من  »أبرياء« 
الثقافية  بالحركة  عالقتهم  وأن  »إزم«،  خالق 
األمازيغية، »عالقة طيبة وليس هناك أية عدواة 
بينهما، مؤكدين يف ذات السياق أنهم وقعوا عىل 

محارض الرشطة تحت التعذيب«.
هيئة  وعضو  الرباط،  بهيأة  املحامي  واعترب 
الدفاع عن »إزم« محمد أملو ان السبب يف تأجيل 
»كون  هو  »إزم«  إغتيال  يف  املتهمني  محاكمة 
نظرا  للمحكمة  بأقواله  يرصح  لم  املتهمني  أحد 
لحالته الصحية وهذا ما دفع برئيس الجلسة إىل 

تأجيل امللف إىل جلسة 13 يونيو املقبل«.
تم  اليوم  جلسة  أن  للجريدة،  املو  وأوضح 
بإستثناء  جميعاً  املتهمني  إىل  فيها  االستماع 
أن  مؤكداً  الصحية،  حالته  بسبب  منهم  واحد 
من حقهم اإلدالء بأقوالهم ألن ذلك »سيساهم يف 

تسهيل ومساعدة العدالة لقول كلمتها«.
وتوقع املحامي أملو أن تكون الجلسة املقبلة هي 
»إزم«،  بقتل  املتهمني  محاكمة  ملف  يف  األخرية 
سيكونون  املدني  بالحق  املطالبني  أن  مؤكدا 

مستعدين للجلسة املقبلة.

بدوره، أكد الحسني شنوان، عضو لجنة متابعة 
تجاوزت  »املحاكمة  أن  »إزم«  الشهيد  ملف 
دوليني  مراقبني  لتواجد  نظرا  وطني،  هو  ما 
أن   »للجريدة«   مضيفاً  إسبانيا«،  من  ومحامني 
املساطري  الشهيد عمر خالق تسري  وفق  قضية 

القانونية املعرتف بها دوليا«.
جنائي،  ملف  نتابع  »نحن  شنوان:  وأضاف 
لطالب تم اغتياله من قبل طلبة آخرين، وبالتايل 
عليه  ما هو متعارف  الجناة وفق  يجب معاقبة 
لحقوق  الدولية  واملواثيق  املراجع  جميع  يف 
أقىص  بتنزيل  املطالبة   « أن  مربزاً  اإلنسان«، 
أوىل  »إزم«  الشهيد  املتهمني بقتل  العقوبات عىل 
عن  الحديث  يمكن  بعدها  الجميع،  اهتمامات 

املقاربات السياسة«. حسب تعبريه
نهاية  إىل  تعود  القضية  أطوار  أن  بالذكر،  حري 
الطالب  إغتيال  تم  حني   2016 املايض  يناير 
جامعة  برحاب  »إزم«  خالق،  عمر  الجامعي 
القايض عياض بمراكش، متأثرا بالجروح البليغة 
جانب  إىل  لهجوم  تعرضه  بعد  بها  أصيب  التي 
أربعة من طلبة الحركة الثقافية األمازيغية،  من 

قبل ما يسمى »بالطلبة الصحراويني«.
التحقيق  قايض  أن  إىل  كذلك  اإلشارة  تجدر 
 29 يوم  أمر  بمراكش،  االستئناف  بمحكمة 
بـ«الطلبة  يسمى  ما  متابعة   ،2016 يناير 
»مقتل«  يف  املتورطني  الـ14  الصحراويني« 
الشهيد عمر خالق “إزم” يف حالة اعتقال بتهمة 
القتل العمد عن سبق اإلرصار والرتصد، والرضب 
والجرح بواسطة السالح األبيض، وحمل السالح 

والهجوم عىل مسكن الغري.

جنايات مراكش تؤجل جمددا حماكمة املتهمني 
بـ«إغتيال« الطالب األمازيغي »إزم«

للرابطة  التنفيذي  املكتب  شجب 
وحقوق  للمواطنة  املغربية 
بـ«التدخل  وصفه  ما  اإلنسان 
القنيطرة  أحواز  لقائد  الهمجي 
السالليات  النساء  ضد 
بـ«الحدادة«،  املعتصمات 
النساء  »قمع«  أن  مضيفا 
السالليات أدى إىل »إصابة إحدى 
السالليات إصابة بليغة يف الرأس 
ملستشفى  إثرها  عىل  نقلت 

اإلدرييس بالقنيطرة«. 
الحقوقية  الهيئة  وطالبت 
بنسخة  توصلنا   لها  بالغ  عرب 
فتح  الداخلية  »وزارة  من  منه، 
بعض  خروقات  حول  تحقيق 
املحلية«،  والسلطات  النواب 
استمرار«دعمها  عن  مؤكدة 
الساللية  للجماعة  ومساندتها 
مطالبها  يف  )القنيطرة(  الحدادة 
بتحديد  واملرشوعة  العادلة 
ومدخراتها  ممتلكاتها  الئحة 
املشبوهة  التفويتات  والكف عن 
وشباب  لنساء  سكن  توفري  مع 

الجماعة«. 
»تضامنه  عن  املصدر  ذات  وأكد 
الجماعة  يف  الحقوق  ذوي  مع 
مقدمة  ويف  الحدادة  الساللية 
للجماعة  االحتجاجية  الحركة 
العادلة  مطالبهن  يف  النساء 
الجماعة يف  أرايض  بعدم تفويت 

عنها  تغيب  مشبوهة  صفقات 
معايري الشفافية والنزاهة« عىل 

حد قوله.
بالغها  عرب  الرابطة  وأوضحت 
أن »الحركة االحتجاجية للنساء 
من  انطلقت  باملغرب  السالليات 
»الحدادة«،  الساللية  الجماعة 
الرابطة  بالغ  يضيف  أنهن  إال 
من  سنوات   10 من  أزيد  »بعد 
النضال وتقديم العرائض وكافة 
الزلن  االحتجاجية  الوسائل 
من  االستفادة  من  محرومات 

حقهن يف األرض والسكن«.
للرابطة  التنفيذي  املكتب  وأكد 
وحقوق  للمواطنة  املغربية 
كل  مراسلة  »عزمه  اإلنسان 
بالخروقات  املعنية  الجهات 
الجماعة  ومطالب  املرتكبة 
الساللية الحدادة، وكذا من أجل 
»فتح تحقيق يف ممارسات بعض 
النواب و وسائلهم االبتزازية عرب 
العديد من السالليني من  إقصاء 
وجه  دون  الحقوق  ذوي  لوائح 

حق«. عىل حد قول البالغ
كما أكدت الرابطة عزمها تنظيم 
عمالة  أمام  احتجاجية  وقفة 
القنيطرة يوم الخميس 18 ماي 
الحركات  قمع  »إلدانة  املقبل 
بفتح  واملطالبة  االحتجاجية 

تحقيق يف الخروقات.«

هيئة حقوقية تشجب »قمع« 
نساء سالليات بالقنيطرة

الجغرايف،   والتمدد  التنظيمي،  التوسع  إطار  يف   
لجمعية سكان جبال العالم باملغرب، انعقد يوم األحد 
مساء،  السادسة  الساعة  من  ابتداء  مايو2017،   7
بحومة  مساء،  والنصف  الثامنة  الساعة  غاية  إىل 
الغاية جماعة  إحومالكن دوار بني أحمد فرقة عبد 
عبد الغاية السواحل قيادة إيكاون دائرة كتامة إقليم 
الحسيمة، الجمع العام التأسييس ملكتبها اإلقليمي، 
مصطفى  السيد:  الوطني  املكتب  ممثل  بحضور 
فارس  محفوظ  الصغري  األطلس  وممثل   ، الخريي 
املكتب  ، واثنني وثالثني مؤسسا. ويعترب هذا  أمناي 
الجديد هو الثالث، بعد مكتب تازة ومكتب العرائش، 

للجمعية بسلسلة جبال الريف
مؤهالت  عىل  تتوفر  املنطقة،  هذه  فان  لإلشارة، 
كونها  من  بالرغم  مهمة،  وبيئية  طبيعية  وموارد 
باقي  غرار  عىل  واإلقصاء،  التهميش  من  تعاني 
السياسة  الجبلية والقروية باملغرب؛ بسبب  املناطق 
التي تنهجها  املتوازنة،  التنموية غري املنصفة، وغري 

الدولة كما هو معلوم.
تحتاج  الريف  جبال  سلسلة  فإن  أيضا،  ولإلشارة 
جبال  سكان  لجمعية  إقليمي،  مكتب  من  أكثر  اىل 
من  شاسعا  حيزا  تحتل  كونها  إىل  بالنظر  العالم؛ 
أنكاد،  وجدة   : اآلتية  األقاليم  يضم  الوطني  الرتاب 
الدريوش،  الناضور،  تاوريرت،  بركان،  جرادة، 
تطوان  وزان،  الشاون،  الحسيمة،  تازة،  جرسيف، 
العرائش.  أنجرة،  الفحص  أصيلة،  طنجة  ،املضيق، 
الجمعوي،  النسيج  تقوية  يف  إيجابا  سيساهم  مما 
الدويل-  املجال  يف  منه  الناشطة  خاصة   – الحقوقي 

والتنموي لصالح الساكنة الجبلية لهذه املنطقة.
ويف هذا الصدد تمت قراءة القانون األسايس للمكتب 
سمي  والذي  باإلجماع،  عليه  واملصادقة  اإلقليمي، 

بجمعية سكان جبال العالم-الحسيمة.
بعد ذلك تم انتخاب املكتب املسري عىل الشكل اآلتي:

الرئيس : عياد حومالك
نائبه : قاسم حومالك

الكاتب العام : مصطفى حومالك
نائبه : محمد حومالك

أمني املال : بوجمعة حومالك
نائبه : عبدالعايل  حومالك

املساعدون املكلفون بمهام :
– خالد أحموت- أحمد حومالك- محمد الصنهاجي- 

عزيز إيعيش- سعيد النارصي

منطقة كتامة: تأسيس املكتب 
اإلقليمي للحسيمة جلمعية 

سكان جبال العامل
قامت مجموعة من الباحثني بتنظم يوم درايس حول 
»األدب، السياسة واملقاومة« وذلك يوم 04 ماي 2017 

برحاب املكتبة الوطنية يف مدينة الرباط.
 ، محاور  ثالث  عىل  ذاته  الدرايس  اليوم  اشتمل  وقد 
»مقاومة  بموضوع  األمازيغية  القضية   تضمنت 
الراحل  املفكر  منظور  من  األمازيغي  اللغوي  االبتالع 
الكاتب  املحارضة  هذه  أطرها   وقد  هباز«،  بوجمعة 
كتابا  ألف  أن  له  سبق  الذي  باجي،  سعيد  الصحفي 
»مختطف  عنوان:  تحت  هباز  بوجمعة  إرث  حول 

بدون عنوان«.
لم  هباز  »بوجمعة  أن  عىل  مداخلته  يف  باجي  وأكد 
يكن مثقفا أمازيغيا فحسب، بل حرص عىل تجديد، 
تسبقه  لم  بشكل  الفكر،  أنظمة  وتحليل،  نقد  بعد 
ملوضوع  تعرض  أنه  ذلك  األمازيغ،  املثقفني  قلة  إليه 
السلطة  وخاصة  واللغة«،  »السلطة  وهو  شائك 
أنها  أي  إستعمارية،  إياها سلطة  الالرشعية، معتربا 
تاريخ  امتداد  عىل  إذ  اللغة،   تلك  هوية  عن  خارجة 
السلطة اإلستعمارية تسعى هذه السلطة  يف البداية 
إىل القضاء عىل هوية تلك اللغة ، فتجعل ذلك الهدف 

ضمن أولويات برنامجها  السلطوي اإلستعماري«.
وأضاف أنه »إذا كانت مقوالته النظرية، بعد تحقيقها 
أنجز  التي  التطبيقية  اللسانيات  خالل  من  تطبيقيا 
أثارت  قد  األمازيغية،  حول  منهجها  عىل  أطروحة 
لألمازيغية  الدارسني  أوساط   يف  الجدل  من  الكثري 
السواء،  عىل  األمازيغية  وخصوم  الوصفي  باملنهج 
تكن  لم  أو  الجدة  من  الكثري  تحمل  مقوالت  فألنها 

الدارس  الفكر  يف  سابقا  مألوفة 
لألمازيغية«.

ولزاما  »البد  أنه  عىل   باجي  وشدد 
أن  العلمية  الندوة  هذه  يف  علينا 
إىل  ونسعى  املنهجي  جديده  نبلور 
يف  يساهم  كي  ونرشه  ترسيخه 
تصليب الفكر األمازيغي يف مرحلة 
فيها  يكون  ما  أحوج  هو  تاريخية 

إىل التجديد النظري«.
بوجمعة  عند  اللغة  بأن  ويضيف 
هباز لم تكن محايدة، والكلمة لديه 
لم تكن تحتمل عدة معان ملتبسة 
الذي  النظري  للقصور  كنتاج 

يختفي وراءها.
»نظام  باجي  حسب  فلغته 
وقد  املفاهيم«،  من  مرصوص 

موقع  من  الباحث  يشهره  نظري  سالح  إىل  تحولت 
لألمازيغية  يعيد  نظري  منهج  توليد  عىل  الحريص 
العميق كرشط  النظري  الحوار   العريقة يف  تقاليدها 

رضوري  ألية دراسة صائبة.
وأشار سعيد باجي إىل أنه الشك أن الدارسني األمازيغ، 
يولوا  لم  تحديدا،  أكثر  بشكل  منهم  واملستمزغني 
مسألة إنتاج املفاهيم النظرية األهمية التي تستحق 
املفاهيم  كانت  ما  وغالبا  الفكرية،  املقوالت  بناء  يف 
دون  منها....  شائع  هو  ما  استخدام  ويتم  ضبابية 
جانبا  هباز  بوجمعة  كرس  لذلك  لها.  نظري  تحديد 

هاما من كتاباته النظرية  لضبطها، 
الضحالة   دائرة  من  وللخروج 
لدى  إنتاجها،  يف  القاتلة  النظرية 
يدع  ولم  الوصفي،  الفكر  دعاة 
لهذه  إال وتصدى فيها  تمر  مناسبة 
الخفة السائدة يف استخدام املفاهيم 
أو نقلها بشكل ميكانيكي عن الفكر 
إعطاء  عن  يتورع  ولم  األوروبي، 
دروس نظرية يف مبادئ  األمازيغية، 
وذلك عىل صفحات الجرائد واملجالت 
العلمية والندوات، ملن هم يف حاجة 
يف  خاصة  الدروس  تلك  إىل  ماسة 
دعاة  أو  املستمزغني  بعض  أوساط 
األمازيغية الذين تعرفوا إليها حديثا 
بمقوالت  ذاكرتهم  يف  واحتفظوا 
أو  بصلة  األمازيغية  إىل  تمت  ال 

تتناقض مع مبادئها األساسية بشكل فاضح.
وذكر أنه بصدد إبراز الجديد املفهومي واملنهجي  لدى 
بوجمعة هباز يف مجال اللسانيات، وأكد عىل أنه قبل 
األمازيغ  الباحثني   لدى  تكن  لم  املجدد  الباحث   هذا 
البنية  إنتاج ثقافة نظرية  معمقة حول  القدرة عىل 
اللغوية والهيمنة اللغوية أو اإلبتالع اللغوي  وغريها. 
وكان  والتحليل،  النظر  عىل  يطغى  الوصف  كان 
لذلك  يبتلعه،  قل  ويكبله،  بالحارض  يتحكم  التاريخ 
استحق موقع الريادة يف التنظري املعمق إلنتاج الجديد 

املفهومي يف هذا املجال.

مقاومة االبتالع اللغوي األمازيغي من منظور املفكر الراحل بومجعة هباز

أقامت رشكة البيع املبارش البارزة QNET مؤتمرها 
الفرتة  يف   ،V-Malaysia  2017 املسمى  السنوي 
من 3 إىل 7 مايو يف مركز بينانج الدويل للمؤتمرات 
بارو"،  "بيان  منطقة  يف   )SPICE( واملعارض 
وشهد  أيام  خمسة  املؤتمر  واستغرق  بينانج. 
إطالق  وعملية  رائعة  معلومات  تقديم  مراسم 
أكثر من   املؤتمر  للرشكة. وحرض  منتجات جديدة 
15000 من املوزعني الذين جاءوا من جميع أنحاء 

العاملمن بينهم املغرب.
هذا  تصميم  تم  اآلن!"،  ذلك  "افعل  عنوان  تحت 
األوىل  الدرجة  من  ثمينة  فرص  لتوفري  املؤتمر 
باملمثلني  واملعروفني   QNET رشكة  ملوزعي 
حول   QNET رشكة  قادة  من  للتعلم  املستقلني 
الدعوة  مع  واالنسجام  أحالمهم  تحقيق  كيفية 

.)limitless( ليكونوا غري محدودين
العام  هذا  يف  الرئيسية  الجذب  نقاط  أبرز  ومن 
ألهم  الذي  أوبريوي  فيفيك  بوليوود  نجم  حضور 
بالفشل  املتعلقة  الشخصية  بقصصه  الحضور 
سفري  وبصفته  هدفه.  عن  والبحث  والنجاح 
قدم   ،)CPAA( الرسطان  مرىض  مساعدة  جمعية 
بمثابة  هم  الذين  األشخاص  من  مجموعة  فيفيك 
جنود شجعان )ديفيوانشا، 6، والهو، 7، وأخانشا، 
16، وأنيتا، 40( عىل خشبة املرسح ليشكروا رشكة 
مرض  ضد  والنضال  للكفاح  دعمهم  عىل   QNET

الرسطان.

إطالق   V-Malaysia 2017 مؤتمر  شهد  كما 
منتجات جديدة لرشكة QNET يف مجاالت الرعاية 
املنزلية والعناية الشخصية والفنادق الفاخرة فضال 
 tripsavr عن عروض لقضاء العطالت مع برنامج
2.0 . مع أكثر من 30 عالمة تجارية من منتجات 
أو   QNET مهرجان  معرض  يف  املعروضة   QNET
الدويل  بينانج  مركز  تحول  فقد   QNET كرنفال 
للمؤتمرات واملعارض )SPICE(  إىل معرض ضخم 
فلسفة  مع  "انسجاماً  العاملية.   QNET ألعمال 
 ))RYTHM ))Raise Yourself to Help Mankind
ملساعدة  نفسك  ارفع  )وتعني   QNET لرشكة 
والرتكيز  االهتمام  ملنح  دائما  نسعى  البرشية(، 
أن  نريد  البرشي.  املال  رأس  تنمية  عىل  األسايس 
يتطورون  و  يزدهرون  املستقلني   ممثلينا  نرى 
تدريبا  مدربني  مشاريع  أصحاب  ليصبحوا  أكثر 
يحصلون  دائماً  املستقلني  ممثلينا  أن  كما  جيدا. 
صناعة  جوانب  من  جانب  كل  لتعلم  فرصهم  عىل 
والناجحني  املخرضمني  القادة  من  املبارش  البيع 
الرئيس  تريفور كونا،  الطويلة. وقال  الخربة  ذوي 
التنفيذي لرشكة QNET: "أن فعاليات مثل مؤتمر 
V يتم تصميمها وتكييفها لتحقيق املعايري العاملية 

لصناعة البيع املبارش".
: QNET نبذة عن رشكة

قارة  يف  املبارش  البيع  رشكات  أبرز  من  كواحدة 
من  كبرية  مجموعة   QNET رشكة  تقدم  آسيا، 

املنتجات التي تسهل حياة الناس والتي يتم عرضها 
100 دولة  أكثر من  للعمالء واملوزعني يف  وطرحها 
من خالل برنامج التجارة اإللكرتونية الخاص بها. 
وتمتلك الرشكة 25 مكاتب ووكاالت يف جميع أنحاء 
ومنهم  املخزن  وكالء  من   50 من  وأكثر  العالم، 
رشكاء محليني أو حاصلني عىل حق االمتياز يف عدد 

من البلدان. 
من  كثري  يف  عضويتها   QNET رشكة   تشغل 
وسنغافورة  ماليزيا  يف  املبارش  البيع  جمعيات 
هي   QNET رشكة  أن  كما  وإندونيسيا.  والفلبني 
هونج  يف  الغذائية  الصحة  جمعية  يف  عضو  أيضا 
كونج وجمعية صناعة املكمالت الغذائية الصحية 

يف سنغافورة وغريها. 
الرعاية  مجال  يف  كذلك   QNET رشكة  تنشط 
كرة  ذلك  يف  بما  العالم،  أنحاء  جميع  يف  الرياضية 
القدم )رشيك رسمي لنادي مانشسرت سيتي لكرة 
وان،  فورموال  سيارات  سباق   ،)MCFC( القدم 
بتوقيع  مؤخرا   QNET رشكة  قامت  الريشة  تنس 
، ملدة ثالث سنوات( وكرة  عقد رشاكة جديدة مع 
القوي  الرشكة  إليمان  نظرا  وذلك  وغريها  الريشة 
العمل  وروح  والقيادة  العزيمة  خصائص  أن 
يف  نفسها  ستربز  الرياضة  يف  املوجودة  الجماعي 

 .QNET رشكة

QNET خيتتم مؤمتره بعدد قياسي من احلضور من عدة دول من بينها املغرب

ابن الشيخ حيلق بفنه
 إىل بلغاريا

يستعد الفنان التشكييل محمد ابن الشيخ للمشاركة  
للفرنكوفونية  الدويل  للمهرجان  السابعة  الدورة  يف 
من   8 غاية  إىل  ماي   31 مابني  بسوزوبول  املقام 

يونيو القادم،
التشكيلية  الفنانة  رفقة  الشيخ،  ابن  الفنان  ويمثل 
جانب  إىل  امللتقى  هذا  يف  املغرب  املرجاني  فاطمة 

مشاركني من عدة دول فرنكوفونية.
ويعد هذا  امللتقى املنظم من طرف السفارة املغربية 
األسود  بالبحر  تقع  جزيرة  شبه  وهي  بسوزوبول، 
يف جنوب رشق بلغاريا، تظاهرة مهمة نظرا لكونه 
حيث  املغربية،  والتقاليد  والعادات  بالثقافة  يعرف 

سيعرف تنظيم  يوم خاص باملغرب.
واكتسب هذا املهرجان الدويل، الذي تتواصل فعالياته 
حتى الثامن من يونيو القادم، شهرة أكيدة باملشهد 

الثقايف البلغاري.
بالسواحل  الخالبة  األماكن  بني  من  وسوزوبول 
البلغارية يحج اليها العديد من الرسامني واملوسيقيني 

والكتاب والشعراء واملهندسني واملمثلني.
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 “كمال الوسطاني؛
لقي الهجوم الذي تعرض له أبناء الريف، من طرف الحكومة بعد 
االحتجاجات وقمعها،  باالنفصاليني، تمهيدا لشل حركة  وصفهم 
احتجاجات  واندلعت  الحراك،  نشطاء  طرف  من  واسعا  استنكارا 
كما  الريف،  حراك  مع  تضامنا  وخارجه  املغرب  داخل  واسعة 
الخطري،  التوصيف  بهذا  والسياسيني  الحقوقيني  من  العديد  ندد 
العادلة  املطالب  عىل  لالنقالب  الفاشلة  باملحاولة  إياه  معتربين 

لساكنة املنطقة.

* مسرية غري مسبوقة وإعالم رمسي باحلسيمة
انطلقت عشية يوم الخميس 18 ماي 2017، مسرية شعبية وسط 
املدينة ومدن  أبناء وبنات  مدينة الحسيمة شارك فيها اآلالف من 
الذي  والتخوين  لالتهامات  رفضهم   عن  للتعبري  الريف  وبلدات 
الحقوق  لواء  الرافع  املتواصل  للحراك  الحكومية  األغلبية  وجهته 

االقتصادية واالجتماعية.
وقبل ساعات من الوقت املحدد شهدت املدينة، يف أحيائها وأزقتها 
ال  وحماسة  ملحوظا  شبابيا  ونشاطا  دؤوبة  حركة  ودروبها 
تخطئها العني استعدادا للساعة الصفر، كما شهدت مدن وبلدات 
وأجدير  وبوكيدران  وتماسينت  والناظور  وإمزرون  بوعياش  بني 
والدريوش وتمسمان احتشادا أوليا أعقبه االنتقال الجماعي نحو 
الحسيمة  التحرير” وسط  املرتقبة “ساحة  انطالق املسرية  نقطة 

التي باتت يف نظر الكثريين أيقونة نضال الريف وكل الوطن.
املسرية التي تعترب من أضخم مسريات املدينة منذ انطالق حراكها 
قبل حوايل سبعة أشهر، انطلقت عىل وقع شعارات قوية: “عاش 
الريف ال عاش من خانه”، و”ال للعسكرة ال للعسكرة”، و”كرامة 

حرية عدالة اجتماعية”، و"هي كلمة واحدة هاد الدولة فاسدة".
لهم  الحكومة  باتهامات  القوي  التنديد  عىل  املشاركون  وشدد 
باملطالب االنفصالية وخدمة األجندات الخارجية واالراتباط بجهات 
والحقوقية  والثقافية  االجتماعية  الطبيعة  مؤكدين  معادية، 
واالقتصادية ملطالبهم والتي عىل رأسها رفع العسكرة عن املنطقة.

واستبقت املنطقة املسرية بإرضاب عام ناجح أغلق عىل إثره التجار 
ومساندة  الحراك،  نشطاء  لدعوة  استجابة  التجارية  محالتهم 

لالحتجاجات املطالبة بتحسني الوضع االجتماعي.
وعىل غري العادة، قدمت القناة الثانية املغربية ريبورتاجا إخباريا 
حول مسرية الخميس، والتي تأتي يف إطار حراك هذه املدينة الذي 
العام عقب مقتل محسن فكري، دون أي  استمر ملا يناهز نصف 

التفاتة إعالمية رسمية.
الرسمية  القنوات  عىل  الحسيمة  أحداث  تغطية  البعض  واعترب 

توجها جديدا يف التعاطي مع الحراك بهذه املدينة، يف وقت شهدت 
انصبت  تحليالت  رافقته  األمنية،  األجهزة  ملختلف  إنزاال  املنطقة 
امليدان  الحديث عن تصعيد محتمل، لكن ما وقع يف  بعضها حول 
سائدا  ظل  الذي  الرتقب  أزال  الحدث،  بتغطية  رسمية  قناة  وقيام 

أليام.
كذلك شهدت املنطقة تواجد عدد كبري من ممثيل الصحافة الوطنية 
والدولية، الذين حلوا بمدينة الحسيمة من أجل تغطية املسرية التي 

وصفت بالتاريخية.

* الرباط: حمتجون يرفضون ختوين حراك الريف
من  عدد  جانب  إىل  األمازيغية  الفعاليات  من  مجموعة  نظمت 
احتجاجية تضامنية  الرباط، وقفة  بالعاصمة  الحقوقية  الهيئات 
أمام الربملان، وذلك بالتزامن مع املسرية االحتجاجية التي نظمها 

نشطاء الحراك الشعبي بالريف. 
التي تحولت إىل مسرية جابت  الرباط  وطالب املشاركون يف وقفة 
الحسيمة  عن  العسكرة  مظاهر  برفع  الخامس،  محمد  شارع 
ونواحيها وفتح الحوار مع نشطاء الحراك الريفي لتنفيذ مطالبهم، 
كما نددوا بمواقف أحزاب األغلبية التي وزعت اتهامات باالنفصال 
عىل نشطاء الريف الغاضبني. وحمل املحتجون الفتات تعرب عن تلك 
نريد  ما حدث،  يتكرر  ال  ولكي  "وفاًء ملحسن،  قبيل:  املواقف، من 

دولة ديمقراطية تحرتم حقوق اإلنسان".
ويف ترصيح ألحد نشطاء الحركة األمازيغية بالرباط، محيي الدين 
مع  للتضامن  كاستمرارية  تأتي  املسرية  هذه  بأن  قال  حجاج، 
االستفزازية  الترصيحات  بعد  "وخاصة  بالريف  الشعبي  الحراك 
لألغلبية الحكومية والتي ال تختلف كثريا عما أطلقه الحسن الثاني 
1984 وتحذيرا للمخزن من أي تدخل جبان يف  عىل الريفيني سنة 

حق أهلنا بالريف".
وأضاف حجاج أن املسرية كانت ناجحة بكل املقاييس ال من حيث 
الكم وال من حيث تنوع املشاركني وتياراتهم "مما يؤكد أن قضية 

الريف قضية عادلة ال يختلف عليها اثنان".
تعلن  املدن  من  عدد  يف  ووقفات  مسريات  خرجت  ذلك  وبموازاة 
تضامنها مع الريف وحراكه، ففي مدينة القنيطرة، خرج مواطنون 
إلعالن تضامنهم مع املحتجني يف الريف، غري أن القوات العمومية 
تصدت للوقفة التي كانوا يعتزمون تنظيمها، حيث كشفت مصادر 

محلية عن تدخل هذه القوات ملنع احتجاجات املتضامنني هناك.
سالليات  نساء  ضمنهم  العرشات  خرج  الحاجب،  مدينة  ويف 
تعرفه  الذي  الشعبي  الحراك  ومع  الريف  مع  تضامنا  لالحتجاج 
حراك  رفعها  التي  الشعارات  من  بعضا  املحتجون  ورفع  املنطقة، 
الحسيمة اليوم من قبيل "املخزن يا شماتة هز جيشك سري حرر 

سبتة".
وخرجت أيضا فعاليات حقوقية وسياسية، بعاصمة الرشق وجدة، 
للتضامن مع املحتجني بالحسيمة، مؤكدين رفضهم لإلنزال األمني 
إىل  باإلضافة  هذا  املاضية،  الساعات  خالل  الحسيمة  عرفته  الذي 

عدد من املدن األخرى كطنجة، مراكش، الدار البيضاء وغريها.

احتجاجات بأوروبا حتذر من التعاطي األمين مع 
حراك الريف 

خرج مساء يوم السبت 20 ماي ٬2017 عدد من املهاجرين الريفيني 
الدول األوروبية٬  املقيمني بأوروبا، يف وقفات احتجاجية بمختلف 
تنديدا بالترصحات الحكومية األخرية بخصوص حراك الريف، وكذا 

اإلنزال العسكري واألمني املكثف باملنطقة.
وطالب املحتجون خالل الوقفات التي دعت إليها اللجنة التحضريية 
ومدريد  وبروكسيل  الهاي  من  بكل  الشعبي،  للحراك  األوروبية 
وكمال  فكري  محسن  ملف  يف  الحقيقة  بكشف  وبلباو،  وخريونا 
املعتقل  رساح  وإطالق  الخمسة،  الحسيمة  وشهداء  الحساني 
البشري   2011-2012 عىل خلفية احتجاجات بني بوعياش سنتي 

بنشعيب، ومعتقيل أحداث إمزورن العرشة. 
وحدات  وبناء  الريف،  منطقة  عن  العسكرة  برفع  طالبوا  كما 
من  والحد  العاطل  للشباب  شغل  فرص  توفري  لغرض  إنتاجية 
خاص  مستشفى  بناء  عىل  والعمل  باإلقليم،  املسترشية  البطالة 

بمرىض الرسطان، وجامعة ومدارس وإعداديات وثانويات.
"العالم  توصلت  لها،  سابق  بيان  يف  أدانت  قد  اللجنة  وكانت 
الحكومية  األغلبية  "افرتاء  أسمته  ما  منه،  بنسخة  األمازيغي" 
املغربية  الدولة  الريف، محملة  التضليلية" تجاه حراك  وسياستها 
"يف شخص رئيسها مسؤولية ما ستؤول إليه األوضاع يف الريف". 
وأدانت بشدة "االفرتاء من قبل الدكاكني السياسية ووزارة الداخلية 

عىل أهلنا يف الريف اآلن، وربما غدا يف مناطق أخرى".
املطلبي  امللف  تبني  مسرية  مواصلة  عىل  عزمها  اللجنة  وأكدت   
يف  الدولية  املؤسسات  أمام  عنه  والرتافع  بالريف  الشعبي  للحراك 
حالة ما فكرت الدولة يف استعمال القوة ضد الحراك واملس بسالمة 
النشطاء أو إشهار ورقة االعتقاالت واملتابعات القضائية يف حقهم.

وحسب البيان، فقد سبق للجنة أن نرشت فيديوهات توثق هجوم 
بوكيدارن  بلدة  يف  للمواطنني  التجارية  املحالت  عىل  األمن  عنارص 
كثرية  فيديوهات  نرشت  كما  الشوارع.  يف  للمصابيح  وتكسريهم 
اللقاء  عقب  الدولة  "ضحايا"  فيه  تسببت  الذي  التخريب  عىل 
قوات  إرشاف  تحت  البيضاوي  والوداد  الريف  شباب  بني  الريايض 

القمع يف املدينة.

تصرحيات األغلبية تضع الريف على صفيح ساخن 

املنسجمة  غري  الحكومية  األغلبية  أحزاب  بالغ 
يف  خصوصا  تحتمل،  ال  وعبثا  تطاق  ال  خطوة 
الفقرة التي تقول: "... القانون ال يسمح بتحول 
التجمعات إىل أعمال تمس بأمن املواطنني أو تؤدي 
إىل تخريب أو إحراق املمتلكات العامة والخاصة".

بما أن البالغ صدر تزامنا مع ما يشهده الريف من 
حراك مجتمعي قطع أشواطا كثرية منذ وفاة بائع 
السمك محسن فكري ليصل صداه إىل ما وصله، 
التي خاض  االحتجاجات  أن  يعني، ضمنيا،  فهذا 
تخريبية  أعمال  عن  أسفرت  الريفيون،  غمارها 
ورسقة وكرس... مع العلم أن الفيديوهات وثقت، 
سلمية  وثقت  إذ  ذلك،  عكس  والصورة،  بالصوت 
بن  محمد  حفدة  ووعي  الريف  أهل  احتجاجات 
أن  ذلك  عىل  دليل  وخري  الخطابي،  الكريم  عبد 
من  تخلو  بها  حناجرهم  تصدح  التي  شعاراتهم 
أي دعوة إىل التخريب أو النهب أو املس باالستقرار 

وباملصلحة العليا للوطن...
اشتد  أن  منذ  أشاهد،  لم  أني  بيده  نفيس  والذي 
تضاهي  سلمية  احتجاجية  حركات  عودي، 
تعكس  حضارية  احتجاجات  الريفيني،  مسريات 
بمطالب  للمطالبة  الريف  أهل  ووعي  نضج 
اجتماعية مرشوعة ال تستدعي أصال الخروج إىل 

الشارع للتظاهر.
وأجدني متأكدا، بما ال يدع مجاال لالرتياب، من أن 
وتجويد  للساكنة،  االجتماعية  الوضعية  تحسني 
والعمل  الشغل،  فرص  وتوفري  التحتية،  البنى 
بمبدأ تكافؤ الفرص، وربط املسؤولية باملحاسبة، 
من  تعجيزية  بمطالب  ليست  العسكرة...  ورفع 
تحقيقها،  املغربية  الدولة  عىل  بمكان  الصعوبة 

الواقع  أرض  عىل  واملنال  التحقق  سهلة  هي  بل 
األذان  سياسة  أن  غري  ورق،  عىل  حرب  مجرد  ال 

الصماء هي املعمول بها رسميا.
متمردين،  وليسوا  مشاغبني،  ليسوا  الريفيني  إن 
وليسوا انفصاليني، هم مغاربة كباقي املواطنني، 
الغرية  دماء  يف عروقهم  تجري  ذلك،  من  أكثر  بل 
ويرفضون  املواطن،  ومصلحة  الوطن  عىل 
هذه  كل  إىل  ونظرا  االضطهاد،  ويمقتون  الحكرة 

املواصفات نُعتوا ذات يوم باألوباش.
الرشقي؟  الجنوب  وبني  الشمال  بني  الفرق  ما 
الشمال عىل صفيح ساخن، يف حني  يزال  ال  ملاذا 
ألم  الرشقي؟  الجنوب  أبناء  شمعة  انطفأت 
يف  واألوحد  الوحيد  السبب  هي  "الوفاة"  تكن 
التواصل  مواقع  داخل  والدموع  والغضب  التذمر 
منه  غادرنا  الذي  بالريف  األوىل  االجتماعي؟ 
كابسة  داخل  مهينة  بطريقة  فكري"  "محسن 
للنفايات، والثانية بتنغري ملا رحلت عنا، عىل حني 
الثالث، جراء  السنوات  ذات  "إيديا"  الطفلة  غرة، 
سبب  أليس  باإلقليم؟  السكانري  جهاز  انعدام 
الوفاة واحدا؟ أليست املطالب مشرتكة؟ هل معنى 
يف  ومعقولة،  مرشوعة  الريفيني  مطالب  أن  هذا 
الجنوب  أبناء  مطالب  حول  الشبهة  تحوم  حني 

الرشقي؟
األسئلة،  هذه  كل  عن  نجيب  أن  بالرضورة  ليس 
املقال  هذا  قارئ  ولكل  طرحناها،  أننا  األهم  ألن 
أجوبته الخاصة، لكن، ماذا تعني كل هذه األسئلة 
برمتها، إنها تعني، من ضمن ما تعنيه، أن الدولة 
رغبة  تحدوها  ال  أجهزتها  بمختلف  املغربية 
املواطن  البلد، ومصلحة  تنمية هذا  تحريك عجلة 

آخر ما تفكر فيه، وال ترغب يف تحسني الوضعية 
الحكوميني  املسؤولني  وأن  للساكنة،  االجتماعية 
والفردية  الخاصة  املصالح  هو  الشاغل  شغلهم 

والعمل بشعار "أنا ومن بعدي الطوفان".
ستلتفت  الدولة  فإن  احتجاجاتك،  واصلت  فإن 
عىل  وستطري،  وبيانات،  بالغات  وستصدر  إليك 
إىل  بثقلها  حكومية  شخصيات  الرسعة،  وجه 
عن  والبحث  الغاضبني  ملحاورة  االحتجاج  "بؤر" 
فكرة  عن  بالعدول  املتظاهرين  إلقناع  الحلول 
التهميش  رغم  الصمت  الزمت  وإن  التظاهر، 
لك ظهرها  الدولة ستدير  فإن  والفقر،  واإلقصاء 
رغم  الهشة  ملنطقتك  اهتمام  أدنى  تويل  ولن 

املشاكل املوحدة.
االحتجاج  عىل  تحريضا  يعد  ال  املقال  هذا  إن 
والخروج إىل الشارع أو شيئا من هذا القبيل، ألن 
التظاهر أصال آخر ما يلجأ إليه املغاربة الغاضبون 
توصد  بعدما  بالهم،  تؤرق  معينة  وضعية  من 
السيل  يبلغ  وبعدما  وجوههم،  يف  الحوار  أبواب 
تصيخ  أن  إىل  ورصيحة  واضحة  دعوة  بل  الزبى؛ 
الدولة السمع لنبض الشارع، وأن تنصت لهموم 
تضع  وأن  االحتجاج،  قبل  ومشاكلهم  املواطنني 
اهتماماتها  أولويات  صلب  يف  الجديدة  الحكومة 
ثم  األوىل،  بالدرجة  التعليم  االجتماعي،  الشق 
الصحة فالسكن، وكذا توفري فرص الشغل تحفظ 
وإال  العيش،  شظف  وتقيه  وجهه  ماء  للمواطن 
سيصبح الريف واملناطق املجاورة له، فعليا، قنبلة 

موقوتة نخىش عواقبها ونتوجس تبعاتها.
* ياسني أوشن

شهادة أطلسـي يف حق الشعب الريفـي
للتنسيقية  التأسييس  العام  الجمع  مدريد  اإلسبانية  بالعاصمة  انعقد 
األوروبية لدعم الحراك الشعبي بالريف عىل مدى يومي 20 و 21 مايو 

2017، وذلك تماشيا والتوصياتاملقررة يف لقاء بروكسيل.
مختلف  الخارج  نشطاء  فيه  تداول  ومسؤول،  جدي  نقاش  وبعد 
الجمع  خلص  األوروبية،  املحلية  اللجن  طرف  من  املقدمة  التصورات 
التنسيقية  أعضاء  وانتخاب  تلقائيا  التحضريية  اللجنة  حل  إىل  العام 

األوروبية لدعم الحراك الشعبي بالريف.
وكذا تشكيل لجان وظيفية عىل املستوى األوروبي للعمل عىل مختلف 
الربامج وتسطري برنامج عمل عىل املدى اآلني واملتوسط،  كما خلص 
الجمع العام إىل أن التنسيقية تتكون من مندوب واحد عن كل لجنة، 
وفق  الجديدة  اللجن  أمام  مفتوحة  األوروبية  التنسيقية  إبقاء  مع 

رشوط حددها الجمع العام. 
مجهودات  خالله  من  تثمن  بيانا  التنسقية  أصدرت  اللقاء  ختام  ويف 
كل اللجن املشاركة عىل روحها النضالية العالية واملتسمة باإلنسجام 
الريف، وأثنت بشكل خاص لجنة  التي تهم  القرارات والقضايا  يف كل 
باللقاء  أسمته  ما  إنجاح  يف  مجهوداتها  عىل  بمدريد  فكري  محسن 

التاريخي لريفيي أوروبا.
دعمها  بالريف  الشعبي  الحراك  لدعم  األوروبية  التنسيقية  وأعلنت 
تضامنها  وكذا  بالريف،  الشعبي  الحراك  لنضاالت  الالمرشوط 
معتقيل  رأسهم  "وعىل  بالريف،  السياسيني  املعتقلني  مع  الالمرشوط 
أحداث إمزورن املفربكة والبشري بنشعيب ومعتقيل املواقع املتضامنة 

مع حراك الريف".
عىل  بالبالد  القائم  السيايس  للنظام  الكاملة  املسؤولية  حملت  كما 
املدنيني  عىل  والنار  بالحديد  فرضها  الذي  والحصار  العسكرة  "حالة 
العقاب يف  اإلفالت من  إعمال وتفعيل مبدأ عدم  بالريف"، وكذا  العزل 

حق املسؤولني عن اغتيال الشهداء بالريف.
واملقاومة  والصمود  النضال  مواصلة  عىل  النشطاء  تعهد  الختام  ويف 
السلمية إىل جانب إخوانهم يف الريف حتى تحقيق كافة املطالب العادلة 

واملرشوعة.

التنسيقية األوروبية لدعم حراك الريف 
تعقد مؤمترها التأسيسي
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وكاتبة  كشاعرة  ليبيا  ن  تمازيغت  إسم  أن  لك  أقول  أن  أود  بداية   *
مواقع  عىل  خاصة  األخرية،  السنوات  خالل  كثريا  عرفت  أمازيغية 
التواصل اإلجتماعي وأثار الكثري من الجدل والتساءالت عمن تكون هذه 

املناضلة األمازيغية الليبية فمن هي تمازيغت نليبيا؟
بجبل  يفرن  مدينة  من   1988 مواليد  من  الحاج  منرية  إسمى  أنا   **
نفوسة، ولدت يف بيت يتحدث باألمازيغية فقط حتى دخويل إىل املدرسة 
كلية  من  -تخرجت  األمازيغية  والثقافة  اللغة  سوى  أعرف  أكن  لم 
االداب- وكنت منذ صغري أحب اإلستماع إىل الشعر األمازيغي القديم 
الذي كان يرتدد أمامي من قبل جدي وجدتى أو كبار السن يف قريتي، 
أفكار  من  بداخيل  يدور  ما  عن  التعبري  أحاول  فشيئا  شيئا  وأصبحت 
بكتابة بعض األبيات الشعرية، بعد تخرجي من الجامعة تفرغت لكتابة 
قصيدة   100 من  أكثر  كتبت  فقد  مستمر،  بشكل  الشعرية  القصائد 
واألرض  الهوية  مثل  املختلفة  املواضيع  من  الكثري  تتناول  أمازيغية 

والوطن والحياة واألمومة والحب والحرب وغريها من املواضيع.
* كيف كانت بداية تجربتك الشعرية؟ 

** بداياتي كانت عبارة عن خواطر وأبيات قصرية حاولت فيها التعبري 
عما يدور بداخيل من أفكار ومشاعر، كما تأثرت ببعض القصائد التى 
كانت ترتدد أمامي من كبار السن، واستمر حبي لكتابة الشعر إىل اآلن 
حيث أصبح يتطور مع مرور السنني وحتى بعد تخرجي من الجامعة 
حيث تفرغت لكتابة الشعر بلغتي األم، وقمت باستغالل الفضاء الذي 
أنها  لله  والحمد  قصائدي  نرش  يف  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  تمنحه 

وصلت لبعض من محبي الشعر األمازيغي حتى من خارج ليبيا
الليبي  الثقايف  املشهد  يف  األمازيغي  الشعر  لوضعية  قراءتك  هي  ما   *

وتمازغا عموما؟
عن  كثريا  تتطور  لم  ليبيا  يف  األمازيغية  الثقافية  الحركة  لألسف   **
بها  تمر  التى  للظروف  ذلك  يعود  ربما  تماما،  بالعكس  بل  السابق 
الذين الزالوا  الليبني  ليبيا حاليا، لكن هناك عدد من الشعراء األمازيغ 
يحاولون سد الفراغ الثقايف الحاصل وإن لم يكن بالكم املريض مقارنة 

بباقي املناطق األمازيغية يف الدول األخرى.
يف  كبري  تطور  هناك  فأكيد  األمازيغي  الوطن  لعموم  بالنسبة  ولكن 
ظهور  نشهد  حيث  األمازيغي  الشعر  فيها  وبما  األدب  أنواع  مختلف 

والجزائر  املغرب  يف  وخاصة  دائم  بشكل  شباب  شعراء 
ونالحظ تطور يف كتابة القصائد واألدب بشكل عام وبالطبع 
نستفيد دائما من املدارس الشعرية السابقة التى هيئت لنا 
وأقصد  دربها،  يف  ونسري  منهلها  من  لنأخد  خصبة  أرضية 
الشعراء األمازيغ السابقني سواء محليا مثل الشاعر سعيد 
يس  الشاعر  مثل  تامزغا  مستوى  عىل  أو  محروق  سيفاو 

محند أومحند وغريهم من عمالقة الشعر األمازيغي.
* يعني هل هناك قراء يهتمون بالشعر األمازيغي؟ 

** نعم بالتأكيد هناك محبني ومتتبعني للشعر األمازيغي يف 
ليبيا بل يمكن أن أقول أن هناك تعطش كبري لألدب األمازيغي 

بالعموم يف ليبيا.
للشهيد  املخصص  الديوان  يف  رائعة  بقصيدة  شاركت   *
هذه  تخوضني  وأنت  إحساسك  كان  كيف  إزم،  األمازيغي 

التجربة؟
القضية  شهداء  وكل  إزم  الشهيد  روح  عىل  أترحم  أوال   **
لرشف  أنه  وأكيد  األمازيغي،  الوطن  عموم  يف  األمازيغية 
الدول  مختلف  من  األمازيغ  الشعراء  كبار  أشارك  أن  عظيم 
بالنسبة يل الختيار  الديوان وهي فرصة سعيدة جدا  يف هذا 
قصيدتى »أسيل نّغ« عريسنا، ضمن عدد من أجمل القصائد 

الجميلة يف هذا الديوان الذي جمع كبار الشعراء األمازيغ.
* كيف تنظرين إىل مستقبل القصيدة األمازيغية؟

النشاط  من  الكثري  األمازيغية  األدبية  الحركة  تشهد  أن  أتمنى   **
والتطور وخاصة يف ليبيا كما أتمنى أن نرى املزيد من اإلهتمام باملجال 
األدبي والشعري وإن كان هذا األمر يحتاج إىل مجهودات كبرية ولكن 
نأمل بأن يكون القادم أفضل وأن نرى املزيد من اإلهتمام باملواهب التى 

تظهر باستمرار.
* بعيدا عن الشعر ماهي اهتمامات الشاعرة تمازيغت نليبيا؟ 

إىل  باإلضافة  كثريا  الرسم  أحب  فأنا  الشعر  كتابة  إىل  باإلضافة   **
دراسة التاريخ والرتاث األمازيغي وكتابة البحوث واملقاالت التى تتعلق 

بالفلكلور األمازيغي.
* ما رأيك يف الحركة اإلبداعية النسائية الليبية واألمازيغية عموما؟

 إىل اآلن لم تنل الحركة اإلبداعية النسائية يف ليبيا حقها من اإلهتمام 
وكما ذكرت لك ربما الوضع السيايس الليبي الحايل قد أثر بشكل كبري 

عىل الحركة األدبية بشكل عام.
 * كلمة أخرية موجهة لقراء جريدة العالم األمازيغي.  

أن  وأتمنى  مسريتى  يف  وساندني  جانبي  اىل  وقف  من  كل  أشكر   **
محليا  سواء  األمازيغية  األدبية  الحركة  يف  أساهم  وأن  الله  يوفقنى 
اإلهتمام  عىل  املحرتمة  جريدتكم  أشكر  كما  تامزغا،  مستوى  عىل  أو 
اإلعالمية  إيصال رسالتكم  يف  والنجاح  التوفيق  املزيد من  لكم  وأتمنى 

لكل األمازيغ والعالم.  تانمريت نون.

إعداد
ساعيد 
الفرواح

الشاعرة األمازيغية الليبية، منرية احلاج »متازيغت نليبيا«: 

احلركة اإلبداعية النسائية يف ليبيا مل تنل حقها

املحافظة  منتدى  إطار  يف  املنظم  الحفل  شكل 
السامية لألمازيغية  »تمازيغت االن« منتصف 
الصيغة  لتقديم  مناسبة  الجاري،  الشهر 
لحقوق   العاملي  الترصيح  لنصوص  األمازيغية 
اإلنسان واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل كما 
ألهداف  املتقاطعة  القراءة  السياق  ذات  يف  تم 
بالفرنسية  و  باألمازيغية  املستدامة  التنمية 
من قبل إطارات املحافظة السامية لألمازيغية 

املكلفني برتجمة النصوص.
املحافظة  رئيس  أوضح  الصدد  هذا  يف 
أن  عصاد  الهاشمي  يس  لألمازيغية  السامية 
املوقع  عىل  متوفرة  ستكون  النصوص  هذه 
االلكرتوني للمحافظة وذلك بالتعاون مع وكالة 

األنباء الجزائرية.
وأوضح السيد عصاد يف كلمة ألقاها باملناسبة 
التي  املستدامة  التنمية  أهداف  »ترجمة  أن 
تخص غالبية بلدان العالم إىل األمازيغية يعطي 
لغتنا بعدا جديدا  يتمثل يف العاملية« مضيفا أن 
إىل  االمازيغية  برتقية  ستسمح  العملية  هذه 

محفل  لغات الحضارات الكربى املبنية عىل الكتابة.
كما رصح من جانب اخر بأهمية »إدراج هذه املناسبة 
ال22  الذكرى  األمازيغية وكذا عشية  إطار دسرتة  يف 
إلنشاء املحافظة السامية لألمازيغية أي بعد عقدين 

من العمل خدمة لألمازيغية يف الجزائر«.
واعترب نفس املتحدث ويف ذات السياق أن »االنجازات 
تأكيد  بكل  تعترب  والدستورية  األخرية  السياسية 
أهم  بها  ونوهت  انتظرتها  طاملا  هامة  مكتسبات 
يريس  األمازيغية  »ترسيم  أن  مؤكدا  األمة«،  مكونات 
رشوطا جديدة مالئمة للتكفل بها وتطويرها يف شتى 
والتعاون  التشاور  إطار  يف  وذلك  املجتمع  مستويات 

بني املؤسسات والفاعلني  املعنيني«.
الجاري  »االستكمال  أن  قوله  عصاد  السيد  وتابع 
الدستور  أحكام  بتطبيق  الخاص  القانوني  لإلطار 
املناسبة  بالرشوط  األمازيغية  بتدعيم  سيسمح 
لرتقيتها عىل املستوى  الثقايف وعىل الصعيد اللغوي مع 

وضع تصورات وأدوات علمية وأكاديمية رضورية«.
السامية  املحافظة  نشاطات  يخص  فيما  أما 
لألمازيغية أوضح السيد عصاد أنه سيتم  تنظيم دورة 
يومي  وذلك  الضبط  كتاب  لفائدة  مرة  ألول  تكوينية 
20 و21 مايو 2017، باملدرسة الوطنية لكتاب الضبط 
بالدار البيضاء )الجزائر( فضال عن لقاء تشاوري مع 
سلطة ضبط السمعي البرصي يوم 23 مايو الجاري 

بهدف تعزيز مكانة األمازيغية يف  نظام االتصال.
من جانبه أشار منسق منظمة األمم املتحدة بالجزائر 

أهداف  ترجمة  مبادرة   أن  إىل  اوفرفاست«  »اريك 
ضمن  كليا  »تندرج  باألمازيغية  املستدامة  التنمية 
والعاملية« مضيفا  االندماج  األهداف سيما  روح هذه 
أن »هذا املسعى جاء ليدعم اإلرادة السياسية  املعلنة 
الجزائرية من أجل ترقية  الدولة  عىل أعىل مستويات 
األمازيغية سيما عرب دسرتتها وترقيتها إىل لغة وطنية 

ورسمية من خالل التعديل الدستوري ل2016«.
كما اعترب أن املحافظة السامية لألمازيغية قد حققت 
1995  »خطوات كبرية« يف مجال  إنشائها سنة  منذ 
اللغات  ترقية األمازيغية يف مجاالت الرتجمة متعددة 
وتعميم تعليم األمازيغية والنرش واالتصال والتكوين 
جهود  تظافر  »تعكس  املكتسبات  هذه  أن  مضيفا 
األطراف  وجميع  لألمازيغية  السامية  املحافظة 

الفاعلة من مؤسسات ووزارات«.
التنمية  أهداف  »ترجمة  أن  إىل  األخري  يف  وخلص 
التقدم  إلبراز  فرصة  هي  باألمازيغية  املستدامة 
ترقية  يف  الجزائر  حققته  الذي  العاملي  املستوى  عىل 
استعداد  »عىل  السياق  ذات  يف  مؤكدا  األمازيغية«  
يف  الجزائرية  الحكومة  ملرافقة  املتحدة  األمم  منظمة 
التعاون  مواصلة  وكذا  األمازيغية  لرتقية  جهودها 
الثنائي مع  املحافظة السامية لألمازيغية عرب ترجمة 
ميثاق  غرار  عىل   املتحدة  لألمم  االساسية  النصوص 

األمم املتحدة«.
املصدر: »واج«.

يف حفل أهداف التنمية املستدامة باألمازيغية: ممثل األمم 
املتحدة يتعهد بدعم اجلزائر يف تفعيل رمسية األمازيغية 

املجلس  أكد 
ألمازيغ  األعىل 
له  بيان  يف  ليبيا 
الوقت  يف  أنه 
الذي يحاول فيه 
الليبيون  جميع 
أجل  من  العمل 
دولة  تأسيس 
تعددية  مدنية 
عىل  تقوم 
املواطنة  مبدأ 
التامة  واملساواة 
الليبيني،  بني 
حقوق  وتكفل 
من  الجميع 
دستور  خالل 

توافقي، ورغم نداءات املجلس املتكررة لذلك، 
عليه  ترتب  مما  صاغية  أذاناً  ييجد  لم  أنه  إال 
عدم مشاركة األمازيغ يف مسار بناء الدستور 

املبني عىل املغالبة واالذعان. 
األمازيغ  منتخبي  يحيي  أنه  املجلس  وأضاف 
لفهمهم الكبري والعميق ملا ستؤول وآلت إليه 
التأسيسية  بالهيئة  يسمي  ما  داخل  األمور 
األمازيغ  جعل  مما  الدستور،  لصياغة 
يرفضون املشاركة فيها، معتربا أن ما يسمي 
بالهيئة التأسيسية لصياغة مرشوع الدستور 
ووفق  املؤقت  الدستوري  اإلعالن  ووفق 
اآلجال القانونية تعترب جسما منعدما وفاقدا 

للرشعية.
أن  عىل  ليبيا  ألمازيغ  األعىل  املجلس  وشدد 
السالفة  الهيأة  داخل  املوجودين  األعضاء  كل 
الذكر هم مغتصبون للوظيفة ويجب إحالتهم 
عىل القضاء، وأشار إىل أن كل ما ستخرج به 
والقانون  الواقع  بحكم  املنعدمة  الهيئة  تلك 

ليس له أي إثر النعدام مركزها القانوني.
هذا ويف ظل هذه الظروف حذر املجلس األعىل 
الذي  النهج  هذا  استمرار  من  ليبيا  ألمازيغ 
يسري به املسار الدستوري يف ليبيا وما سيؤول 
إليه من تشتت وضياع يف بناء الدولة املنشودة، 
يف  للبدء  تأسيسية  هيئة  تشكيل  عن  وأعلن 
الواقعة  للمناطق  االجتماعي  العقد  استصدار 
يف نطاق عضوية املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا .

ألمازيغ  األعىل  املجلس  نفى  متصل  سياق  يف 
يسمى  ما  عضو  لسان  عىل  ورد  ما  ليبيا 
بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور السيدة/

لألنباء  التضامن  وكالة  عرب  عمران  نادية 
التأسيسة  الهيئة  من  أعضاء  اجتماع  بشأن 
مع املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا يف مدينة زوارا 

يوم األحد املوافق 30/04/2017)2967(.
الترصيح  يف  ورد  ما  كل  أن  املجلس  واعترب 
ذلك  معتربا  له،  أساس  وال  الصحة  عن  عاري 
مجرد محاولة من ما يسمى ب »لجنة ×58×« 
لزعزعة الثقة بني املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا 

وناخبيه .
أن  عىل  ليبيا  ألمازيغ  األعىل  املجلس  وأكد 
بالهيئة  يسمى  ما  من  األعىل  املجلس  موقف 
التأسيسية لصياغة الدستور الليبي لم يتغري.

يشار إىل أن عددا من األطراف الليبية واصلت 
والثقافية  اللغوية  الحقوق  إلقرار  رفضها 
إسقاط  تلت  التي  السنوات  طيلة  األمازيغية 
نهج  إىل  األمازيغ  دفع  ما  السابق،  النظام 
النواب  مجلس  انتخابات  مقاطعة  سياسة 
لصياغة  التأسيسية  الهيأة  ومقاطعة 
اعتصامات  يف  الدخول  مع  الدستور، 
يف  القرارات  اتخاذ  ومواصلة  واحتجاجات 
مناطقهم خاصة القرار الصادر الشهر املايض 
يف  رسمية  كلغة  األمازيغية  بإقرار  القايض 

كافة املناطق الخاضعة لألمازيغ.

املجلس األعلى ألمازيغ ليبيا يدين رفض إقرار ليبيا 
»دولة دميقراطية مدنية وترسيم األمازيغية«



www.amadalpresse.com  

ماي   2017 - العدد 196
1 ABRIL 2967 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 196 قضايا الكرد       13

ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ  ⵏ ⵍⴽⵓⵔⴷ

* من يكون ضيفنا، وكيف تود أن تعرف نفسك 
لقراء العالم األمازيغي؟ 

»العالم  وملنربكم  لكم  الشكر  جزيل  بدايًة    **
عىل  الضوء  إللقاء  يل،  الفرصة  إلتاحة  األمازيغي« 
الظروف  يف  الكوردية  القضيّة  جوانب  من  بعض 
ومحامي  سيايس  ناشط  تمو،  رياض  أنا  الراهنة، 

كوردي ـ سوري من منطقة كوباني. 
* يف خضم التغريات التي تعرفها خارطة الرشق 

األوسط ، حدثنا قليال عن موقع الكورد منها؟
باتت  األخرية  اآلونة  يف  الكوردية  القضية   **
خرائط  رسم  يف  املؤثرة  الدول  بال  تشغل  محورية 
عامة،  والغرب  وروسيا  كأمريكا  العالم  وسياسات 
كوردستان  بجغرافية  عالقة  لألمر  يكون  وقد 
وتقاطعها مع مصالح تلك الدول، والتي باعتقادي 
املضطهدة  الشعوب  ومظالم  قضايا  هّمها  آخر 
واملغتَصبة الحقوق، بقدر ما تهمها مصالحها، لكن 
رسم  بصدد  الدول  هذه  أن  للتفاؤل  ويدعو  يثري  ما 
خرائط جديدة للمنطقة إىل حد ما ) تقسيميّة( تحت 
عنوانني عدة وبذرائع شتى، وهو ما تنبأ به الكثريون 
من الرواد واملنّظرين للسياسات األمريكية إبان 11 
مستقبالً  الدول  شكل  يف  بحثوا  والذين  سبتمرب، 
فوكوياما  فرنسيس   ( املستقبيل  الرصاع  وطبيعة 
كوردستان  أرايض  وكون   ، هنتغنتون(  صموئيل   .
الكوردية  املنطقة، فالقضية  جزء هام من خريطة 
ستدخل مرحلة جديدة شخصيّاً أنا متفائل بشأنها .

خريطة  يف  جدرية  تغريات  نتوقع  هل  يعني   *
الرشق األوسط بعد ربيع الشعوب؟

تغريات  عىل  مقبلة  املنطقة  أسلفت،  كما   *
هو  الشعوب«  »ربيع  بأن  أرى  وال  جيوسياسية 
الربيع وحتى  بدأ قبل  باعتقادي  السبب، فاملرشوع 
هناك  حسني،  صدام  نظام  من  العراق  تحرير  قبل 
املنطقة  رسموا  األمريكية  للسياسة  منّظرون 
خرائط جديدة يف فرتة التسعينيات والرشق األوسط 

الجديد مرشوع قديم وليس نتاج ربيع 2011.
والشعب  للقوات  القوي  االنخراط  تتابع  كيف   *

الكوردي  يف الحرب عىل »داعش« ؟
** الحديث عن الحرب عىل »داعش« ذو  شجون، 
لكل  والتباهي  للتفاخر  مدعاة  أيضاً  هي  ولكن 
كوردي، بحيث ال يمّر يوم إالّ ونستقبل فيه شهداء، 
أتحدث  وهنا   ) الشهداء  مقربة   ( إىل  نّزفهم  حيث 
عن كوباني تحديداً والتي شِهدت مقربتها الحديثة 
الثالثة، تضم أرضحة اآلالف  النشأة، توسعة للمرة 
العالم  عن  نيابة  يحاربون  الذين  شبابنا  خرية  من 

أجمع أعتى القوى الظالمية يف العرص الحديث.
يف  الكوردية  القوات  معارك  وصلت  وأين   *
مواجهاتها ملا وصفته بأعتى قوى ظالمية يف هذا 

العرص؟
** حاليا املعارك يف أشدها بعدة جبهات ومحاور، 
العامة  بالخطوط  ملمٌّ  لكني  عسكرياً،  لست  وهنا 
للمعارك وباألحداث التي تتوارد تباعاً من الجبهات 
باستثناء  محررة  شبه  الطبقة  مدينة  القتالية، 
السد، مدينة الرقة محارصة من عدة جهات وهناك 
اشتباكات بني حني وآخر وهناك جبهة مفتوحة مع 
التنظيم اإلرهابي بمدينة دير الزور وهذه املدن هي 

آخر معاقل التنظيم يف سوريا .
* هل يمكن الحديث عن مكاسب سياسية حققها 
محاربة  يف  القوي  انخراطهم  بعد  سورية  كورد 

»داعش«؟
** الكورد يعملون من أجل مشاريع ورؤى تخص 
إىل  الكوردية،  املناطق  فقط  وليس  عامة،  سوريا 
يف  الواقع  أرض  عىل  أسقطت  مشاريع  هي  اآلن 
عدة أماكن ) كوباني . عفرين . منبج . راس العني، 

القامشيل، عامودا ( كعنوان عام عريض هي إدارات 
ذاتية تتوىل تسيري أمور املواطن من كافة النواحي ) 
اقتصاد، خدمات، حماية ودفاع، تعليم، قضاء ....( 

بعد ما تُِرك فراغ يف هذه املناطق.
* ما رأيك يف الفيدرالية التي يتحدث عنها الكورد 

يف شمال سوريا؟ 
من   ( القريب  املدى  يف  ستُعلن  التي  الفيدرالية   **
وصياغة  إعداد  عىل  اآلن  يُعمل  اعتقد(  واحد  جانب 
يف  والعمل  لها،  الدستور  أو  االجتماعي(  العقد   (
لالزمة  حل  هي  باعتقادي  ربما.  األخرية  مراحله 
السورية إجماالً، وليس فقط مناطق شمال سورية 
) املناطق الكوردية( وأصحاب املرشوع هم مكونات 
حزب  مقدمتهم  ويف  السياسية  وتياراتها  املنطقة 
يف  الكوردي  اليساري  وحزب  الديمقراطي  االتحاد 
األشورية  األحزاب  وبعض  يمثلني(  الذي   ( سوريا 

والرسيانية واملكون العربي يف املنطقة .
* وكيف تنظر لتعامل النظام واملعارضة السورية 
معا مع مطالب اإلدارة الذاتية للكورد بمناطقهم؟

الكورد  عليه  يُجمع  خيار  هو  الفيدرالية  خيار   *
بمختلف تياراتهم السياسية وان كان هناك شقاق 
هذا  ملثل  دويل  دعم  هناك  سيكون  وباعتقادي  اآلن، 
ما  احد  عىل  يخفى  وال  رويس(  أمريكي   ( الطرح 
طرحته روسيا بهذا الشأن ) مسودة دستور لسوريا 
يف  املعارضة  من  نضجاً  أكثر  والنظام  فيدرالية( 
بطرح  يقبل  بأنه  البتة  ذلك  يعني  وال  الشأن،  هذا 
الفيدرالية، لكن إىل حد ما يستطيع النظام مناقشة 
عليها  يغلب  التي  املعارضة  خالف  عىل  األمور  هذه 
املستقبلية  الرؤية  يف  والفساد  البنية  يف  الفساد 

لسوريا .
*ما رأيك بدولة كوردستان الكربى؟

البديهيات ال تحتاج إىل برهان، وهي يف مخيلة   **
كل كوردي.

تتمتع  مستقلة  كوردية  دولة  قيام  يمكن  هل   *
بكل مقومات الدولة املستقلة؟

كان  و  دولة،  تملك مقومات  كوردستان  ** عمليّاً 
لعنة  لوال  العالم،  دول  مقدمة  يف  تكون  أن  ينبغي 
الجغرافية ولعنات التاريخ ، كاألرض والشعب واللغة 
امرباطورية  من  املمتد  الحضاري  واإلرث  والثقافة 
وجغرافيتها  جمالها  رضيبة  تدفع  لكنها  ميديا، 

املليئة بالثروات، وموقعها .
*  كسيايس كيف تنظر للتدخل األجنبي يف سورية 

هل يصب يف مصلحة القضية الكردية أم العكس؟
اآلنية  أجل مصالحها  تتدخل من  القوية  الدول   **
واملستقبلية، السياسية واالقتصادية واإلسرتاتيجية، 
ويف الحالة السورية التدخل فيها وخاصة األمريكي 
الكورد  إليه  يطمح  ما  بعض  مع  يتالقى  قد 
السوريون، األمريكان هم بصدد التموقع يف املناطق 
الكوردية ) روج افا( عسكرياً واقتصاديا، وقد يكون 
هناك مرشوع يتعلق ) بالغاز( وستكون »روج افا« 
ممر من جنوب كوردستان إىل غربي كوردستان إىل 
املتوسط وصوال إىل أوروبا،  وهو مرشوع اقتصادي 
فسيضع  البعض  به  يتنبأ  كما  تم  إن  اسرتاتيجي 
الدويل يف  الرويس ألوربا، فالرصاع  الغاز  حد لهيمنة 
الباردة لم تنته و أصبحت  أثبت بأن الحرب  سوريا 
يف  أن  أعتقد  ال  وبالتايل  أحيانا،  وساخنة  بل  فاترة 
أفا«  أو »روج  ذهن األمريكان مصطلح كوردستان 
كوردستان ) كوردستان الغربية( عىل األقل يف املدى 
قوة  وصاية  يف  سندخل  ببساطة  املنظور،  القريب 
األنظمة  الحرية مختلف عن  أخرى مع هامش من 

الشمولية للدول التي تحتل كوردستان .
* ما تفسريك للهجوم املتواصل عىل الكورد عامة 

من طرف نظام أردوغان؟ 
عىل  املتعاقبة  األنظمة  وكافة  أردوغان  نظام   **
أن  لها  يمكن  وال  لم  تركيا(   ( كوردستان  شمال 
تسميتهم  من  ابتداًء  الكورد  حقوق  بأدنى  تعرتف 
حزب  حاول  وقد  حقوقهم،  ابسط  إىل  الجبال  أتراك 

الدين  استعمال  خالل  من  والتنمية«  »العدالة 
استمالة الكورد يف تركيا ونجح إىل حد كبري، لكن مع 
والعمال  الديمقراطي  الشعوب  حزب  نشاط  تنامي 
الكوردستاني يجد أردوغان نفسه يف طريق مسدود 
ال يمكن معه غض الطرف عن قضية هامة كقضية 
دون  العسكري  العمل  إىل  فيعمد  تركيا،   يف  الكورد 
األعمال  آخر هذه  كان   ، نتيجة  أية  هناك  تكون  أن 
رشناخ  مدينة  تدمري  الهمجية  الرببرية  العسكرية 
القرى  من  والكثري  ونصني  بكر  ديار  يف  وسور 
إىل  ويدعوه  األرق،  له  يسبب  وما  اآلمنة،  الكوردية 
التدخل يف سوريا، هو امتعاضه عما تحققه وحدات 
حماية الشعب )YPG( من انتصارات وخشيته من 
امتداد التوتر ولهيب النار إىل الداخل الرتكي، وخوفه 

من قيام اقليم كوردي يف »روج أفا« .
باقي  مع  كورديستان  اقليم  عالقة  ترى  كيف   *

املناطق الكوردية؟ 

** تجربة اإلقليم حديثة النشأة وبالتايل عىل اإلقليم 
واالستقرار  واألمن  بالفائدة  تعود  سياسات  إتباع 
بحيث  ومرشوع  مربر  حق  وهو  ذاته  اإلقليم  عىل 
متعارضة مع  والعالقات  السياسات  لهذه  تكون  ال 
والرئيس  األخرى،  األجزاء  يف  الكورد  له  يطمح  ما 
لكن  التوازن،  إيجاد هذا  اآلن موفق يف  إىل  البارزاني 
يمكنني القول أن ما يقدمه اإلقليم لألجزاء األخرى 

هو دون املستوى املطلوب .
* يف شأن الكورديـ  الكوردي، إىل أي مدى يمكن 
الكورد  بني  الفجوة  إلزالة  حالً  الحوار  يشكل  أن 

فيما بينهما؟
لحل  السبيل  هو  الحوار  غريه،  سبيل  وال  نعم   **
أساساً  والناشئة  العالقة  الكوردستانية  الخالفات 
بزمام  املمسكة  واملحاور  التدخل  تشعب  نتيجة 
االيراني  املحور   ( كوردستان  جغرافية  يف  األمور 
السوري الرويس( ) املحور الرتكي العربي األمريكي( 
السوريني،  الكورد  األقل  عىل  حاليا،  يتوزع  بحيث 
نعيد  ال  كي  للحوار  نعم  املحورين.  هذين  ضمن 

تجربة التسعينات ) االقتتال الكوردي الكوردي(
* ماذا تعرف عن العالقات األمازيغية الكوردية؟

هي  اآلن  إىل  األمازيغية  الكوردية  العالقات   **
الناشطني  من  قليل  عدد  عىل  تقترص  سطحية، 
التعريف  يتعدى  ال  الطرفني  من  والناشطات 
يل  ويروق  التواصل،  مواقع  خالل  من  بالقضيتني 
الناشطة والكاتبة األمازيغية ) مليكة  أذكر هنا  أن 
الكورد  تجاه  مرّشفة  مواقف  لها  التي  مزان( 

وقضيتهم .
* وهل ترى أن هناك تشابه بني القضيتني؟

** نعم والتشابه يصل إىل حد التطابق، فالدول التي 
أنظمة  ذات  دول  هي  الجغرافية  رقعتهما  تحتل(   (
شمولية تعتقد بأن مجرد طرح مشكلة »األقليات« 
محللة  األمة،  لرشذمة   ) امربيالية  مؤامرة   ( هي 
مع  ذلك،  غريها  عىل  وتمنع  امة  تكون  أن  لنفسها 
تنامي  مع  لحقوقها  »األقليات«  مطالبة  أن  العلم 
العالم هي ظاهرة عاملية،  الديمقراطية يف  وانتشار 
كاالسكتلنديون والويلزيون يف بريطانيا، الكتالونيني 
العربية  القومية  يقتنع حراس  أن  دون  اسبانيا،  يف 
كونهم  من  اكرب  املسألة  بأن  والفارسية  والرتكية 

مستهدفني.
فثال لو عدنا للتاريخ القريب سنجد أن احتجاجات 
أمازيغي  اثر مقتل شاب   2011 نيسان  يف  األمازيغ 
يف مخفر للرشطة وتحت التعذيب بالجزائر، أدت إىل 
انتفاضة »الربيع األسود«، ونفس اليشء حدث مع 
إىل  عدنا  وإن   ،2004 عام  اذار  انتفاضة  يف  الكورد 
الوراء للتاريخ سيستقبلنا طارق بن زياد األمازيغي 
وصالح الدين األيوبي الكوردي الذين لم يقدما شيئاً 
للقضيتني، ربما لعدم ظهور أو نضج الفكر القومي 

حينها.
يف  الشعبني  عالقة  تتطور  أن  يمكن  هل   *

املستقبل؟
من  أكثر  تتطور  أن  ويجب  بل  يمكن  العالقة   **
خالل الزيارات والتقارب واالحتكاك أكثر، عىل األقل 
مع جنوب كردستان ) كردستان العراق( يف الوقت 

الراهن، لوجود العقبات يف األجزاء األخرى.
* ثالثة أسماء يف كلمة؟

- مسعود البارزاني : رجل القضية املعارص 
- عبدالله أوجالن : مانديال الكورد 

- املرأة الكوردية : إله الحب والحرب .

السياسي واملحامي الكوردي، رياض متو ،  يف حوار مع »العامل األمازيغي«

الدولة الفيدرالية يف سورية خيار ُيجمع عليه الكورد مبختلف تياراهتم السياسية

“  في حوار حصري مع »العالم األمازيغي« قال الناشط السياسي والمحامي الكوردي، رياض تمو أن الشعب الكوردي يقاتل ويحارب أعتى 
قوى ظالمية في العصر الحديث نيابة عن العالم أجمع، في إشارة إلى تنظيم »داعش اإلرهابي«، وأضاف الناشط الكوردي أنه » ال يكاد يمّر 
يوم إاّل ونستقبل فيه اآلالف من الشهداء من خيرة شبابنا«، وفي موضوع الفيدرالية الكوردية المعلنة بشمال سورية، أشار المتحدث في حوراه 

إلى أنها خيار ُيجمع عليه الكورد بمختلف تياراتهم السياسية، مؤكدا على أنها الحل األنسب لألزمة السورية إجماال.
وعالقة بالقضية األمازيغية والكوردية، قال المحامي الكوردي أن القضيتان تتشابهان إلى حد التطابق، موضحا إن »الدول التي ) تحتل( رقعتهما الجغرافية 
هي دول ذات أنظمة شمولية تعتقد بأن مجرد طرح مشكل القضيتين هي مؤامرة امبريالية  لشرذمة األمة، مضيفا في حواره مع »العالم األمازيغي« إذا 
وشّدد  للقضيتين،  شيئاً  يقدما  لم  أنهما  رغم  الذين  الكوردي  األيوبي  الدين  وصالح  األمازيغي  زياد  بن  طارق  يستقبلنا  سوف  للتاريخ  الوراء،  إلى  »عدنا 

المتحدث على ضرورة تطوير عالقات الشعبين من خالل الزيارات والتقارب واالحتكاك أكثر. ”

إعداد
منتصر 

إثري

“ التشابه 
بني القضيتني 

األمازيغية 
والكوردية يصل 

إىل حد التطابق”

“ الدولة 
الكوردية الكربى 

من البديهيات 
ويف خميلة كل 
كوردي”



www.amadalpresse.com  

13 ماي   2017 - العدد 196
1 MAI 2967 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 196 قضايا  نسائية      14

ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ  ⵏ ⵜⵎⵟⵓⵟ

•يف البداية مرحبا بالفنانة زاينة على 
صفحات جريدة العامل األمازيغي، ونود 

أن حتدثنا عن بدايتك الفنية واألدبية 
سواء يف الشعر أو الفن التشكيلي؟

منذ  إبتدأت  واألدبي  الفني  مشوري  بداية   **
الطفولة، حيث كنت أمارس هوياتي الفنية بالرسم 
عىل الحجر والجدارن وكل ما وجدته أمامي، ألنني 
ممارسة  من  تمكنني  قد  فرصة  بأي  احىض  لم 
يف  طفولتي  عشت  فأنا  األطفال،  ككل  هوياتي 
من  حرمت  أنني  وخصوصا  واملعاناة،  األحالم 
فقد  طفلة  كأي  و  حقوقي،  معظم  ومن  الدراسة 
الشعر  يف  فقط  ليس  طموحات،  عدة  لدي  كانت 
او الرسم، بل كانت  أكثر وأكرب من ذلك، وقد كنت 
استطع  لم  لألسف  لكن  كلها،  احققها  ان  اتمنى 
الوصول إىل كل ما تمنيته، صحيح أنني استطعت 
ن  »اكدز  بعنوان  األول  شعريني،  دوانني  أصدر  ان 
ازرفان«،  ن  »تيمنرتيت  بعنوان  والتاني  ارفان« 
طموحاتي،  من  صغري  جزا  إال  يكن  لم  هذا  لكن 
فيها  افتقد  صعبة  بداية  اعيش  وأنني  خصوصا 

لدعم املحيطني بي ال معنويا وال ماديا.
• ما دور العائلة  يف حياتك  منذ البداية 

وملشوارك اآلن ؟
** العائلة ليس لها أي دور يف مشواري ولم يسبق 
منهم،   أي  من  دعم  أو  تشجيع  اي  تلقيت  أن  يل 
وكربت  كربت  حتى  الرس،  يف  مارستها  فهوياتي 
لم  الدراسة  فحتى  السابق  يف  ذكرت  وكما  معي 
توفرها يل عائلتي، بسبب األعراف والتقاليد والتي 
تؤمن بأن الفتاة ال تحتاج إىل التمدروس، فيكفيها 

لم  ولكنهم  البيت،  داخل  العمل 
بل  البيت  بأعمال  بتكليفي  يكتفوا 
الحقول  يف  العمل  عىل  مجربة  كنت 
وأنا يف سن العارشة، ومعظم أوقات 
الغابة  وسط  يف  قضيتها  طفولتي 
أرعى األغنام شتاءا وصيفا،  وحتى 
تشتد  وعندما  الخريف  أوقات  يف 
تلك  وسط  لوحدي  انا  اكون  الرياح 
اتشاءم  األحيان  بعض  ويف  الغبار، 
يف  عيشته  ما  كل  ومن  حايل  من 
قدست  التي  عائلتي  ومع  طفولتي 

أعراف أجددها الجاهلة.
•ما هي الرسالة املباشرة اليت تبعثها 

الفنانة تانريت لعشاقها عرب قصائدها 
ولوحاهتا؟

إىل  دائما  أسعى  التي  الرسالة   **
لوحاتي  أو  قصائدي  عرب  بعثها 
وتجسد  تعرب  األصل  يف  هي  الفنية 
اعيشه  الذي  املرير  الوقع  كلماتها  يف طياتها وبني 
يف  تحمل  رسائل  فهي  امثايل،  من  الكثري  ويعيشه 
لتلك  النجدة  وطلب  الشكوى  من   الكثري  طياتها 
والرسائل  يوم،  كل  اإلحباط  يقتلها  التي  األحالم 
هي  أشعاري  يف  وحتى  لوحاتي  عرب  ابعتها  التي 
الذين عاشو  إال  خاصة بي لوحدي، و لن يفهمها 

مثل معاناتي.
•يف العديد من لوحاتك جند تيمة 

املرأة، ما سر اهتمامك باملرأة؟
** بالنسبة يل، املرأة يف حد ذاتها تعترب من املواضيع 
أشد  تعاني  املرأة  أكثر، ألن  االهتمام  التي تستحق 
يف  وحتى  القرية  يف  سواء  مكان  كل  يف  املعاناة 
حياتها  يف  ووتعرض  الكثري  تقايس  فهي  املدينة، 
أنثى،  أنها  سواء  ليشء  ال  العراقيل،  من  ملجموعة 
الفتاة واملرأة بصفة  وأنا اعيش يف مجتمع يحتقر 
عامة ويعتربها عالة عىل املجتمع، فاملرأة كائن حر 
يستحق ان يمارس حياته  ويحظى بجميع حقوقه 

كإنسان اوال، ثم كأنثى مثلها مثل الرجل.
تعاني  والروايات  الحكايات  من  الكثري  يف  فاملرأة  
وامري يف نفس  أمرها  وتقايس، وكثريا مايحريني 
الذي  املريري  الواقع  هذا  اسباب  حول  الوقت، 
يتحسن  أن  وأتمنى  مجتمعاتنا،  يف  املرأة  تعيشه 
وضع املرأة يف املغرب كما أنني أرى أن حقوق املرأة 

الزالت معلقة حتى اآلن.
•كيف جتسدين وضعية املرأة خصوصا 

األمازيغية؟
حقوقها  لكن  حرة،  إمرأة  األمازيغية  املرأة   **

الزالت  التي  القروية،  املرأة  وخصوصا  مهمشة 
النساء  من  الكثري  وهناك  الجهل،  سيطرة  تحت 
يعيشن تحت ضغط الواقع املعيش ويركضن وراء 
بالثقافة  املريضة  واملجتمعات  األعراف  تفاهات 

الذكورية.
من  واملزيد  الكثري  إىل  تحتاج  األمازيغية  املرأة   
املهمشة  وضعيتها  من  تخرج  حتى  املجهودات 
وتتغلب عىل األفكار الذكورية التي زرعها املحيط يف 
أفكار املرأة األمازيغية، وعليها ان تعمل عىل دحض 

كل أشكال التمييز التي تعانيها.
•األكيد أن كل بداية صعبة، فأين 

جتلت الصعوبات اليت اعترضتك كامرأة 
وما هي نوعيتها وكيف تغلبت عليها؟

** صحيح أن كل بداية صعبة وخصوصا عندما 
فأنا  خطواتي،  مثل  جدا  ثقيلة  الخطوات  تكون 
الزلت يف بداية املشوار اعيش معاناة صعبة، سواء 
عىل الصعيد املعنوي أو املادي، باإلضافة إىل املعاناة 
التي اعيشها مع املحيط، ولم أجيد من يأخد بيدي.

عدة  ومن  مزدوجة  معاناة  اعيش  إمرأة  فكوني 
أن  كما  بالتفصيل،  رسدها  عيل  يصعب  نواحي 
عىل  قادرة  غري  جعلني  األشياء  من  للكثري  جهيل 
بسالسل  مقيدة  والزلت  الصعوبات  عىل  التغلب 

عىل  التغلب  أحاول  فقط  فأنا  والتقاليد،  األعراف 
وعىل  أفكاري،  يف  املحيط  زرعه  الذي  الخوف 
أن  وأظن  واإلحباط  األمل  بني  املعلقة  طموحاتي 
مشواري يحتاج مني بدل املزيد من الجهد والصرب 
التي  األهداف  قمة  إىل  الوصول  أجل  من  واملتابرة 

وضعتها لنفيس.
•كيف توفقني بني حياتك األسرية وبني عملك الفين؟ 
** حياتي األرسية هادئة، أعيش مع بناتي تانريت 
أوقاته  معظم  يقيض  الذي  زوجي  ومع  وسكينة 
أضع  وأن  وقتي،  أنظم  أن  دائما  أحاول  العمل،  يف 
األشعار  كتابة  من  أتمكن  حتى  اليومي  برنامجي 
ليس  وتركيزا،   جهدا  تتطلب  التي  لوحاتي  ورسم 
أي  وعىل  األرسية،  الناحية  من  صعوبات  أي  لدى 
حال فرغم التعب واملشقة اليومية إال أنني سعيدة، 
جاهدة   وأسعى  حياتي،  يف  أهدافا  وضعت  ألني 
املثابرة  إليها،  كما عملت عىل زرع روح  للوصول 
يف  أسايس  كهدف  الحياة  يف  النجاح  عىل  والعمل 

بناتي.
•ومادور زوجك يف مسارك املهين؟ وهل 

هو انسان متفهم لوضعيتك كفنانة 
وشاعرة؟

فرصة  منحني  ألنه  عيل،   الفضل  كل  لزوجي   **
لكنه  الرسم،  أو  الشعر  يف  سواء  هوياتي  ملمارسة 
تحت  اعيش  الزلت  التفاهم،  قمة  إىل  بعد  يصل  لم 
ضغط القيل والقال فزوجي من النوع الذي يغار،  
يحفزني،  أخرى  وأحيانا  يحبطني،  أحيانا  فكالمه 
والتقدير  الشكر  كل  له  أكن  يشء  كل  رغم  ولكن 
متأكدة  وانا  املستقبل  يف  الكامل  تفهمه  انتظار  يف 

سيتفهم أكثر يف يوم من األيام.
•ماهي طموحاتك يف احلياة؟

يل  تبقى  لكن  منها،  الكثري  ضاع  طموحاتي   **
الكثري أولها أن اكسب ثقافة هائلة وأن اكون فنانة 
كبرية يشهد لها التاريخ، كما أسعى إىل أن  أصبح 
العالم  أجول  أن  ثم  الخاص،   وبأسلوبي  كاتبة 
بأفكاري الفانية وأن أكسب التحدي الذي وضعته 
بيني وبني املجتمع الذي احتقرني يف يوم من األيام.

•ما جديدك من االصدارات؟
»تيمنرتيت  ديوان  هو  اإلصدارات  من  جديدي   
معاناة  تجسد  قصائد  عن  عبارة  هو  ازرفان«  ن 
»رابطة  يدي  بني  اآلن  وهو  عامة  بصفة  املرأة 
تريا«  باالمازيغية يف انتظار ان يخرج  إىل الوجود 
وسيكون ذلك يف أقرب اآلجال ان شاء الله،  ثم هناك 
والقصة  الرواية  منها  بعد  تكتمل  لم  أعمال  عدة 

للطفل.

الفنانة التشكيلية والشاعرة زاينة بودهاير يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
املرأة األمازيغية حتتاج إىلاملزيد من الدعم وعليها ان تعمل على دحض كل أشكال التمييز اليت تعانيها

املرأة كائن حر يستحق ان ميارس حياته  وحيظى جبميع حقوقه كإنسان اوال، مث كأنثى مثلها مثل الرجل

حاورهتا: 
رشيدة 

إمرزيك

بني  يقع  ما  كل  عىل  بصمتها  الجزائرية  األمازيغية  املرأة  ترتك 
أن  حاولت  حلة،  أجمل  يف  الله  لها  وهبه  الذي  الجسد  حتى  يديها، 
تضيف له بعض البهارات وتعطيه ملسة فنية وحساً جمالياً عالياً، 
فأبدعت يف تزيينه برموز وأشكال وخطوط، استطاعت من خاللها 
تحمل  كانت  األوشام  هذه  بها،  خاص  متميز  أنثوغرايف  إطار  خلق 
دالئل ووظائف اختلفت باختالف األزمنة، فانتقلت من رمز للجمال 
والتقرب من اإلله وتحديد االنتماء وكونها ذاكرة ثقافية واجتماعية 
إىل رمز للكفاح سنوات االستعمار؛ ليصبح يف وقتنا الحايل غصة يف 

قلبها تحاول إزالته بشتى الطرق.
الوشم يف الثقافة األمازيغية بصفة عامة يمكن إدراجه ضمن نظرية 
التواصل الحيزي عند "إدوارد توماس هال" الذي يعترب الرموز التي 
يحملها الجسد فضاء مضمونياً يقدم داللة ثقافية تضاف إىل رصيد 

الفرد ككائن ضمن الجماعة.
املرأة األمازيغية يف رسمها تكشف عن  التي تفننت  الرموز  فجميع 
اآلليات الكامنة للعوالم الحسية التي ينتجها الجسد يف تفاعله مع 
تلك  يف  باملستور  تبوح  لفظية  غري  سلوكيات  يعترب  فهو  محيطه، 

الروح، وقانوناً اجتماعياً مالزماً لبعض الطقوس.
يوضع الوشم يف فرتات محددة، يف األعراس وفرتة بلوغ الفتاة، عند 
تدل  التي  الفرتة  للزواج، هذه  الفتاة  استعداد  باأللم، وعند  الشعور 
أعباء  تحمل  عىل  وقدرتها  جمالياً،  واكتمالها  الفتاة  نضوج  عىل 
أدوات  بواسطة  يتم  ألنه  الوخز؛  األم  تحملت  كما  الزوجية  الحياة 
الشحم،  التزيني فتعددت وسائله من كحل ودخان  أما  حادة وإبر، 
واألعشاب العطرة، والفحم األسود والتوابل، والحرقوس والقرنفل، 
وال بد من اإلشارة إىل أن األوشام التي استعملت فيها هذه املواد لها 
بسكينه  قاتل  طرف  من  وضعت  التي  األوشام  تلك  عكس  دالالت، 
والتي تكون عادة لتخفيف أوجاع املوشمة، فال أحد يدرك دالالت تلك 
العملية تكفرياً  الذي يعترب هذه  القاتل  األشكال الرتباطها بنفسية 

عن ذنبه، أما اآلخر فيعتربها عالجاً آلالمه.
منها  جسدها،  مناطق  مختلف  يف  األمازيغية  املرأة  أوشام  تقع 
والكف  والذراع،  والكتف،  والذقن  والخد  الحاجبني  بني  وما  الجبني، 
والساقني  والقدم،  والركبة  واملعصم،  والفخذ  والنهدين،  والصدر 
هذه  معينة،  داللة  حمل  وكل عضو  اختلف  توزيعها  لكن  والرقبة، 

املرأة كانت ذكية جداً يف توزيع األوشام عىل جسدها حسب الوظائف 
صياغة  يف  لتتفنن  واليدين  -العرقوب-  الساق  فاختارت  والدالئل 

حدود انتمائها الثقايف للفضاء والزمان األمازيغي.
أما الجبهة والصدغ، واألنف والخدان فرسمت عليها بإتقان األشكال 
التي تحمل داللة تزيينية، وهذا ما نجده يف الصورة النمطية للعروس 
األمازيغية التي يلزمها العرف الثقايف أن توشم وجهها قبل زفها، ملا 
تضيفه األوشام من فتنة وسحر، فجمال الوجه آنذاك كان مرتبطاً 
 la fille aux yeux noir et( بسواد العني وزرقة الوشم عىل الوجه

.)aux tatouages bleus
الدانماركي  الرسام  رسم  املوشمة  األمازيغية  املرأة  جمال  وعن 
تجدهن  كثرية  "أحيانا  الكلمات:  من  لوحة  فرينكل"  "هايكل 
ال  غنائية  صيحات  يرددن  الجبال  يف  الوعرة  واملسالك  الحقول  يف 
املرسومة  األشكال  تلك  مرأى  سوى  والجمال  الحدة  من  يضاهيها 
أعناقهن وأيديهن،  أو ذقونهن وأحياناً  بعناية فائقة عىل خدودهن 
خرضة  املفعمة  والرسومات  الرمز  أسطورية  فيهن  تتوحد  نساء 
وزرقة، مع أسطورية الوجوه ومكامن جمال ترص عىل تحّدي قسوة 
الطبيعة وصعوبة ظروف العيش ومشاق التحمالت اليومية، جمال 
تتوحد فيه الحقيقة بالخيال، والطبيعة باإلنسان، واأللوان باملالمح، 

والصور باألصوات، والغناء بالرسم عىل الجسد".
أما الرقبة ارتبطت بالقيمة العالجية، وبالتحديد لعالج مرض السلعة 
آالم  وإلزالة  األمازيغية،  املرأة  أوساط  يف  منترشاً  كان  الذي   goitre
العيون تقوم املرأة بوشم يغطي قوس الحاجب، ولم تكتِف بالعالج 
فقط بل ابتكرت أوشاماً تقيها من املرض ووزعتها عىل كل جسدها، 
وداء  العقم،  من  للوقاية  والكتف  والعرقوب  الوتد  عىل  الوشم  مثالً 

الخلع بالوشم عىل املعصم.
كما ذكرنا سابقاً لم تكن الرسوم والعالمات املوشومة عىل جسد املرأة 
األمازيغية عبثية، فمثالً عالمة + ال تعترب صليباً كما يعتقد البعض 
بل هي حرف تاء يف األبجدية األمازيغية مستلهم من كلمة تامطوت 
بمعنى املرأة الناضجة، أما وشم عني الحجلة فلقد اعتربته مارغريت 
فكتبت:  للجمال  رمزاً  الثقافات-  يف  وباحثة  -كاتبة  كالرك  كورتي 
الرببرية، الحجل يعترب كطائر ذي جمال وحسن كبري،  الثقافة  "يف 
عينيه  أن  أيضاً  ويعتقد  الجيدة،  الزوجة  بصفات  يرتبط  يجعله  ما 

الثاقبتني هما مراقب حذر ضد الخطر"، أما عالمة السهم التي 
توشم عىل الجزء العلوي من الذراع فهي تمثل ركاب رسج الحصان 
الذي يحمل قصة لفرسان املنطقة ليحتفظ جسدها بذاكرة جماعية 
لبطوالت عرش، أما باقي األوشام كسلسلة نقاط عىل الجبني ورمز 
الشمس عىل الخد، والخط املستقيم والشارات العسكرية واألشكال 
الرسوم  تلك  واملشبكات،  الخماسية  واألشكال  والحيوانية  النباتية 
عىل املعصمني، استعملت للخصوبة والبلوغ فضالً عن دالالت دينية 

تبعد الحسد واألرواح الرشيرة وتجلب الحظ.
اختفت كل هذه الوظائف والدالالت إبان االستعمار الفرنيس، الذي 
قىض فرتة طويلة يف الجزائر فاقت 130 سنة، لم يكتِف من خاللها 
بسلب الجزائريني أرضهم بل قام باغتصاب نسائهم، فكان الجنود 
بدرب  التحقوا  الذين  الرجال  غياب  يف  البيوت  يدخلون  الفرنسيون 
املجاهدين يف الجبال، فيخطفون الفتيات ويغتصبون النساء، بقرار 
للعسكريني  موجهة  تعليمة  أعطت  التي  الفرنسية  الحكومة  من 
الفرنسيني بأخذ النساء دون 15 سنة، ونقلهن إىل جزر نائية قرب 
املحيط األطليس ومعارشتهن من أجل تقوية الجيش الفرنيس، فما 
كان عىل املرأة الجزائرية سوى وشم وجهها ووجه بناتها بطريقة 
منها  اعتقاداً  تقاسيمه،  كل  تغطي  كثرية  رموزاً  مستعملة  بشعة 
وتمادت  البشاعة،  تلك  كل  يشاهد  حني  منها  سينفر  الفرنيس  أن 
لها،  ال معنى  بإحداث خطوط ودوائر  نهديها،  لدرجة وشم  ذلك  يف 
ورسم أشكال مخيفة تغطي املنطقة الحساسة لرتد كل من يحاول 

االقرتاب منها.
ها  جماالً،  األكثر  نفسها  تجد  بالوشم  املتزينة  هذه  كانت  أن  بعد 
إثماً  ارتكبت  أنها  وتعتقد  الضمري،  وتأنيب  بالندم  تشعر  اليوم  هي 
تحرم  وفتاوى  إليها،  البعض  نظرة  بسبب  الله  حدود  عىل  واعتدت 
نفسه  عىل  انغلق  مجتمع  ووظيفته،  داللته  كانت  مهما  الوشم 
وحاول التجرد من ثقافته، فجعل هذه املرأة تبحث عن املغفرة من 
الله، ومن املجتمع بشتى الطرق، واحدة باعت مجوهراتها الفضية، 
الذي  األلم  رغم  حديثة  بطرق  الوشم  إزالة  جاهدة  حاولت  وأخرى 

تسببه العملية.
* ذهبية مشدال 
صحفية جزائرية مهتمة بالشأن الثقايف

الوشم عند املرأة األمازيغية اجلزائرية مجال وذاكرة.. وكفاح



انتقلت صباح يوم األربعاء 10 ماي 2017 
إىل  نصف  و  عرش  الحادية  الساعة  عىل 
األمازيغية  الشاعرة  و  الفنانة  البقاء  دار 
سنة   71 يناهز  عمر  عن  أوتلوات  صفية 
مرض  مع  طويل  رصاع  و  معاناة  بعد 
بعد  اليوم  نفس  يف  الثرى  لتورى  السل، 

صالة الظهر بمسقط رأسها بتلوات. 
الفقيدة،  عائلة  مع  هاتفي  اتصال  يف  و 
السيد حسن  ابنتها مليكة  لنا زوج  رصح 
طريحة  كانت  املرحومة  بأن  أمزيان 
ذلك  قبل  و  أشهر  ثالثة  ألزيد من  الفراش 
تم نقلها إىل ورزازات ثم مراكش بعد ذلك 
قد  و  إرجاعها،  ليتم  نتائج ملموسة  دون 
غاية  إىل  نسبيا  مستقرة  حالتها  كانت 
ليلة األربعاء حيث اشتدت حالتها و بلغت 
يف  األخرية  أنفاسها  لتلفظ  األقىص  حدها 

الصباح.
و  عائلتها  كانت  الشاعرة  وفاة  وقبل 
املهتمني  و  الجمعيات  من  مجموعة 
فيه  طلبوا  نداءات  و  دعوات  وجهوا  قد 
بالتدخل  الصحة  وزارة  و  املسؤولني 
العاجل إلنقاذ حياتها و التكفل بعالجها و 
تعترب  أنها  و  سيما  للمجهول  تركها  عدم 
قدمت  قد  و  للبالد  الثقافية  الرموز  من 
الفن  و  للشعر  فقط  ليس  الكثري  اليشء 
يف  باقتدار  و  ساهمت  إنما  و  األمازيغيني 
جمعاء،  للمغاربة  الجمعي  املخيال  إثراء 
عنا  لرتحل  صداها  تجد  لم  الدعوات  لكن 
جديدة  صفحات  معها  تفتح  و  صفية 
املربر  الغري  التمييز  و  اإلهمال  من  قديمة 
الذي يطال لفنانني األمازيغ، حيث ليست 
هذه هي املرة األوىل التي نرى فيها فنانني 
أمازيغ يموتون و يف صمت، ما  و شعراء 
حول  كثرية  تساؤالت  أمام  الباب  يفتح 
التغطية  بطاقة  فعالية  و  صحة  مدى  ما 

الصحية للفنان!
أومحمد  الشاعرة صفية  أن  بالذكر  جدير 

سنة  ولدت  »أوتلوات«  ب  امللقبة  أوحدو 
1946 بقبيلة إكليوا بتلوات إقليم ورزازات، 
بدأت مسريتها الفنية بأسايس ن أحواش، 
حيث  مراكش  ذلك  بعد  الوجهة  لتكون 
التقت بعمالقة الفن و الشعر األمازيغيني 
عمر  الحاج  و  الدمسريي  محمد  كالحاج 
الريسة  و  بونصري  محمد  و  واهروش 
تاوريكت  خدوج  و  تالكريشت  فاطمة 
عليهم  الله  رحمة  تاصويريت  خدوج  و 
جميعا و غريهم من الفنانني و الفنانات، 
مراكمة  و  موهبتها  صقل  من  مكنها  ما 
أوائل  نجمها  ليسطع  مهمة،  تجربة 
الستينات مع أغنية »واسييح أتاونزا« التي 
الوطنية  اإلذاعة  أثري  عىل  مرة  ألول  بثت 
سنة 1965، تلتها نجاحات كثرية مكنتها 
الساحة  يف  بقوة  و  اسمها  أن تفرض  من 
مسار  عىل  تبصم  و  األمازيغية  الفنية 
فني متميز، توج باملشاركة يف العديد من 

املهرجانات داخل و خارج املغرب.
 رحم الله الفقيدة و أسكنها فسيح جناته، 

و إن لله وإن إليه راجعون.  
* مصطفى مروان/ متابعة

«ⵜⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵖⴰⵟ 
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»ثاْن دي )بتفخيم الدال( ثْغاط 
إباواْن«

يستأنس  للذي  يرُضب  املثل  هذا 
فيه  ويجد  ويستحسنه  بمكان 
اآلخرين،  حساب  عىل  ولو  ضالته 
بعد  مرَّة  إليه  الذهاب  يف  يتوانى  فال 
هناك.  يشء  عىل  عينه  ألن  أخرى، 

يلتمسه و يطلبه. 

الريفي  االمازيغي  املثل  هذا  وقصة  
هي كالتايل:  يُحكى أن هناك رضوب 
تكون  الشقية،  الشاردة  املعز  من 
مصدر إزعاج دائم لصاحبها بسبب 
شهيَّتها الشديدة إىل االكل يف حقول 
الفول رغم وفرة العشب يف املراعي، 
وقد  دائما  الراعي  يجدها  بحيث  
و  سعتها  عىل  املراعي  بها  ضاقت 
ترعى يف غري موضع الرعي، ال تجزع 
ال  يعني  الردع،  من  ال  و  الزجر  من 
تكرر  فهي  غيِّها،  عن  يردعها  يشء 
ذلك كلما سنحت لها الفرصة لذلك. 

إنها« تعشقها »أذًى و عناء«.

الراعي  عنها  يتلهى  أن  فبمجرَّد 
عىل  بوثبة  تهمَّ  ترسع   حتى  بيشء 
بغتة اىل احدى الحقول املجاورة الذي 
اسرتعى نظرها، حيث الفول امتد و 
املراعي  يف  الكأل  ورائها  تاركة  طال. 
لتقضم  به،  مبالية  غري  الخرضاء 
ملء  لها،  طاب  و  لذ  ما  الفول  من 
وتنال  جوعتها،  بها  لتسد  شدقيها، 

منه غرضها. هذا دأبها. 

العنزة  أن  بالذكر،  حري  هو  مما  و 
باألمازيغية   »ⵜⴰⵖⴰⵟ« ثْغاْط«   « أو 
املثل  التي يتحدث عنها هذا  الريفية 
هذا  من  هي  حديثنا-  –موضوع 

النوع الذي أرشنا اليه أعاله. 
  تروى الحكاية أنه كان هناك عنزة، 
ليست كباقي العناز، إذا ذاقت شيئا 
من ورق الفول من جانب حقل من 
فإنها  للمراعي،  القريبة  الحقول 
و  خلسة  إليه  وتسعى  املكان  ترتاد 
خفية من صاحبها حني ترعى هناك 
عرب  املوالية،  األيام  يف  القطيع  مع 
الفطري،  ملسارات  بذكائها  تتبعها، 
ضيقة حتى ال يكتشف أمرها، وهي 
الداخل  الكأل   عن  بالبحث  تتظاهر 
ضمن نطاق تراب  املراعي ، إال أنها 
تضمر  بخطوات   تخطو  الواقع   يف 
شغفا و حبا للفول الذي تقبل عليه 

برشاهة.

لهذا  الكاملة  القصة  إذن  هي  هذه 
عنه  الحديث  بصدد  نحن  الذي  املثل 
اليوم يف هذه الورقة كما كان يرويها 

» ناس زمان«.

ملحوظة ال بد منها:

  »  tan di  « ثانْدي«    « لفظة  إن 
ليست  هي  والدال  الثاء  بتفخيم 
لفظة » ثاْن دي« » tan di « بتخفيف 
فالفرق  الدال،  حرف  و  الثاء  حرف 
بني اللفظني  االمازيغيني  من حيث 

املعنى و الداللة كبري و شاسع .

 »  tan di  « دي«  »ثاْن  فلفظة  
معا-تستعمل  والدال  الثاء  بتفخيم 
أكرب يف صيغة املؤنث -وهي مرادفة 
لهما  تقريبا   « هاْم  ْج  ثاْد   « للفظة 
اختصت  االوىل  أن  إال  املعنى،  نفس 
و  االنسان،  من  أكثر  بالحيوان 
الثانية  اللفظة  مع  صحيح  العكس 
حيث تستعمل أكثر لإلنسان واحيانا 
أما لفظة   . الحيوان معا  لإلنسان و 
ان«  ان« » tgemman « أو »إكمَّ »ثْكمَّ
ضمان  تعني  فهي   »  igamman  «

يشء إىل حني العودة إليه.

ثاْن   « كلمة  بمعنى  يتعلق  ما  أما 
الثاء  tandi « بتخفيف حريف  دي« » 
و الدال فهي تعني يف اللغة العربية : 

نصبْت فخا.
 بقلم: عبد الكريم بن شيكار

أمثال أمازيغية
www.amadalpresse.com  
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منجزك  من  تتوخاها  التي  الغايات  عن  حدثنا   *
األدبي.

** النصوص القصصية التي أكتبها، أود دائما أن تكون 
رسالة إنسانية واجتماعية لقارئها عىل شكل فني. عند 
قراءة أي نص قصيص كتبته أود أن يثري لدى القارئ نوعا 
من املتعة، ويكتسب حكمة أو شيئا من هذا القبيل، لعله 

يفيده يف حياته الشخصية واالجتماعية.
يف«إرزاك  خصوصا  نصوصك،  يف  يتحقق  *هذا 
يميم« التي أعجبتني كثريا. لهذا أسألك عن قصة 

انخراطك يف الكتابة، كيف جئت إليها؟
موقع  يف  نرشتها  النصوص،  بعض  كتبت  أن  بعد   **
بها،  تفاجؤوا  الكتاب  بعض  قرأها  وحني  »أماينو«، 
وشجعوني عىل نرشها، وبالتايل بدأت أكتشف قدراتي يف 

الكتابة.
* ماذا عن ظروف كتابة ونرش نصك األول؟

جميع  لدى  إعجابا  لقي  يميم«  »إرزاك  األول  الكتاب   **
لنيل  ودراسات  قراءات  عليه  وأجريت  عليه.  اطلع  من 
املجموعة  هذه  قرأ  من  واملاسرت.كل  اإلجازة  شهادة 
القصصية يقول يل إنني كتبت عنه وعن بعض همومه يف 
الحياة. والكتاب الثاني أجريت عليه قراءة نقدية واحدة، 
النفسية  للحياة  مفيدة  ومعلومات  بِحكم  غني  لكنه 

واالجتماعية.
*ما هو نصك األقرب إىل نفسك

** كل النصوص  قريبة إيل . 
* وما هو مفهومك لألدب؟

اإلنسان عىل  األدب يف نظري كل ما يدخل يف تنشئة   **
مستوى الفكري والقيمي واالجتماعي.

* طرح سؤال »ملاذا تكتب؟« عىل كثري من الكتاب، 
ملاذا  عنك،  ماذا  مختلفة.  إجابة  أجاب  منهم  وكل 

تكتب؟
أكتب ألساهم يف بناء  القيم اإلنسانية.  

* هل تمارس طقوسا، قبل وأثناء الكتابة؟
* أكتب عندما أرى أشياء تبدو غريبة يف املجتمع. أكتب 
حينما  أكتب  الكتابة.  إىل  حاجة  يف  بأنني  أشعر  حينما 
 . هكذا  تذهب  أن  وأخاف  عقيل  يف  تتدفق  بأفكار  أشعر 

أكتب ألنني أحب ذلك. أكتب ألتواصل مع األخر.
* وهل تمارس نقدا عىل نصوصك؟ هل تنفصل 

عنها لتقرأها بوصفك ناقدا ال مبدعا؟
الزمن  ** أنفصل عنها خالل لحظة كتابتها، مع مرور 
تبادر  عديدة  وتساؤالت  أخرى  مرة  وأقرأها  إليها،  أرجع 
سوف  قيمة  نصوص  وهي  الكتابة؟  هذه  ملاذا  الذهن  إىل 
يتم الرجوع إليها. تحتاج إىل من يحللها وهي غنية مليئة 
حياته  يف  اإلنسان  تفيد  التي  اإليجابية  والطاقة  باملعاني 
أعيد قراءتها وهي كما كتبتها مازالت  .نعم  االجتماعية 
أقوم  أن  يجب  فقط  بها.  وأشعر  الحيوية  نفس  تحمل 
قوي  إحساس  لدي  النحوية.  األخطاء  بعض  بتصحيح 
أنها ستكون مرجعا يف املستقبل لألنثربولوجيني واألدباء 

واملؤرخني.
كتابة  استغرقتها  التي  الزمنية  الفرتة  هي  ما   *

نصوصك، كل عىل حذة؟
** هناك نصوص عبارة عن أحالمي، نهضت من نومي 
أفارق  ال  كتبتها يف ظرف وجيز،  النصوص   ودونتها،كل 
تحولت  نصوص  هناك  كتابته،  من  أنتهي  حتى  نص  أي 
من  فكرة تدور يف مخيلتي مدة طويلة حتى تحولت إىل 

قصة وتمت كتابتها.
األدبية  القيمة  من  ترفع  حتى  تقرأ  ماذا   *

لكتاباتك؟
أقرأ ظواهر اجتماعية من الواقع. 

* ما عدد النسخ املطبوعة من كل كتاب؟ وما هو 
حجم املبيعات؟

غري  اآلن  وهو  نسخة،   500 منه  طبعت  األول  الكتاب   *
 500 منه  طبعت  الثاني  الكتاب  املكتبات.  يف  موجود 
نسخة، وهو مجموعة قصصية لألطفال، نفد أيضا. وهو 
2012. اإلصدار  من إصدار رابطة تريا، وحاز عىل جائزة 

الثالث طبعت منه 500 نسخة، وما يزال بيعه بطيئا.
* هل حصلت عىل أي تعويض مادي من كتبك؟ 

وهل يمكنك ذكر التفاصيل؟
بعض  رشاء  يتم  جدا.  ضئيل  املادي  للربح  بالنسبة   **

النسخ من طرف املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
* ملن تقرأ من الكتاب األمازيغ؟

** رواية »توركيت د إميك« ملحمد اكوناض. أقرأ بعض 
املجموعات القصصية  للحسن زهور، وغري ذلك.

اعتمدت  منشورة  نقدية  نصوصا  ثمة  هل   *
إبداعك متنا للدراسة؟

لـ«إرزاك  قراءة   **
طرف  من  يميم« 
يف  أسوس  محمد 

طرف  من  اإلجازة  لنيل  أخرى  دراسات  تويزا.  جريدة 
طلبة مسلك الدراسات األمازيغية بابن زهر، دراسة لنيل 
املاسرت من طرف طالب. ودراسة نقدية من طرف لحسن 
نرشت  البرئ(،  يف  )دالء  وانو«  غ  »اكاتن  لكتاب  زهور 

بجريدة املنعطف، وجريدة نبض املجتمع.
* ما موقع املرأة يف كتاباتك؟

بجانب  االمازيغي  الرجل  يوجد  النصوص  كل  يف   **
املرأة. والرواية املستقبلية سوف تتناول املرأة األمازيغية 

وزوجها األمازيغي. 
* بمن تأثرت إبداعيا؟

** لم أتاثر بأحد. فقط هذه موهبتي. ولم أقرأ أي كتاب 
موهبتي  هذه  فقط  النصوص.  كتابة  طرق  عن  يتحدث 

وأحمد الله عليها.
* ملاذا اخرتت القصة القصرية ولم تخرت غريها؟

يف  يساهم  غني،  جنس  ألنه  الجنس  هذا  اخرتت   **
التنشئة الفكرية لإلنسان. 

*ما السؤال الذي تود لو يطرح عليك؟
** هل ترغب يف ترجمة أعمالك إىل لغات أخرى؟

*هال أجبت عنه؟
تدخل  حتى  بذلك  للقيام  أطر  هناك  تكون  أن  أتمنى   **
ثقافتنا إىل العاملية. ويشعر اآلخر باملتعة املوجودة يف أدبنا.

* ماذا تعني املرأة لك؟
تستمر  لن  فبدونها  الحياة،  يف  الرجل  رشيك  املرأة:   -

الحياة.
إنسانية كالجوع  اإلبداع: متعة  - والجنس معربا عنه يف 

والعطش فهي حاجة بيولوجية.
إىل  الدنيا  الحياة  من  اإلنسان  تحول  نقطة  واملوت:   -
ذائقة  نفس  سكراتها.كل  ييرسلنا  أن  الله  اآلخرة.نطلب 

املوت. 
- والدين: الدين اإلسالمي هو ديننا. 

- واللغة العربية: لغة القران. تعلمنا بها أشياء كثرية. 

* حاوره مبارك اباعزي

ولد القاص حممد كرحو سنة ،1967 بإغرم، حصل على اإلجازة يف العلوم الفيزيائية سنة 1991، ودبلوم مركز تكوين املعلمني سنة 1992. مارس مهنة التدريس بالتعليم 
االبتدائي اإلعدادي ببلدته، ملدة 20 عاما، التحق بعدها مبركز تكوين املفتشني بالرباط سنة 2012، مث عني مفتشا للتعليم االبتدائي بنيابة طاطا. أصدر جماميع قصصية 

منها »إرزاك مييم« )مر وحلو( سنة 2010، »أكاتن غ وانو« )دالء يف البئر( سنة 2014، وجمموعة قصصية لألطفال نالت جائزة رابطة تريا سنة 2012. وله مشاريع 
روائية وقصصية مستقبلية.

وقد أجنزنا معه هذا احلوار للتعرف على العوامل السرية للكتاب باألمازيغية، وكشف طرق تفاعلهم مع عذابات الكتابة ولذاهتا. ونظن، حسب معلوماتنا، أن هذا اجلانب اخلفي 
يف عامل الكتاب األمازيغ، مل يتم احلديث عنه من قبل، وال شك أن األمر سيكون مبهرا ومدهشا كلما أغرق الكاتب يف وصف التفاصيل الصغرية اليت أنتج يف سياقها نصوصا 

قرأناها بلذة ومتعة، وتساءلنا حلظتها: »من أين جاء كل هذا«. وقد بدأنا معها هذا احلوار بالسؤال اآليت:

األمازيغي  للفيلم  الثالثة  الدورة  احتفت 
بنيويورك، التي نظمت فعالياتها يومي 4 
الحايل بجامعة الغوارديا،  الشهر  و5 من 
املغرب  يف  األمازيغي  السينمائي  باإلنتاج 
األفالم  من  العديد  عرض  خالل  من 

والربامج الوثائقية املغربية.
جمع  الذي  الثقايف،  الحدث  هذا  وكرم 
أساتذة وباحثني يف األنرتوبولوجيا وخرباء 
الثقافة  وجمهور،  وطلبة  املجال  يف 
املغرب  منطقة  يف  األمازيغيني  والرتاث 

الكبري وخارجها.
الطويل  الفيلم  عرض  تم  الصدد،  هذا  يف 
أحمد  للمخرج  )الرشف(،  "أضور" 
بايدو، والذي يسلط الضوء عىل املقاومة 
ضد  املغرب  بجنوب  لألمازيغ  الرشسة 
 ،1930 سنوات  يف  الفرنيس  االحتالل 
زايد  أمثال  البارزة  الرموز  وبالخصوص 
أوحماد أحد رجاالت املقاومة التاريخيني 

بمنطقة األطلس الكبري.
كما تم خالل هذا املهرجان عرض الفيلم 
سعيد  للمخرج  البيكالة"  "مول  القصري 
شاب  رجل  قصة  يحكي  والذي  بيل، 
الجميع  يحدث  حيث  بدراجته  مهووس 

عنها، وأنه ال يتصور الحياة بدونها.
وقالت حبيبة بومليك، مؤسسة مهرجان 
الفيلم األمازيغي بنيويورك، أن املهرجان 
قبل  بفضل منحة مقدمة من  النور  رأى 

مركز الفنون األدائية بجامعة الغوارديا.
إطالع  إىل  يهدف  "مهرجان  أنه  وأضافت 
ومن  واألساتذة،  والطلبة  الجمهور 
بشأن  النيويوركي،  املجتمع  خاللهما 
الدورتني  يف  بأنه  مذكرة  املسألة"،  هذه 
أفالما  املهرجان  عرض  السابقتني 
هشكار  كمال  أمثال  مغاربة  ملخرجني 

أحمد بايدو وغريهما.
يف  تشتغل  التي  األستاذة  هذه  وأبرزت 
نشجع  "نحن  واللغات،  الرتبية  قسم 

عىل  واملنتجني  الشباب  املخرجني  أيضا 
هذا  يف  منوهة  املهرجان.  يف  املشاركة" 
الصدد، "باإلنتاج الفني األمازيغي الرائع 
الهائل"  ب"التقدم  ومشيدة  املغرب"،  يف 

املحرز يف هذا املجال.
الطابع  بإضفاء  بومليك  أشادت  كما 
دستور  يف  األمازيغية  اللغة  عىل  الرسمي 
2011. وقالت "إنه ألمر مدهش، ألنه من 
إلقاء  الرضوري  فمن  قدما،  امليض  أجل 
عىل  الضوء  وتسليط  املايض  عىل  نظرة 
الجانب األمازيغي للمغرب لتحقيق مزيد 

من اإلثراء".
املؤسسة  معها  تتقاسمه  الرأي  وهذا 
املشاركة للمهرجان، لويس ماكنيري، التي 
عىل  الرسمي  الطابع  إضفاء  أن  تعترب 
عىل  "الحفاظ  يف  سيساهم  األمازيغية 

هذه الثقافة وهذا الرتاث املشرتك".
أيضا  سيساعد  األمر  "هذا  أن  وأضافت 
وسيمكن  الثقايف،  اإلبداع  تمويل  عىل 
من  الجانب  هذا  استكشاف  من  الشباب 

تراثهم".
أنه  أكدت  املهرجان،  هذا  وبخصوص 
األمازيغية،  الثقافة  تكريم  إىل  باإلضافة 
فإن مهرجان الفليم األمازيغي بنيويورك 
يسعى ليكون منتدى للتساؤل حول قيمة 
عىل  العثور  و"كيفية  الشفوية،  الثقافة 
صلة وصلة بني هذا الشكل الثقايف وعالم 
السمعي  عىل  أكثر  يركز  الذي  اليوم، 

البرصي".
فرقة  إىل  دعوة  املهرجان  وجه  كما 
املتعدد  الجمهور  أتحفت  التي  إزنزران، 
الثقافات بأغاني ورقصات من األطلس. 

أمضال بريس: وكاالت

الفنانة و الشاعرة األمازيغية صفية 
أوتلوات ترحل يف صمت!

 الدورة الثالثة ملهرجان الفيلم األمازيغي 
حتتفي باإلنتاج السينمائي املغريب بنيويورك

حممد كارحو: »أكتب ألساهم يف بناء القيم اإلنسانية، ومل أتأثر بأحد«
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