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العامل االمازيغي

ملف العدد

العدد  / 127يناير 2961/2011

عبد اهلل برميي عضو مكتب اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بتنغري لـ «العامل األمازيغي»:

املواجهة بني بعض املتظاهرين ورجال األمن أسفرت عن إصابات متفاوتة اخلطورة

* هل لكم أن تعلمونا بما وقع صبيحة يوم ،2010 / 12 / 26
وكيف وقع؟ وملاذا؟ وما هو تقييمكم يف الجمعية لذلك ؟
** قبل كل يشء نتقدم بالشكر لجريدة العالم األمازيغي
عىل االس�تضافة وعىل مس�اهمتها الفعلية يف نرش الخرب
وعي�ا منها بإط�اع الرأي العام الوطن�ي واملحيل حول ما
وقع يف تنغري يوم األحد  26دجنرب . 2010
إجاب�ة عىل س�ؤالكم ويف إطار وضع املواط�ن يف الصورة،
فقد نظمت فدرالية الجمعيات التنموية بتنغري يوم األحد
 26دجن�رب  2010عىل الس�اعة العارشة صباحا مس�رية
شعبية حاش�دة مرخص لها من طرف السلطات املحلية
،كان منطلقه�ا س�احة الربي�د ومنتهاه�ا أمام الس�وق
األس�بوعي بعدم�ا جابت ش�ارع محمد الخام�س ،وبعد
اإلع�ان ع�ن إنهاء املس�رية من ط�رف املنظم�ن حدثت
مواجهة بن بع�ض املواطنن املتظاهري�ن ورجال األمن
أس�فرت عن مجموعة من اإلصاب�ات املتفاوتة الخطورة
ب�ن الطرف�ن واالعتق�االت يف صف�وف املواطن�ن .أخيل
س�بيل العديد منهم وتم تقدي�م  10معتقلن للمثول أمام
العدال�ة وهم :رش�يد أيت الباش�ا•� وليد جربا• � هش�ام
بن حس�و � حس�ن عرب�اوي � جايل رض�وان � أنور أيت
الغازي � لحسن أمهاوري � محمد ملوكي � خالد الهادي
� محمد عبد الهادي.
وبالنسبة لتقييمنا أقول لك أننا لم نستدعى لهذه املسرية
حتى ال نتهم باس�تغالنا لها من جه�ة ،وليس من حقنا
تقيي�م يشء لم نكن طرفا حارضا في�ه من جهة أخرى ،
فالجمعية املغربية إطار وطني ودويل له سمعته وتاريخه
وبفضل صمود مناضيل ومناضات هذا اإلطار ،اس�تطاع
أن يحاف�ظ عىل وجوده ،ب�ل وأن يتصلب ع�وده ويتطور
عمل�ه وحجمه ويتوس�ع إش�عاعه وطني�ا ودوليا حيث
أصبح يحظى بمصداقية عالية بفضل دفاعه املس�تميت
عن حقوق اإلنس�ان بدون أي تمييز أو مساومة بشأنها.
لك�ن باملقاب�ل ،وبم�ا أن املس�رية كانت ش�عبية خرجت
فيها الجماهري غضب�ا واحتجاجا عىل مطالب اقتصادية
واجتماعي�ة وحقوقي�ة مرشوع�ة فقد كان م�ن واجبنا
متابعة هذه املسرية ألن من بن أهدافنا العمل عىل صيانة
كرامة اإلنس�ان واحرتام كافة حقوقه بمفهومها الكوني
والش�مويل وحمايتها والنه�وض بها ،ورص�د الخروقات
التي تطال انتهاكات حقوق اإلنسان ومؤازرة ضحاياها.

* م�ا نوعية املطال�ب التي رفعتها الس�اكنة والتي خرجت من
أجلها اآلالف بتأطري من فدرالية الجمعيات التنموية ؟
** بالنس�بة للمطال�ب الت�ي خرجت من أجله�ا اآلالف
لاحتج�اج فيمك�ن تلخيصه�ا يف التهمي�ش واإلقص�اء
والهشاشة االجتماعية املطلقة التي يتخبط فيها ساكنة
إقلي�م تنغري حيث اس�تمرار تردي الخدم�ات االجتماعية
م�ن تطبي�ب وتعلي�م وتش�غيل وس�كن  ...زد ع�ىل ذلك
االرتفاع املتواصل لألس�عار مع التدن�ي الخطري يف القدرة
الرشائية للمواطنن ثم عدم ترسيع املس�ؤولن يف إعطاء
رخ�ص البناء للمواطنن وهدم املس�اكن املبنية واقتحام
البي�وت بدون موج�ب قان�ون ،باإلضافة إىل االس�تمرار
املتواص�ل يف خن�ق الحري�ات جراء عدم تس�ليم وصوالت
اإلي�داع القانوني للجمعيات بعد كل تأس�يس أو تجديد يف
وقت�ه املح�دد  ،لهذا ندعو من داخ�ل الجمعية املغربية إىل
رف�ع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارس�ة الحق يف
التنظيم والنش�اط الس�يايس والجمعوي عرب تمكن عدد
من الهيئ�ات الجمعوية من وصول اإليداع القانونية ومن
حقها يف النش�اط الرشعي ،وجعل حد لسياس�ة التماطل
يف تس�ليم وصول اإليداع القانونية بصف�ة عامة ،ناهيك
عن غي�اب البنية التحتية لإلقلي�م ( كهرباء طرق قناطر
قنوات ال�رف الصحي …) ويعد ه�ذا يف اعتقادنا ،أكرب
تجل لإلقصاء والتهميش وللهشاشة االجتماعية املطلقة
وملنط�ق ومفه�وم املغرب غ�ري الناف�ع املتعام�ل به مع
املنطقة.كما أن الحال�ة االجتماعية التي يطبعها كل هذا
الضغط تبقى بركانا قابا لانفجار يف أي لحظة لن يجدي
معها أي تعامل أمني يف غياب إرادة حقيقية لإلصاح.
* لقد تم تقديم عرشة معتقلني للمحاكمة ،أنتم داخل الجمعية
ه�ل توفرت لديك�م القرائ�ن القانونية العتقاله�م ،من صكوك
االتهام وفصول املتابعة وما هي خطوتكم تجاه هذا امللف ؟
** يف الحقيقة ل�م يكن هناك مربر لهذه االعتقاالت ،لقد
كانت عش�وائية طالت صفوف تاميذ يتابعون دراستهم
يف األوىل والثاني�ة ب�اك ب�ل إن االعتق�االت ش�ملت حت�ى
القارصين؛ منهم من لم يبلغ  13سنة بعد واملعاقن ذهنيا.
ووعيا منا بخطورة الوضع وما س�ينجم عنه من احتقان
مس�تقبا ،وجهن�ا يف الجمعية املغربية لحقوق اإلنس�ان
بتنغ�ري دعوة إىل كافة اإلط�ارات التقدمية والديمقراطية
والق�وى الحية لحضور اجتماع ي�وم الخميس  30دجنرب

 2010عىل الس�اعة الرابعة مساء لتشكيل لجنة املطالبة
بإط�اق رساح املعتقل�ن ،ورفع التهمي�ش واإلذالل الذي
يم�ارس عىل س�اكنة اإلقلي�م ،وتلبي�ة لدع�وة الجمعية
املغربية حرض االجتماع العديد من الفعاليات السياس�ية
والنقابي�ة والحقوقية والجمعوية باإلقليم وعىل رأس�ها
أرس املعتقلن الذين أبانوا بوعي عىل أن اعتقاالت أبنائهم
كانت عشوائية زيادة عىل ما مورس يف حقهم من تعذيب
ق�اس وضغط كب�ري لتوقيع مح�ارض لم يك�ن لهم أدنى
معرف�ة حتى بالته�م املوجه�ة إليهم ،وبع�د نقاش جاد
انصب ح�ول الوض�ع املزري محلي�ا والظرفي�ة الحرجة
الت�ي يمر به�ا اإلقلي�م وآفاق العم�ل ،خل�ص الجمع إىل
تش�كيل لجنة للمطالبة بإطاق رساح املعتقلن وتتكون
م�ن اإلط�ارات التالية :اللج�ن التحضريية ألط�اك إقليم
تنغ�ري ،املنتدى املغربي من أجل الحقيقة واإلنصاف إقليم
تنغري ،الجمعي�ة املغربية لحقوق اإلنس�ان ،إقليم تنغري،
فدرالية الجمعيات التنموي�ة بإقليم تنغري ،حركة  8ماي
الديمقراطي�ة ،االتح�اد املحيل للكنفدرالي�ة الديمقراطية
للش�غل ،إقلي�م تنغ�ري ،تجم�ع اليس�ار الديمقراط�ي
بتشكياته األربع (النهج الديمقراطي ،الطليعة ،املؤتمر،
الحزب االشرتاكي املوحد) ،عائات املعتقلن ،حزب العدالة
والتنمي�ة ،فرع تنغ�ري ،لجنة الدفاع عن حقوق اإلنس�ان
تنغري ،جمعية أفريكا للتنمية وحقوق اإلنسان ،الجمعية
الوطنية لحملة الش�واهد املعطلن ،تنغري ،جماعة العدل
واإلحسان ،الش�بكة األمازيغية للمواطنة والديمقراطية،
ف�رع تنغري ،منظمة تمينوت فرع تنغ�ري وجمعية تانكرا
للثقافة والتنمية ،تنغري الكربى.
وق�د أكدن�ا أن هذه اللجنة س�تبقى مفتوح�ة أمام باقي
اإلط�ارات الجماهريي�ة املحلية والجهوي�ة والوطنية ألن
املسؤولية التاريخية وما يقتضيه االلتزام النضايل عىل كل
إط�ار جماهريي ديمقراطي ،التح�رك الوحدوي من أجل
اجتثاث الفس�اد الذي حقق ذروته يف مجال تسيري الشأن
العام و اس�تغال الثروات و إقصاء العامة من املواطنات
واملواطن�ن من حقهم يف العيش الكري�م ،و يف هذا الباب،
فإن مكتب فرع الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان بتنغري
يج�دد التزامه باملش�اركة يف إعادة الس�كينة واالطمئنان
والبسمة لتنغري العظيمة والشامخة وألرس املعتقلن؛من
خ�ال املطالبة الفوري�ة بإطاق رساح أبنائه�م والتأكيد

عبداهلل برميي
ع�ىل براءته�م وعدم متابعته�م  ،ثم تقدي�م الدعم املادي
واملعنوي ألرس املعتقلن.
* إذا كنتم ترون داخل الجمعية بوجوب إطالق رساح املعتقلني
لرباءتهم ،فمن املتهم الحقيقي الذين تطالبون بمحاكمته ؟
** نح�ن يف الجمعية نطالب بمتابعة كل املس�ؤولن عن
التهميش وال�رتدي املفضوح الذي طال مختلف املؤرشات
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة والحقوقي�ة باإلقليم وإعمال
شعار عدم اإلفات من العقاب بشأن الجرائم االقتصادية
املرتكبة بشأن الخريات واألموال العمومية ( نهب ،تبذير،
سطو ،فس�اد ،اختاس ،رش�وة ،امتيازات غري مرشوعة
 )...والت�ي ش�كلت ومازال�ت تش�كل إح�دى األس�باب
األساس�ية لحرم�ان املواطنن واملواطن�ات من حقوقهم
االقتصادية واالجتماعية .وهذا ما يتطلب إبراز الحقيقة،
بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة وبوضع حد
للتج�اوزات التي يتعرض لها الس�اكنة ورد االعتبار لهم،
ونؤك�د باملقاب�ل اس�تعدادنا الامرشوط مل�ؤازرة ضحايا
انتهاكات حقوق اإلنس�ان والتخاذ كافة الصيغ النضالية
للدفاع عىل كرامة املواطنن.
* حاوره نزيه بركان

الناشط األمازيغي عبد العزيز زعام لـ ـ «العامل األمازيغي»:

التفكري يف وضع تصور جديد لتدبري أراضي اجلموع باجلنوب الشرقي
* نظم�ت فدرالي�ة الجمعي�ات التنموية بتنغري مس�رية ي�وم  26دجنرب 2010
وش�هدت مش�اركة مكتفة من قبل س�كان إقلي�م تنغري إنته�ت باصطدامات ثم
بإعتقاالت  .ماهي يف نظركم االأسباب التي دعت إىل هذا االحتجاج؟
** إن املس�رية الش�عبية اإلحتجاجية التي دعت إليها فدرالية الجمعيات
التنموي�ة بتنغري والتي إنتهت باصطدامات ه�و تعبري عن حالة الغضب
واإلحتقان التي تعيش�ها س�اكنة تنغ�ري .ولقد تم اللجوء إىل املس�رية بعد
استنفاد جميع الوسائل من بيانات و مراسات للمسؤولن .
فمن�ذ إنتخاب املجلس البل�دي وتعين العامل الجديد ع�رف مجال البناء
تش�ديد يف الرخ�ص ل�م يس�بق لها مثي�ل  .وكم�ا تعلم�ون إن األرايض يف
تنغري هي للجموع وتفوت للس�كان عرفي�ا  .والرامة غري املألوفة التي
أقدمت عليها الس�لطات املس�ؤولة عىل البناء وإحج�ام املجلس البلدي
عىل تس�ليم رخص البناء و رخص اإلصاح واإلذن بربط التيار الكهربائي
اضاف�ة اىل التماط�ل و الربوقراطي�ة اإلداري�ة أدى إىل تعطي�ل إنجاز عدة
تجزئ�ات ووداديات الس�كن منها تجزئة تكماص�ت والقصبة باإلضافة
إىل تاعب�ات بعض أباطرة أرايض الجموع بمصري املواطنن يف الس�كن إذ
حطمت ودادية أديس نغري الرقم القيايس يف اإلستهتار بالقانون ومصالح
املواطن�ن ( أكث�ر من  20س�نة من التماطل والامس�ؤولية) .أما القمع
واإلعتقاالت فلن تحل املشكل وستؤجج الغضب واإلحتقان أكثر.
* هل للمسؤولني املحليني دور يف تردي األوضاع؟
** يف ه�ذا اإلطار يمكن أن نس�جل غياب آذان صاغية ملش�اكل املواطنن
وجميع املس�ؤولن يتكلمون لغة الخش�ب  .املجلس البل�دي بدون أغلبية
قوي�ة تمكن�ه من الب�ث بجدية يف مش�اكل املواطنن .باإلضاف�ة إىل تركة
املجالس املنتخبة السابقة ودخول بعض املجالس يف محاكمات ورصاعات

ضيقة ،مما يحرم الساكنة من الدعم لتجاوز املرحلة اإلنتقالية.
* كم�ا تعلم�ون فإن املنطقة تعتمد أساس�ا ع�ى عائدات املهاجري�ن من العملة
الصعب�ة والنش�اط االقتص�ادي األول ه�و العقار ال�ذي يعترب املحرك األس�ايس
لجميع األنش�طة اإلقتصادية .وفرض رشوط تعجيزية عى رخص البناء املساكن
واملش�اريع أو إصالحها س�بب يف تعطي�ل الحياة اإلقتصادية و إنتش�ار البطالة
والكساد ،ما هي الرشوط التعجيزية تلك؟
** املصلح�ة التقنية بالبلدية والوكالة الحرضية ال تبث يف بعض طلبات
رخص البناء لكونها تهم تجزئة أديس نغري ونجد يف هذه الحالة مواطنن
استفادوا أو اشرتوا قطع أرضية من هذه التجزئة منذ  20سنة ولم يجدوا
لح�د اآلن س�بيا لبنائه�ا ومنهم من بنى مس�كنه ولم يتمك�ن من ربطه
بالتيار الكهربائي وبالنس�بة للدواوير التي تنتم�ي إىل مجال البلدية فإن
الطلب�ات ترفض بإعتبار وثيقة امللكي�ة عرفية أو بمربر غياب التجهيزات
األساس�ية حيث نطلب من املواطن إنتظار تأس�يس تجزئة سكنية .وهذا
يعني تأجيل بناء سكن العائلة إىل آجل غري محدد.
* نالحظ دينامكية سكان املنطقة وتشبثهم بأرضهم ما هي إذن أسباب التخلف
التي تعاني منها املنطقة ؟
** لق�د عان�ت منطقة الجنوب الرشق�ي عموما م�ن تهميش يف جميع
املجاالت خال العقود املاضية مما أخر ظهور النتائج رغم الجهود املبذولة
يف مجال البنيات التحتية يف السنوات األخرية  .وهنا أود أن أدعوا املنتخبن
والفاعل�ن الجمعوي�ن إىل التفك�ري يف وض�ع تصور جدي�د لتدبري أرايض
الجموع باملنطقة بما يحل مشكل السكن لذوي الحقوق املحتاجن وقطع
الطريق للمضاربن يف هذا املجال واإلس�تجابة ملتطلبات تنمية مس�تدامة
ملدين�ة تنغري .إن التأس�يس ملدينة واعدة ومتقدم�ة يتطلب تضحيات من

قبل الجميع والعمل عىل تجنب خنق املدينة من جميع اإلتجاهات من قبل
مافيات أرايض الجموع.
* ما هو دور الحركة األمازيغية يف املجتمع املدني بتنغري؟
** للحرك�ة األمازيغي�ة حض�ورا وازن�ا يف املجتم�ع املدن�ي من�ذ بداي�ة
التس�عينات من القرن املايض وهي ح�ارضة يف جميع املحطات النضالية
التي عرفتها املنطقة.
وكان�ت يف البداية ترك�ز عملها يف مجال الثقافة واللغ�ة األمازيغيتن ،إال
أنها يف الس�نوات األخرية انخرط�ت يف املجال اإلجتماعي والحقوقي ونظرا
ملرجعيته�ا الديمقراطي�ة والحقوقي�ة فه�ي تخ�وض نض�االت س�لمية
ونجح�ت يف لفت انتباه املس�ؤولن إىل بعض املش�اكل منه�ا منح محلية
للطلبة والتش�غيل وخاصة بمنجم إميرض الذي يتم عرب اإلنتماء القبيل أو
بالتوريث .
* لق�د حضيت تنغري بإحداث عمالة يف إط�ار ما يعرف بجرب الرضر الجماعي ،
ماذا تحقق من ذلك؟
** لقد إس�تبرشت س�اكنة املنطقة خريا مع صدور خ�رب إحداث عمالة
بتنغ�ري ،وتم اإلعتق�اد بأن قرب مرك�ز القرار واإلدارة س�يعطي إنطاقة
جدي�دة للمنطقة ويبع�ث نفس جدي�د يف التنمية اإلقتصادي�ة والثقافية
واإلجتماعية ويخفف عنهم معانات التنقل إىل ورزازات وسيجدون قربهم
آذان صاغي�ة ملعاناته�م وإدارة تعم�ل بجدية لحل مطالبهم املس�تعجلة
ووض�ع مخططات تنموية عىل املدى القريب و البعيد  .فعىل س�بيل املثال
فقطاع الصحة بتنغري و الذي يعترب مطلب مستعجل لم يتحقق فيه يشء
جديد .
*حاوره نزيه  .ب
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إبراهيم بن احلسني أوتاالت رئيس الكونغريس العاملي االمازيغي ل «جريدة العامل االمازيغي»:

مل نساهم يف متزيق الكونغريس العاملي األمازيغي بقدر ما تشبثنا بأهدافه و مساره و تارخيه،
و نريد منه أن يبقى منظمة مستقلة عن احلكومات و ال خيدم أية أجندة ألي طرف.
* م�ن ه�و ابراهيم الحس�ن أوت�ا-الت الرئي�س الحايل
للكونغريس العاملي األمازيغي؟
** أنا إبراهيم بن الحس�ن امللق�ب بأوتاالت املزداد
بقري�ة تكانت دائرة بويزكارن عمالة كلميم ،تابعت
دراس�تي االبتدائي�ة به�ذه القري�ة ث�م انتقل�ت إىل
بويزكارن ملواصلة التعليم اإلعدادي و الثانوي ثم إىل
مدينة كلميم ،حيث حصلت عىل شهادة الباكالوريا،
ومنه�ا التحقت بمدين�ة اكادير حي�ث حصلت عىل
ش�هادة اإلجازة يف ش�عبة اللغة و األدب الفرنسين
و أنج�زت بحث�ا يف مج�ال اللس�انيات و بالضب�ط
االختالفات الصوتي�ة يف اللغ�ة االمازيغية بالجنوب
الغربي.
وحاليا اشتغل يف التدريس بثانوية املسرية الخرضاء
بتزني�ت كأس�تاذ مل�ادة اللغ�ة الفرنس�ية .التحقت
بمنظم�ة تامينوت يف بداية التس�عينيات من القرن
امل�ايض و كنت م�ن بن املؤسس�ن لف�رع املنظمة
بجماعة تكانت س�نة  ،1995شاركت و ساهمت يف
عدة لقاءات حهوية و وطنية و دولية كما ش�اركت
كمالحظ يف أش�غال املؤتمر العامل�ي األمازيغي الذي
انعقد بمدينة ليون الفرنسية سنة .1999
* توليت�م مؤخرا الرئاس�ة الدوري�ة للكونغريس العاملي
االمازيغي خلفا للجزائرية فروجة املوساوي ،كيف جاءت
فكرة الرئاسة الدورية ؟
** فك�رة الرئاس�ة الدوري�ة ج�اءت أثن�اء انعقاد
املؤتم�ر الع�ام الخامس بتي�زي وزو بالجزائر .هذه
الفك�رة كان�ت تراودن�ا من قب�ل بع�د الوقوف عىل
بعض اإلختالالت التي تس�بب فيها الرئيس الس�ابق
ال�ذي احتك�ر كل يشء و هم�ش ع�ن قص�د ج�ل
األعض�اء الذي عارضوا سياس�ته ،وكنت ش�خصيا
من ب�ن أولئك الذي�ن ال يرتاحون لطريق�ة عمله و
نبهت مرارا أعض�اء املجلس الف�درايل عىل الطريقة
ال�ال ديمقراطية التي تتخذ به�ا القرارات و الكيفية
التي تنفذ بها حيث أن هناك أعضاء موالن له يس�ا
ي�رون بطريقة عمياء نهجه ،ولك�ي نجنب املنظمة
ه�ذه الهفوات ،ارتاينا اللجوء إىل التس�يري الجماعي
و س�ن قانون الرئاسة الدورية و التي نعتربها أرقى
وس�يلة ديمقراطية لتسيري ش�ؤون املنظمة زد عىل
ذلك أن كل رئيس خالل واليته يحاول أن يطور عمل
املنظم�ة بالفع�ل مع إرشاك جمي�ع أعضاء املجلس
الف�درايل ،و أظ�ن أن هن�اك تعديالت أخ�رى طرأت
عىل القانون األس�ايس للمنظمة منها إنشاء هيئات
محلية لتسهيل عمل املنظمة عرب مناطق تامازغا و
لجنة الحكماء الذين يبتون يف الخالفات الداخلية ،إذ
إن املنظم�ة من حجم الكونغريس العاملي األمازيغي
تحتاج إىل تس�يري عقالني بعي�دا عم منطق اإلقصاء
و التهميش لجميع هياكلها ،شخصيا انأ جد مرتاح
للطريق�ة التي نتبناها فهي تدخل يف صميم التقاليد
االمازيغية التي تخول لجميع مكونات القبائل إبداء
الرأي و املشاركة يف اتخاذ القرار.
* م�ا ه�ي أب�رز األولوي�ات ،التي س�تهتمون به�ا بعد
وصولكم إىل رئاسة الكونغريس العاملي االمازيغي؟
** أوال مواصل�ة العم�ل ال�ذي بدأن�اه من�ذ املؤتمر
الخامس و خاصة الش�ق املتعلق بفضح االنتهاكات
الت�ي تطال األمازيغ أفرادا أو جماعات ،وس�نحاول
رغ�م العراقيل املادي�ة الحضور يف جمي�ع اللقاءات
الدولية التي تدرس ملفات حقوق اإلنسان و حقوق
الش�عوب بش�مال إفريقيا و س�نعمل جاهدين عىل
صياغ�ة تقارير مض�ادة لتقاري�ر ال�دول املغاربية
وب�الد ايموه�اغ "الط�وارق" .ثاني�ا ،س�نعمل عىل
تجسيد توصية املجلس الفدرايل الدويل األخري املنعقد

باكادي�ر و املتعلقة بجعل س�نة  2011س�نة للدفاع
عن الحق�وق االقتصادي�ة و االجتماعية و الثقافية
للطوارق عىل أن الصيغ املناس�بة لذلك سيتم اإلعالن
عنها الحقا.
و م�ن بن األولوي�ات كذلك يدخ�ل التحضري ملحطة
أش�غال املؤتمر السادس الذي حدد له مكان انعقاده
و تاريخ�ه ،ه�ذه املحط�ة تع�د تاريخي�ة بالنس�بة
للمنظمة خاصة و أنها ستحتضنها جهة من جهات
تامازغ�ا املش�هود له�ا بنضالها من اج�ل االعرتاف
بالحق�وق الثقافي�ة و االجتماعي�ة و االقتصادي�ة
للش�عب األمازيغ�ي ،زد عىل ذل�ك إن ه�ذه املنطقة
معروفة بتنظيمها للقاءات دولية من الحجم الكبري،
إذن ما عىل الجمعيات و الش�خصيات األمازيغية إال
االستعداد للمشاركة النوعية و البناءة من اجل ضخ
دماء جديدة يف رشاين منظمتنا املعروفة بمواقفها
و نضاله�ا ال�رس م�ن اج�ل اس�رتجاع الحقوق
املغتصبة للشعب األمازيغي.
* وماه�ي وجهة نظركم حول حصيلة عمل الكونغريس
العاملي األمازيغي طيلة السنوات املاضية ؟
حصيلة عم�ل الكونكريس العامل�ي األمازيغي طيلة
الس�نوات املاضية تبدو مطمئن�ة مقارنة مع حجم
العراقيل املادية و التشويش�ات م�ن جهات معينة.
لقد استطعنا أن ننقذها و نقطع الطريق أمام الذين
حاولوا تغيري مسارها لنجعل منها منظمة يف خدمة
قضاي�ا األمازيغية و األمازيغي�ن ال منظمة لبعض
األشخاص الذين يتاجرون باسم االمازيغية ،فهيئات
املنظم�ة ع�رب مناطق تامازغ�ا قام�ت بمجهودات
جبارة لصال�ح القضية األمازيغية و الدليل عىل ذلك
التوصيات األممية التي وجهت إىل الدولة املغربية ما
كان�ت س�تخرج إىل الوجود لوال جه�ود الكونكريس
العامل�ي األمازيغي و بعض التنظيم�ات األمازيغية،
هذه التوصيات التي سنتابع مدى تنفيذها عىل ارض
الواقع و س�نذكر بها املنتظ�م الدويل كلما أتيحت لنا
الفرصة و أريد أن اذكر هنا أن عمل املنظمة ال يمكن
أن يصل إىل مبتغ�اه إذا لم تتجاوب معه املنظمات و
الجمعيات العضوة ،ألنه أرى من الرضوري أن يكون
هن�اك تنس�يقا بن جمي�ع املكون�ات ،فأحيانا نجد
صعوبات يف تنفيذ الربنامج إذا غاب دعم الجمعيات
العاملة يف جهة م�ا ألنه كما تعرفون فبالد تامازغا
شاسعة و ليس بمقدورنا تغطيتها كاملة إذا لم نلق
املس�اعدة من ط�رف املناضلن األمازيغي�ن الذين
يؤمنون بعدالة قضيتنا.
* وجهت�م مؤخرا رس�الة إىل امللك محمد الس�ادس حول
وضعية اللغة األمازيغية باملغرب ،هل الحظتم اس�تجابة
معينة للرسالة املذكورة؟
** الرس�الة الت�ي وجهناه�ا ملل�ك املغ�رب محم�د
الس�ادس ج�اءت يف ظ�روف تعي�ش فيه�ا اللغ�ة
األمازيغي�ة وضع�ا مزري�ا يتمثل يف عدم اس�تجابة
جمي�ع األط�راف املعني�ة بالنه�وض به�ذا املك�ون
األس�ايس للهوية املغربية و تجاه�ل أصحاب القرار
يف بعض الوزارات للمطالب األمازيغية مما استدعى
التوج�ه إىل أع�ىل الس�لطات بالب�الد لنطل�ب منه�ا
اإلنصاف الحقيقي و تنفيذ ما كان مقررا لصالحها.
حقيق�ة ،فالرس�الة تكون ق�د وصل�ت و ننتظر أن
نلم�س يف الواقع النية الحس�نة لالس�تجابة ملطالب
األمازيغي�ن و لي�س ملطال�ب الكونغري�س العاملي
األمازيغي ألننا نحن نمث�ل فقط هذه الريحة عرب
مناطق شمال إفريقيا و جنوب الصحراء.
هناك بعض املناب�ر اإلعالمية املكتوبة و االلكرتونية
الت�ي تفاعلت مع هذه الرس�الة و علقت يف مقالتها

عن فحواها .كما نسجل سكوت بعض الجهات التي
تح�اول إقصاء البعد األمازيغ�ي يف الهوية الوطنية،
و ه�ذا ال يزعجنا م�ا دمنا قد فطنا لألس�لوب الذي
تنهج�ه ،و يبق�ى الدور األه�م عىل عات�ق مكونات
الحركة األمازيغي�ة لالتفاق حول املطالب املروعة
و تبديد الخالفات التي تعيق تحقيقها.
* أنت تعيش بتيزنيت عىل بعد  700كلم جنوب العاصمة
املغربية ،وتس�ر منظمة عاملية تفتقر إىل مقر وميزانية...
هل هذه الظروف مناس�بة لالش�تغال ع�ىل رأس منظمة
دولية؟
** املنظمة مند تأسيس�ها ،راكم�ت تجارب مهمة
يف مجال التس�يري .كما قلت س�ابقا ،فشساعة بالد
تمازغا تجع�ل الرئيس أينما يتواج�د يقوم بمهمته
ما دام محاط�ا بأعضاء من مختل�ف الجهات ،مما
يس�هل ل�ه املأمورية ،فنحن يف النس�خة الخامس�ة
بتيزي وزو خلقنا هيئات جهوية قارة يف كل بلد من
بلدان ش�مال إفريقي�ا و الش�تات،هدا كله لتخفيف
العبء عىل املكتب الدويل ،و ما إقرارنا كذلك ألسلوب
التناوب عىل الرئاس�ة يف ظرف ثالثة سنوات إال دليل
عىل وعين�ا عىل أهمية مس�اعدة الرئيس ليقوم بها
الدور يف أحسن الظروف.
بالنس�بة يل ،لم أتي بن عش�ية وضحاها وأصبحت
رئيس�ا ،فلق�د راكم�ت تج�ارب متواضع�ة يف
الكونغريس العامل�ي األمازيغي :ش�اركت كمالحظ
ع�ام  1999بلي�ون الفرنس�ية ،و دعمتن�ي منظمة
تاماين�وت التي انتم�ي إليها س�نة  2005ألمثلها يف
املجل�س الف�درايل ال�دويل .و يف س�نة  2008حضيت
بدع�م جميع الوفود املغربية كي أتقدم إىل الرئاس�ة
و هدا لس�ببن  :األول طريقتي يف العمل و األس�لوب
الديمقراط�ي ال�ذي أتش�بث ب�ه ،و الثان�ي انتمائي
ألحد املنظمات املس�اهمة يف تأس�يس الكونغريس.
و التي تتبوأ مكانة متميزة داخل النسيج الجمعوي
األمازيغي وطنيا و دوليا.
ادن فأي منظمة كيف ما كان نوعها تحتاج اىل فريق
عم�ل حت�ى تتمكن م�ن القيام بمهامه�ا و تحقيق
أهدافها ،فالرأي األحادي يؤدي غالبا إىل الس�قوط يف
الهوات.
* يتهم�ك البعض بتمزيق الكونغريس العاملي االمازيغي
بعد أن كان منظمة موحدة تضم الجميع ،كيف ترد؟
الكونغرييس العاملي األمازيغي كأي منظمة تعرض
ملح�اوالت اخ�رتاق إلفش�ال عمل�ه أو إبع�اده ع�ن
األهداف التي من اجلها أس�س .فمند املؤتمر الثاني
بتافريا و املحاوالت تتكرر .فاألطراف املشوش�ة عىل

عملنا تكون مدعمة من طرف حكومات دول شمال
إفريقي�ا ألننا نش�كل له�ا مصدر إزع�اج و نفضح
ممارس�اتها الال ديمقراطية يف املنتديات الدولية .و
كان آخ�ر ه�ده املحاوالت تلك الت�ي تعرضنا لها من
ط�رف الرئي�س الس�ابق و مجموع�ة مكناس حن
حاول�وا القفر عىل ق�رارات املجلس الف�درايل الدويل
لتحويل مكان انعقاد املؤتم�ر الخامس ،لكن يقظة
النزهاء داخل هذا املجلس وقفوا سدا مانعا أمام كل
محاولة تس�تهدف النيل من س�معة املنظمة .و كنا
أمام هدا الوضع مجربين إىل االحتكام إىل الجمعيات
األمازيغي�ة الت�ي اتخذت ق�رارا تاريخي�ا و التزمت
بالحض�ور يف مدين�ة تي�زي وزو م�ن اج�ل انعقاد
أش�غال املؤتمر الع�ام الخامس ال�ذي قطع الطريق
أمام املجموعة التي حاولت تغيري مسار املنظمة.
ادن فنحن لم نس�اهم يف تمزيق الكونغريس العاملي
األمازيغ�ي بقدر م�ا تش�بثنا بأهدافه و مس�اره و
تاريخ�ه ،و نريد منه أن يبقى منظمة مس�تقلة عن
الحكومات و ال يخدم أية أجندة ألي طرف.
* كيف تنظر إىل الدع�وات املطالبة بتوحيد الكونغريس
العاملي االمازيغي الذي انقس�م إىل جناح�ن بعد املؤتمر
األخر؟
** الكونغري�س العامل�ي األمازيغ�ي لم ينقس�م إىل
جناحن الن أش�غال املؤتم�ر الخام�س بتيزي وزو
لم يقع فيها أي خ�الف ألننا ادا أردنا أن نتحدث عن
االنقس�ام و عن الجناحن فيجب أن يقع دلك خالل
املؤتمر.
ف�كل م�ا هنال�ك أن الرئي�س الس�ابق و مجموع�ة
مكن�اس حاول�ت أن تجتمع بمكن�اس تحت غطاء
منظمتنا بعدما تبن لها أن طريقة تسيريها مهددة
باالندث�ار يف تيزي وزو .وحت�ى األطراف التي لحقت
بها لم تس�توعب اللعبة و لم تفط�ن للمؤامرة التي
تحاك ضد املنظمة.
فالكونغري�س العامل�ي األماريغ�ي يرح�ب بجمي�ع
املب�ادرات الرامي�ة إىل تطوي�ر العم�ل و تقوي�ة
الصف�وف .فالجمعي�ات و الش�خصيات األمازيغية
مدع�وة لالتف�اق ح�ول ه�دا اإلط�ار العامل�ي الذي
أسس�وه ليواصل الدف�اع عن الحق�وق االقتصادية
و االجتماعي�ة و الثقافي�ة و السياس�ية للش�عب
األمازيغي.
حاليا جميع الفاعل�ن األمازيغين يدركون من هي
الجه�ة التي حاولت تمزي�ق املنظمة،أهي املجموعة
التي اعتقلت بمطار هواري بومدين أم التي شاركت
يف دك�رى الديكتات�ور الليب�ي الدي يعم�ل جاهدا اىل
محو الهوية األمازيغية بليبيا و بالد الطارق.
* كلمة أخرة
** تانم�ريت لجري�دة العال�م األمازيغ�ي ع�ىل
املجه�ودات النبيل�ة الت�ي تبدله�ا لصال�ح القضية
األمازيغية .فش�كري موج�ه لجمي�ع الطاقم الذي
يس�هر عىل هدا املنرب اإلعالمي الحر .و أتمنى له كل
التوفيق يف إتمام رسالته.
و اغتنم ه�ده الفرصة ألوجه الدع�وة لكل مكونات
الكونغري�س العاملي األمازيغي لالس�تعداد للمحطة
املقبلة شهر نونرب  2011بسوس باملغرب و املتمثلة
يف أشغال املؤتمر العام السادس الذي نتوخى منه أن
يك�ون مؤتمرا نوعيا بإس�رتاتيجية جديدة و بفريق
عمل يقدر املس�ؤولية و مستعد للتضحيات من اجل
نرصة القضية األمازيغية.
* حاوره إبراهيم فاضل
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قراءة يف منع انعقاد املؤمتر األول ملنتدى حقوق اإلنسان لشمال املغرب

كان م�ن املفرتض أن يعقد منتدى حقوق اإلنس�ان لش�مال
املغ�رب مؤتم�ره األول بمدينة الش�اون أي�ام  10/11و 12
دجن�ر الج�اري ،إال أن الس�لطات املغربية مركزي�ا أبت إال
أن يك�ون له�ا رأي آخر ،و أن تمنع بالق�وة عقد هذا املؤتمر
بالرغ�م من الرشعي�ة القانونية التي يتمت�ع بها ،و اعرتاف
الس�لطات به رس�ميا ،باإلضافة إىل اتخاذه ل�كل اإلجراءات
التنظيمي�ة و األدبية و املالية و القانونية لعقده يف الزمان و
املكان املشار إليهما أعاله.
كمتتبع قريب ج�دا لتحضريات هذا املؤتم�ر ،و كقارئ لكل
م�ا كتب و ن�رش حول هذا املوضوع ل�رشح معاني و مغزى
هذا املنع الظالم ،فان ثمة أس�ئلة محرية تظل بدون جواب.
اليشء الذي دفعني ألحرك قلمي لكي أساهم من خالل هذا
املق�ال املتواض�ع إلبداء وجهة نظري حول ه�ذا املنع الناتج
عن وضع ش�ائك عرت فيه الس�لطات عن ارتباك عميق يف
تدبري الشأن العام بما فيها امللفات األكثر حساسية بالنسبة
للمغاربة جمعاء .فكيف إذن يمكن فهم ما جرى؟
* الوضع السيايس العام
ال يمك�ن فهم منع مؤتمر منتدى حقوق اإلنس�ان لش�مال
املغرب ،إال إذا وضعناه يف س�ياقه الس�يايس العام .فاملنتدى
املع�رتف ب�ه قانوني�ا ،أق�دم عىل الخط�وات الالزم�ة لعقد
مؤتم�ره يف ظروف س�ليمة و هادئة ،لك�ن يتضح أن مغرب
الي�وم ،يعرف جملة من األحداث ،عنوانها الفش�ل الذريع يف
انج�از خطوة «االنتقال ألديمقراط�ي التي كان يعول عليها
الكثريون  -بما فيهم األقل تفاؤال يف املغرب -إلخراج مغربنا
من مغرب الظلمات إىل مغرب النور و التقدم و الديمقراطية
و الحداث�ة .هذا الفش�ل ي�رز من خ�الل مح�اوالت الدولة
التحك�م ال�كيل يف الش�أن العمومي وع�دم ترك أي�ة مبادرة
تخرج من يد املتحكمني الجدد يف البالد و العباد.
هذه السياس�ة العمياء ،بدأت تحرق كل األوراق التي أنجزت
بفضل تضحيات و نضاالت شعبنا قبل ،و إبان و بعد الفرتة
املعروف�ة ب «ف�رتة الرص�اص» ،و التي انتزع م�ن خاللها
شعبنا بعض املكتسبات املتعلقة بفرض نسبي لحق التجمع
و حق التعبري و التجول ،باإلضافة إىل تعديالت مدونة األرسة
رغم عالتها ،و االنفراج النسبي يف تعامل الدولة مع القضية
االمازيغي�ة ،بالرغ�م من محاولة التحكم فيه�ا و احتوائها،
وك�ذا إطالق رساح العديد من املعتقلني السياس�يني و عودة
املنفيني ،و تعويض بعض ضحايا االنتهاكات الجسيمة عر
هيأة اإلنصاف و املصالحة ،دون الكشف عن الحقيقة كاملة
و اع�رتاف الدول�ة بالجرائم التي اقرتفته�ا اجهزتها يف حق
املواطنني املغاربة شماال و جنوبا ،رشقا و غربا.
فبالرغ�م من محدودية هذه االجرءات ،إال أنها أعطت صورة
كأن املغ�رب يتجه نحو الحداث�ة و الديمقراطية ،مما جعله
يحسن صورته يف الخارج ،مكنته من تحقيق انجاز الوضع
املتق�دم لدى االتح�اد األوروبي ،كثاني بلد غ�ري أوروبي بعد
إرسائيل يتمتع بهذا الوضع .لكن بعد مرور سنوات معدودة،
بدا الجميع يف الداخل كما يف الخارج مندهشا أمام الرتاجعات
الخط�رية و الرسيعة التي تعرفها وضعية حقوق اإلنس�ان
باملغرب ابتدءا من خنق الصحافة املس�تقلة ،مرورا بأحداث
العي�ون و انته�اءا باألح�داث األخ�رية التي عرفته�ا مدينة
املحمدي�ة و نواحيه�ا و التي أدت إىل اعتقال مترضرين من
الفيضانات التي شهدها املغرب ،و بعدها أحداث بوكيدارن
بإقليم الحس�يمة ،ومنع الجمعية املغربية لحقوق االنس�ان
من االحتفال باليوم العاملي لحقوق اإلنس�ان ( 10دجنر)،
يف كل من طنجة و الحس�يمة ،و منع انعقاد مؤتمر منتدى
حقوق اإلنسان لشمال املغرب بمدينة الشاون.
إن ه�ذه األح�داث املتتالي�ة تبني م�دى االرتب�اك الكبري التي
أوضع�ت الدول�ة نفس�ها في�ه ،باعتمادها عىل سياس�ات
قديمة يف تدبري الش�أن املحىل ،كما يتبني بان اغلب القرارات
التدبريي�ة -إن ل�م نق�ل كله�ا -تأتي م�ن خ�ارج الرملان و
الحكومة املف�رتض أن يكونا لهم�ا دورا ترشيعيا/رقابيا و
تنفيذيا التخاذ الخطوات الالزمة ملعالجة األزمات.
* أحداث العيون «اإلنذار األول»
بالرغ�م من أن جمي�ع املنظمات الدولية ل�م تثبت إىل حدود
الي�وم ب�ان املغرب اس�تعمل الرص�اص يف قم�ع معتصمي
العي�ون ،لك�ن كل ه�ذه املنظم�ات تجمع عىل االس�تعمال
املف�رط للقوة لتفكيك مخي�م اكديّم إيزي�ك ،يف الوقت الذي
ترك�ت في�ه مصال�ح املواطن�ني يف العيون عرضة للتس�يب
و الخ�راب نتيج�ة رد فع�ل وغضب املنتفض�ني .فبدل لجوء
املغرب إىل محاسبة املس�ؤولني الفعليني عن هذه األحداث و
معالج�ة دواعيها ،صوب بندقيت�ه إىل الخارج مؤججا الرأي
العام ضد الحزب الش�عبي اليميني االسباني ،مما كادت أن
ت�ؤدي بالعالقات املغربية االس�بانية إىل نقطة الصفر ،علما
أن الحكوم�ة االس�بانية الحالي�ة بقيادة س�اباتريو و وزير
خارجيته الس�ابق مورانتينوس ،إىل جانب فرنسا كانا وراء
منح الوضع املتقدم للمغرب لدى االتحاد األوروبي.
بدل نهج املغرب اس�لوب الش�فافية و محاس�بة أو معاقبة
املسئولني ،اكتفى فقط بنقل واىل العيون محمد جلموس إىل
اس�فى .هذا اإلجراء اعترها البعض تكريما و ليس�ا عقابا،
مما جعل وس�ائل اإلعالم و بعض املنظمات الدولية تش�كك
يف مصداقي�ة الدول�ة املغربي�ة ،معترين بان الس�يد محمد
جلموس محمي من طرف لوبي نافذ يف الدولة .و تجنبا لكل
إحراج تم تعويضه عبد الله بندهيبة كوايل جديد لجهة دكالة
عبدة ،دون معرفة الوجهة الجديدة التي سيس�لكها الس�يد
محمد جلم�وس يف انتظار ترقيته وتنصيبه يف منصب جديد
قد يكون بعيدا عن األضواء هذه املرة.
و لطي ه�ذه الصفحة األليمة الت�ي ال يمكن طيها بقرارات
س�اذجة ،أقدمت الدولة عىل تنظي�م مظاهرة الثالثة ماليني
بال�دار البيض�اء .مظاهرة وف�رت لها الدول�ة كل إمكانيات
النج�اح من نقل و م�أكل و مرشب و أش�ياء أخري تحدثت
عنه�ا الصحافة بما فيها الصحافة املغربية ،هدفها الظاهر
هو تش�حني شعب ضد الحزب الش�عبي االسباني و الذي ال

يعرف�ه إال القليلون (املهتمون) م�ن املغاربة أما الباطن هو
خلق إجماع جديد مغش�وش للتغ�ايض عن أخطاء الدولة أو
املتحكمني فيها.
* فيضانات الدار البيضاء و ما جاورها
أتت فيضانات البيضاء و بعض املدن املغربية األخرى يومني
فق�ط بعد تنظيم املظاهرة الحاش�دة ضد الحزب الش�عبي.
و هن�ا اكتش�ف س�كان كاريان س�ونرتال و س�يدي مومن
بالبيضاء واقعا آخر بعيدا عن الشعارات الرنانة .واقع ناتج
ع�ن فظاعة تدبري امل�دن الكرى ،إذ غرقت مدينة الخمس�ة
مالي�ني نس�مة أو أكث�ر يف وحل محتوي�ات ال�واد الحار ،و
فقدان العديد من املواطنني ما لديهم من أفرشة و مؤن كما
تعطلت املدارس و املصحات و املعامل و املالعب.
أدرك سكان البيضاء بأن مسؤوليهم ال يرددون إال الشعارات
الخادعة ،و ال يظهرون إال يف املناسبات والحمالت اإلنتخابية
الفاسدة ،إذ أضحت البيضاء عارية أمام العالم ،فال واد حار،
و ال بني�ات تحتية منجزة وفق املعايري التي تحرتم اإلنس�ان
و البيئ�ة ،و ال قادرة عىل الصمود أمام الك�وارث الطبيعية.
كما أعطت الصورة الت�ي توجد عليها العاصمة االقتصادية
التي تعد نبض املغرب .فعن أي تنمية برشية يتحدثون إذن؟
يف البيضاء كم�ا يف املحمدية و الدواوير املجاورة لهما خرج
مئات األش�خاص يطالبون الدولة بالتحرك و التدخل إلنقاذ
األرواح و املمتل�كات و إنقاذهم من الضياع ،لكنهم جوبهوا
كم�ا الع�دة بالقمع و الس�جن حيث «أودع ش�بان من دوار
«بوعزة» ،بس�جن عكاش�ة حيث يوجد س�تة م�ن زمالئهم
املنحدري�ن من دوار «الراهمة» ،الذين اعتقلتهم الس�لطات
بتهم�ة عرقل�ة الس�ري يف الطريق الس�يار وتعري�ض حياة
املواطنني للخطر ،بعدما لجئوا إىل االحتجاج وس�ط الطريق
العام بس�بب تماط�ل الس�لطات يف تقديم املس�اعدة إليهم
بعد الفيضانات األخرية التي دمرت مس�اكنهم» ،حس�ب ما
أوردته جريدة املساء بتاريخ 14دجنر الجاري.
* شمال املغرب/الريف الكبري
كانت األمور ش�به عادية ،بل أصب�ح األمل يغامر العديد من
الن�اس بان تكون هناك فع�ال إرادة حقيقية للمصالحة مع
الريف.
لقد اس�تبرش أبناء الش�مال خريا عند بناء امليناء املتوسطي
مث�ال و بناء بعض الطرق وتزيني مداخ�ل بعض املدن .هذه
االنج�ازات واكبه�ا تدجني لفئات واس�عة من أبن�اء الريف
حي�ث ارتم�ى بعض ضع�اف النف�وس ف�رادى و جماعات
يف أحض�ان املخ�زن مروجني ب�ان املصالحة م�ع الريف قد
ت�م تحقيقه�ا و ان�ه آن األوان ل»حل�ب البق�رة» -عىل حد
تعبريهم -و االس�رتزاق من كرم املخزن كما فعل الفاسيون
و السطاطيون و آخرون من قبلهم.
هذا الخطاب صاحبه اكتس�اح ش�امل لح�زب صديق امللك،
اس�تغل فيه�ا غض�ب الريفيني ضد ح�زب االس�تقالل منذ
انتفاض�ة  ،58/59و إرادة الريفي�ني من خروج من مرحلة
القم�ع والحك�رة ،وتعطش�هم للحرية ،وطموحه�م الكبري
لتحقيق سياسة بديلة وعادلة يف تدبري امللفات.
لك�ن بعد مرور «عام الباكور» ،بدأت تعود حليمة إىل عادتها
القديم�ة .فالقم�ع ض�ل يرافق نض�االت املعطل�ني حاميل
الش�هادات ب�دءا م�ن الناض�ور الس�نة املاضي�ة وصوال إىل
الحسيمة بكل مداشريها.
* تماسينت الغالية
ظل سكان تماسينت شاهدين عىل الغش الذي واكب عملية
إعادة االعمار بعد الزلزال العنيف الذي رضب إقليم الحسيمة
يف ش�هر فراير ،2004كما أن نضاالته�م املؤطرة من طرف
جمعية ثاماس�ينت ملتابعة آثار الزلزال ،كشفت مدى ضيق
ص�در الدولة مع مطالب بس�يطة و مرشوعة بإمكان حلها
برسع�ة ،إن حظ�رت إرادة سياس�ية فعلية بعي�دا عن لغة
التس�ويف و التهدي�د و االعتقاالت و املتابع�ات كان آخرها
اعتق�ال املناض�ل و الصحفي منعم املوس�اوي ،عضو لجنة
تاماسينت ملتابعة آثار الزلزال ،بطنجة.
فبالرغ�م م�ن الصمت الرهيب و اس�تقالة أو تراجع العديد
م�ن مناضيل الريف أمام ضغط البام ،إال أن أهل تماس�ينت
ظلوا حاملني ملشعل املقاومة و الصمود رغم كل الضغوطات
و اإلغراءات و التهديدات معرين بذلك بان ريفا آخر ممكن،
ري�ف العزة و الكرامة ،بعيد عن اإلذالل و سياس�ة االنبطاح
الكيل .و هم يذكرون الجميع بان الريف الشامخ بتاريخه و
بأجداده يتناقض كليا مع ريف االنبطاح و اإلذالل الذي يريد
أن يصنعه البعض اليوم.
* بوكدارن و اإلنذار الثاني
كش�فت أحداث بوكيدارن بإقليم الحسيمة عن ديمقراطية
النظام املبنية عىل سيادة الظلم و غياب العدل.
إن طريق�ة تدبري الس�لطة لحدث بس�يط جدا يكش�ف عن
بؤس النظام القائم وغباء املتحكمني فيه أو الذين يحومون
حول�ه .فكيف يمكن فهم اس�تعمال الرص�اص املطاطي و
املروحيات و القنابل املس�يلة للدموع ضد ساكنة تجمهرت
فق�ط لحماي�ة عائلة واحدة م�ن ظلم اح�د ذوي النفوذ يف
املنطقة؟
إن أحداث بوكيدارن و اتهام الريفيني ب «أوالد الس�بانيول»
من طرف أعوان الس�لطة ،و سبهم و قذفهم بعبارات نابية
(ال يمك�ن ذكره�ا يف هذا املق�ال احرتاما للق�ارئ) ،ذكرت
جمي�ع الريفيني ب�ان الحقد العنرصي األعم�ى لدى البعض
ض�د الريفيني الزال متعشعش�ا يف عقولهم .ذلك الحقد الذي
ع�ر عن�ه النظام «ع�ام اقبارن» إب�ان االنتفاض�ة الخالدة
 ،58/1959بقم�ع همجي مؤطر باديلوجية الحزب الواحد،
بزعامة حزب االستقالل انذاك ،ثم عندما تم نعت أهل الريف
باألوباش يف فرتة حكم الحس�ن الثاني س�نة  .1984و عر
عليه بقمع مظاهرات جمعية تامسينت ملتابعة آثار الزلزال،
و عر عنه باعتقال ش�كيب الخياري ظلما و عدونا ،و تجدد
الي�وم يف بوكي�دارن بوصف الريفيني ب»ابناء الس�بانيون».
أولئك األس�بان الذين حاربه�م الريفييون برشاس�ة بقيادة

البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي و قبله محمد امزيان،
لكن تواطؤ مكش�وف ملوقع�ي الحماية مع كل من فرنس�ا
و اس�بانيا اخم�د رشارة الثورة الريفية ضد االس�بان و كل
املس�تبدين ،مما جعلهم يرسخون حكم املستعمر االسباني
يف املنطقة و الذي الزالت قواته العسكرية جاثمة اىل اليوم يف
املدينتني الس�ليبتني س�بتة و مليلية و الجزر املجاورة لهما.
فمن هم أبناء االسبان إذن ،نحن أم هم؟ و من وقع معاهدة
الحماية و رشعن االس�تعمار الفرنيس و االسباني للمغرب
الريفيون أم الحاكمون؟
إن تكرار هذه االتهامات هي التي أعطت شحنة معنوية قوية
ألهل بوكي�دارن محولني احتجاجهم الس�لمي و تضامنهم
مع عائلة مقه�ورة إىل غضب أوقف بطش رجاالت العنكري
و بنسليمان و الهمة ،و هذا ما عر عنه عىل األقل بيان لجنة
متابع�ة أحداث بوكيدارن حيت نقرأ في�ه « :وأدانت اللجنة
التدخل القوي الذي تعرض له أبناء املنطقة من طرف الدرك
و القوات املس�اعدة ،كما أدانت ما أس�موه ب�األذان الصماء
الت�ي ينهجه�ا املس�ؤولني يف التعامل مع قضاي�ا املواطنني
باإلضافة إىل إدانتهم ملا أس�موهم باملس�رتزقني وس�مارسة
االنتخابات لتشويه املعركة وتحويلها ملصالحهم الضيقة».
احتفاالت الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان ب  10دجنر
يف الوق�ت الذي يحتف�ل فيه العال�م بالي�وم العاملي لحقوق
اإلنس�ان ،أقدم�ت الس�لطات املغربي�ة عىل من�ع الجمعية
املغربية لحقوق اإلنس�ان لالحتفال بهذا اليوم العظيم .فإذا
اكتفت مثال بمنع الجمعية من التظاهر يف شوارع الحسيمة
تخلي�دا له�ذه الذكرى ،فان مدينة طنجة عاش�ت عىل إيقاع
تدخل بولي�يس عنيف ض�د مناضيل و متعاطف�ي الجمعية
أغلبيته�م م�ن رج�ال القان�ون و محامني كان�وا يتأهبون
لتنظيم وقفة يف ساحة األمم احتفاال بهذا الحدث.
* مؤتمر الشاون ملنتدى حقوق اإلنسان لشمال املغرب
منذ أزيد من ثالثة اشهر ،و مناضيل املنتدى يدبرون تحضري
مؤتمره�م بكل تفان و إخالص للوص�ول إىل محطة املؤتمر
بأم�ان و ضم�ان .كما أقدم�ت اللجنة التنظيمي�ة للمؤتمر
بتعبئة كل طاقاتها أدبيا ،فكريا و ماليا إلنجاح هذه املحطة
النضالية .و بدل مناضلو املنتدى بالشاون مجهودات جبارة
لتذلي�ل الصع�اب أمام املؤتمري�ن ووضع�وا كل إمكانياتهم
تح�ت ت�رصف اللجن�ة التحضريي�ة للمؤتمر،متخذي�ن كل
االج�رءات القانوني�ة كما ينص عليها القان�ون املعمول به،
و الس�هر عىل توف�ري اإلمكانيات اللوجس�تيكية الس�تقبال
ضيوفهم يف تلك املدينة الرائعة والهادئة.
تنس�يقية املنتدى و املؤتمرون و معهم ال�رأي العام املحيل،
الجهوى ،الوطني و الدويل ،فوجئوا بمنع مكتوب موقع من
ط�رف وزارة الداخلي�ة اقل من  24س�اعة فقط من انطالق
أش�غال املؤتمر ،دون مراع�اة ال للمجه�ودات املبذولة ،و ال
الخسائر املعنوية و املالية الذي يمكن أن يحدثها هذا القرار
الغري القانوني و الجائر.
الس�لطة اعتم�دت يف منعها ه�ذا عىل ثالثة م�ررات مردود
عليها:
أوال :ع�دم امتالك املنت�دى عىل فرع بالش�اون :هذا املرر ال
أس�اس ل�ه قانونيا و إال س�تمنع كل املؤتم�رات الحزبية و
الجمعوي�ة الت�ي تعقد بالصخ�ريات ألن لي�س لديها فروعا
بهذه املدينة .فاملغارب�ة بإمكانهم أن يجتمعوا بأي مكان يف
بلدهم املغرب رشط إش�عار السلطات وفق القانون املعمول
به ،و هذا ما قام به املنتدى.
ثانيا :عدم إشعار الس�لطات يف األجل القانوني ،اليشء الذي
يفن�ده املنظمون بق�وة ،مرصحني للصحافة بان س�لطات
الش�اون أش�عرت  20يوما قبل موعد املؤتمر و أرس�لته لها
بالريد املضمون بعد ذلك.
ثالثا :إن املؤتمر ستتخلله وقفة ملدة  15دقيقة تخليدا لليوم
العاملي لحقوق اإلنس�ان ،و أن الس�لطة تخ�ى من انفالت
امن�ي :ه�ذا املرر يبقى س�خيفا الن الس�لطة بإمكانها أن
تتف�اوض حول إلغاء الوقفة و ليس اإلقدام عىل منع املؤتمر
ككل.
التنس�يقية العامة للمنتدى و معها مناضلو الشاون دخلوا
يف مفاوض�ات عس�رية مع س�لطات الش�اون ،لتوضيح كل
يشء و إعطاء تطمينات تنظيمية للسلطات األمنية و رشح
أدبي�ات املؤتمر ،لكن يف آخ�ر املطاف اتضح بان هناك أوامر
علي�ا ج�اءت من الرب�اط ملنع املؤتم�ر ،علما أن ه�ذا القرار
تزامن مع انضمام رئيس جماعة الشاون للحزب املتحكم يف
زمام دواليب الدولة اليوم.
* داللة مدينة اشاون و منع املؤتمر
إن مدين�ة اش�اون لها داللتها عن�د أبناء الش�مال /الريف
الكبري .فاش�اون معن�اه بالريفية « القرن�ني» .فداللة هذه
املدين�ة تكم�ن يف أنها تعر ع�ن كونها مرك�زا للريف الكبري
ال�ذي يحمل بقرنه�ا األول الريف الرشق�ي و بقرنها الثاني
الريف الغربي ،وبذلك تشكل مدينة اشاون لحمة و قوة ذلك
الريف الكبري الذي تحدث عنه أجدادنا و عىل رأس�هم محمد
اب�ن عبد الكريم الخطابي .ذلك الريف العظيم الذي يمتد من
الق�رص الكبري غرب�ا إىل نهر ملوية رشق�ا .ريف انصهر فيه
قاطني�ه و امتزجت فيه الحض�ارات االمازغية و الجبلية و
العربي�ة و االيبريية  .ريف كبري جزء من مغرب كبري منفتح
ع�ىل العال�م و متعدد يف لغات�ه و أفكاره و غن�ي بتاريخه و
تراثه و بحاره و شامخ بجباله و تاريخه.
أكي�د أن املوق�ع الجغرايف الت�ي تتمتع به مدينة اش�اون ،و
األدوار الت�ي لعبته�ا هذه املنطق�ة عر التاريخ ،س�تتكرس
ع�ىل جبالها كل الدس�ائس و املؤامرت التي تدع�و اليوم إىل
تجزيء أبناء الريف التاريخي إىل أجزاء .من املؤكد أيضا بان
شعار املؤتمر»من اجل دستور ديمقراطي يقر بحق الجهات
التاريخي�ة يف تقري�ر مصريه�ا االقتص�ادي و االجتماعي و
الثقايف و الس�يايس» اغضب الذين يستعدون إلعالن جهوية
ع�ىل مق�اس املتحكمني الج�دد يف البالد وخاص�ة أن اللجنة
امللكية س�تقدم مرشوعها إىل امللك هذا الش�هر كما حدد لها

رسميا.
* خالصة البد
منها
إن م�ا يعيش�ه
مغ�رب الي�وم من
أحداث متس�ارعة
ال تنب�ئ بالخ�ري،
و ترس�م ص�ورة
كا ر يكا تو ر ي�ة
سعيد العمراين  -بروكسيل
ملغ�رب م�ا بع�د
ا ال س�تقال ل ،
كأن التاري�خ يعيد نفس�ه .فالفيلس�وف كارل ماركس قال
ب�ان التاريخ ال يكرر نفس�ه و إن تكرر ،فس�يكون بش�كل
كاريكات�وري .و ه�ذا ما نش�هده لألس�ف الي�وم يف مغربنا
العزيز.
فمب�ارشة بع�د االس�تقالل كان ح�زب االس�تقالل يريد أن
يتحك�م يف كل يشء و يريد إخضاع الجميع لنفوذه ،مما أدى
إىل تصفية جيش التحرير ،و اش�عال فتي�ل انتفاضة الريف
 ،58/1959بزعام�ة الحاج محمد امزي�ان ،و انتفاضة ايت
باعمران بس�دي افني .كما أدى إىل نش�وب حرب الرمال بني
املغرب والجزائر و بعدها انفجرت انتفاضة مارس  1965و
تم فرض حالة االستثناء يف البلد ،توج بمحاولتني انقالبيتني
قادها حماة النظام (الجيش).
الي�وم و بعد تجربة التن�اوب التوافقي ،يالح�ظ هناك إرادة
حقيقي�ة لتهمي�ش دور األح�زاب السياس�ية و تخريبه�ا
و تهمي�ش دور الرمل�ان و الحكوم�ة ،و س�يطرة حكوم�ة
الظ�ل ع�ىل كل يشء و تتحكم يف كل امللفات بم�ا فيه األكثر
حساس�ية و تتدبرها بعيدا عن مبدأ الش�فافية و املحاسبة
التي تقتضيها دولة الحق و القانون.
إن منهجية صديق امللك ،الهادفة إىل إفراغ األحزاب السياسية
و املنظم�ات املدنية من مضامينها واحت�واء مناضليها عر
تنظيمه ألك�ر عملية « ترحال» للمنتخبني يف تاريخ املغرب
الحدي�ث و يف العال�م .و تحكمه يف كل ش�اذة و فاذة ،لتعر
ب�ان ذلك الحزب الرسي يف عهد إدريس البرصي ،قد خرج إىل
العلن للتحكم يف املشهد السيايس و تدبريه للعديد من امللفات
خ�ارج املؤسس�ات ،وذلك ما س�يؤدي ال مح�ال إىل كوارث
خطرية انطلقت رشارتها األوىل بالصحراء و القادم سيكون
أعظم ،نتمنى أن يخرج منها املغرب آمنا و ساملا.
إن كل من يس�تعمل أس�اليب غري مرشوع�ة و لغة التهيد و
التس�ويف ،و رشاء الذمم فه�و ظالم ،ويف هذا الصدد يمكن
الحديث عن طريقة /طبخة انتخاب عمدة جهة الحس�يمة
تازة تاونات ،و طبخة عمدة مراكش...الخ.
إن منع مؤتمر اش�اون نابع أوال و أخ�ريا من ابتعاد البعض
من لغة التنافس الرشيف و اس�تعمال س�لطتهم و نفوذهم
لفرض الرأي الواحد بالري�ف الكبري .بما يعني بلغة العرص
بان هن�اك إرادة حقيقي�ة إلخضاع الجميع للح�زب الواحد
( ح�زب األصال�ة و املع�ارصة) ،مس�تعملني يف ذلك مختلف
األس�اليب امللتوي�ة ،يف الوقت الذي كان الجمي�ع يعتقد بأن
عهد الحزب الواحد قد وىل إىل غري رجعة.
إن الري�ف عرف تاريخيا بتعدد قبائل�ه و تنظيماته ،و تعدد
أراء أبنائ�ه و م�ن يري�د أن يتحك�م يف الريف م�ن الرباط و
إخضاعه بالطرق امللتوية فلينتظر بوكيدارن و تاماس�ينت
و القادم ال يعلمه إال الغيب.
* االستقالل و األصالة و املعارصة
املهتم�ون تابعوا مؤخرا أطوار تب�ادل االتهامات بني حزبني
يحكمان مغرب اليوم .األول يف الحكومة الرسمية و الشكلية
(حزب االستقالل) ،و الثاني يف حكومة الظل (حزب األصالة
و املع�ارصة) .فالحزب�ان وجهان لعملة واح�دة ،لكن تبادل
االتهام�ات جهرا حول ملفات حساس�ة كالصحراء مثال ،و
تب�ادل التهم بينهما ،خاص�ة عندما اته�م األول حزب البام
بإحراق العي�ون ،ينذر برصاع رضوس بني أصحاب املصالح
يك�ون وقودها أبناء ش�عبنا جنوبا و ش�ماال غربا و رشقا.
كما يعر عن أزمة عميقة يعانيها جسد النظام ،نتمنى بكل
إخالص أن ال يكون الريف حطبا لحروب املحيطني به.
فالريف الذي قال فليس�قط حزب االستقالل يف  ،58/59لن
يتوانى يف قول فليس�قط كل من يريد أن يتحكم يف مستقبله
عن بعد ،و منع مؤتمرات أبنائه بمختلف توجهاتهم الفكرية
و السياس�ية و يقف أمام إرادته�م للحفاظ عىل كرامتهم و
حريتهم.
إن منع مؤتمر منتدى حقوق اإلنسان لشمال املغرب يكرس
تخب�ط الحاكمني الجدد للمغ�رب و الصعوبة التي تجابههم
يف تشييد دولة بامس�تان يف املغرب ،و التي سيقودها حزب
البام سياس�يا و امني�ا و اقتصاديا .إن مستش�ارو الحاكم
الجديد بالريف ينسون أو يتناسون بان الريف الكبري صخرة
تكرست و س�تتكرس عليها كل املكائد .فال مكان للمؤامرات
بعد الي�وم يف الريف .فليتوقف اإلره�اب الفكري و األمني و
اإلغ�راء املايل الذي يمارس�ه البعض ف�ورا .و أن يرتكوا أهل
الريف يعيش�ون بس�الم و أن ينجزوا مصالحة مع أنفسهم
أوال ،و م�ع اآلخرين يف إطار الوض�وح .مصالحة تمر حتما
عر الكشف عن مختطفينا حدو اقشيش ،عباس املساعدي
و آخري�ن ،و إط�الق رساح معتق�يل ال�رأي و ع�ىل رأس�هم
املعتقل ش�كيب الخي�اري و إع�ادة االعتبار لزعي�م الثورة
الريفي�ة محمد ب�ن عبد الكريم الخطاب�ي و إعادة رفاته إىل
مقر إقامته بأجدير.
وض�وح يم�ر ع�ر تحقي�ق تنمي�ة مس�تدامة و مصالحة
حقيقية بعيدا عن رشاء الذمم.
وض�وح يعطي الحق ألبناء الريف أس�وة بباقي املواطنني يف
باقي جهات الوطن يف حق تقرير مصريهم و تدبري شؤونهم
بأيديه�م يف إط�ار مغرب متع�دد فدرايل ،موح�د و متضامن
يحم�ي كافة مواطنيه م�ن بطش الظامل�ني و يضمن لقمة
العيش الكريم للجميع ،و يصون لهم العزة و الكرامة.
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la problématique amazighe en afrique du nord

Masin Ferkal

Le 13 décembre, le président de Tamazgha, Massin FERKAL, est intervenu
dans une table ronde au Caire à propos
de la lutte contre la discrimination et la
promotion de la diversité dans les "pays
arabes"...
La table ronde est organisée par le Haut
Commissariat aux droits de l'Homme
des Nations Unies et le Centre d'information des Nations Unies au Caire qui
l'ont invité pour parler de la question
amazighe.
C'était l'occasion pour lui d'aller leur
dire, dans le pays historique des Pharaons qui voit réprimer au quotidien
les plus Égyptiens parmi eux à savoir
les Coptes, ce que nous pensons de leur
monde....
Ci-joint le texte de sa communication
ainsi que le programme de la journée.
LA LUTTE CONTRE
LA DISCRIMINATION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITE
Tout d'abord, je tiens à remercier les
organisateurs de cette table ronde, en
l'occurrence le Haut commissariat des
droits de l'Homme des Nations Unies
ainsi que le Centre d'information des
Nations Unies au Caire, de m'avoir invité à prendre part à cette table ronde
et à parler de la question amazighe notamment en Afrique du Nord.
Je m’appelle Masin FERKAL, président de l'organisation TAMAZGHA
qui oeuvre pour la défense des droits
et intérêts des Imazighen aussi bien
en Afrique du Nord, leur pays, qu'ailleurs dans le monde. Notre organisation a également créé un site Internet
d’information qui traite principalement
de la question amazighe notamment en
Afrique du Nord. TAMAZGHA est basée à Paris, mais elle a des correspondants à travers l'ensemble de l'Afrique
du Nord.
Mais avant de rentrer dans le vif du
sujet, j'aimerais apporter quelques
précisions quant à l'intitulé de cette
rencontre qui est malheureusement
de nature discriminatoire voire méprisant à l'égard des Imazighen mais aussi
des peuples comme les Coptes ou les
Kurdes pour ne citer que ceux-là.
En effet, il est question de « l'expérience des défenseurs des droits de
l'Homme dans les pays arabes". Cela
nous interpelle. Ainsi, l'Afrique du
Nord serait, apparemment, supposée
faire partie des
pays arabes ! Nous déplorons cette ap-

proximation dans l'appellation de cette
région du monde, une appellation qui
contribue, de facto, à la discrimination dont sont victimes les Imazighen
en Afrique du Nord. Si une telle appellation est fausse et ne correspond à
aucune réalité historique, elle est une
création coloniale visant tout simplement à l'assimilation des Imazighen par
leur arabisation et islamisation forcées,
ce que nous ne cessons, au sein de notre
organisation, de dénoncer, notamment
auprès des instances onusiennes. Enfin, l'appellation contribue à conforter
cette
domination arabe dont souffrent les
Imazighen, car elle est tout simplement négatrice de l’amazighité qui est
le socle identitaire et civilisationnel de
l’Afrique du Nord qui est pourtant traversée par des apports riches et variés
de diverses civilisations qui ont marqué
l’histoire de l’Humanité.
Oeuvrer pour que les Imazighen soient
respectés en tant que tels, commencer
par ne pas les intégrer dans une dénomination qui les assimile, cela fait aussi
partie de notre combat de défenseurs
de droits de l'Homme.
Venons-en maintenant à l’objet de la
communication qui m’a été demandée comme contribution à cette table
ronde.
Il est, bien évidemment, difficile d’évoquer de façon exhaustive la problématique amazighe en Afrique du Nord.
Nous tâcherons de montrer, dans cet
exposé, le caractère arbitraire des
Etats en
place en Afrique du Nord qui violent au
quotidien les principes fondamentaux
des droits de l’Homme et qui mettent
en pratique une véritable politique anti-amazighe.
Depuis 1999, notre organisation, Tamazgha, présente régulièrement des
rapports sur l’atteinte aux droits des
Imazighen par les Etats en place en
Afrique du Nord. Et nous nous sommes
adressé à
deux organes du Haut Commissariat
aux Droits de l’Homme des Nations
Unies, à savoir Le Comité pour l’élimination de la Discrimination raciale
(CERD) et le Comité des droits économiques, sociaux
et culturels (CESCR). Toutes les fois
qu’un Etat de la région d’Afrique du
Nord présente son rapport périodique
à l’un des Comités sus-cités, nous présentons un rapport alternatif par lequel
nous tâchons d’apporter des éléments
d’information aux experts des dits Comités sur les violations des dispositifs
de la Convention et du Pacte signés
par les Etats-parties ainsi que sur les
injustices et les discriminations dont
sont l’objet les Imazighen. C’est ainsi
que nous avons eu à présenter des rapports alternatifs aux rapports des Etats
suivants : Algérie, Lybie, Maroc, Tunisie, Mauritanie, mais aussi la France et
l’Espagne.
Il est peut-être utile de rappeler que le
pays amazigh s’étend des Oasis de Siwa,
aujourd’hui sous autorité égyptienne,
aux Iles Canaries, sous administration

espagnole, en passant par les territoires
sous contrôle des Etats libyen, tunisien,
algérien, marocain et mauritanien. Le
territoire touareg, qui représente le
nord des territoires sous administration
nigérienne, malienne et burkinabé fait
partie aussi de territoire amazigh.
La justification de la présentation de
rapports alternatifs aux rapports de
l’Etat français est la présence d’une
communauté amazighe et amazighophone importante dans ce pays qui,
malheureusement, ne reconnaît pas les
spécificités linguistiques et culturelles
de cette communauté.
Le malaise que vivent Imazighen en
Afrique du Nord est très profond, et
il est difficile de le résumer en 15
minutes, mais nous nous efforcerons
dans cet exposé de mettre le doigt sur
l’essentiel des discriminations dont
sont responsables les Etats en place
en Afrique du Nord. C’est en Algérie
et au Maroc que la question amazighe
a vu une évolution importante ces dernières décennies. Cette évolution a
contraint les Etats algérien et marocain
à prendre des mesures de « reconnaissance » du fait amazigh. C’est pourquoi
l’exposé sera axé principalement sur
l’état de la question berbère au sein de
ces deux Etats.
LA NEGATION OFFICIELLE ET INSTITUTIONNELLE DU FAIT AMAZIGH EN AFRIQUE DU NORD.
La négation de l’amazighité est un acte
officiel assumé par les Etats. Ces derniers, sans exception, consacrent la
langue arabe comme seule langue officielle.
L’Etat algérien, lui, se distingue en
faisant référence à l’amazighité dans
le préambule de sa Constitution ainsi
qu’un article qui fait de la langue amazighe une langue nationale.
« Article 3 : L'arabe est la langue nationale et officielle. »
Art. 3 bis : Tamazight est également
langue nationale.
L'Etat oeuvre à sa promotion et à son
développement dans toutes ses variétés
linguistiques en usage sur le territoire
national. »
Mais cette mention dans la Constitution n’a pas amélioré pour autant la
situation de la langue amazighe. A noter également l’existence d’une loi de
généralisation de la langue arabe qui
est votée par l'Assemblée nationale en
décembre 1990 signée en janvier 1991
(Loi n° 91-05 du 16 janvier 1991) qui
sera amendée et donnera lieu à une
nouvelle loi le 17 décembre 1996 (ordonnance N°9630
du 21 décembre 1996) puis mise en
application à partir du 5 juillet 1998.
Par ailleurs, il convient de noter les
diverses contradictions avec nombre de
lois et de textes qui font de la langue
arabe la seule langue d’usage. C’est le
cas de la Justice, par exemple.
L’inscription de tamazight en tant que
langue nationale dans la Constitution
algérienne ne fait pas pour autant de
cette langue une langue d’usage au sein
des institutions de l’Etat.
L’Etat marocain, dans le préambule

de sa Constitution précise que « Le
Royaume du Maroc, Etat musulman
souverain, dont la langue officielle est
l’arabe, constitue une partie du Grand
Maghreb Arabe » (Constitution du 13
septembre 1996). L’élément amazigh est complètement ignoré. Et une
telle affirmation suggère qu’il n’y a
de place que pour la langue arabe au
Royaume du Maroc où il n’y aurait que
des Arabes. Les Imazighen n’auraient
d’autre choix que d’accepter l’assimilation que l’Etat leur impose.
Les autres Etats, en l’occurrence la
Lybie, la Mauritanie, la Tunisie et
l’Egypte pratiquent une politique de
négation quasi-totale des Imazighen.
La langue amazighe n’est ni reconnue
ni enseignée
par ces Etats. La culture amazighe est
totalement absente de champ officiel.
Elle en est même interdite.
DISCRIMINATION LINGUISTIQUE
ET CULTURELLE.
Si l’enseignement est intégré par les
Etats algérien et marocain, il demeure
dérisoire et très loin des attentes des
populations amazighes. Ainsi, l’Etat
algérien qui prétend oeuvrer pour l’enseignement de la langue amazighe n’a
pu assurer plus de 5 % pour une opération qui a commencé en 1995.
L'enseignement de la langue amazighe
est donc loin d'être un enseignement
généralisé comme il doit l'être si la
langue amazighe est considérée comme
une véritable langue nationale.
Dans leur rapport (avril 2010) soumis au Comité des droits économiques,
sociaux et culturels (CESCR), trois
organisations de défense des droits
de l'Homme (FIDH, CFDA, LADDH)
relèvent des défaillances en matière
d'enseignement de tamazight : "Ainsi,
malgré la reconnaissance du tamazight, la cohérence de la politique de
l’enseignement, dont celui des langues,
préconisée par l’Etat, est plus que défaillante.". Ces organisations concluent
sur cette question en demandant à
l'Etat algérien d'engager une politique
à la hauteur de la reconnaissance que
l'amazighité mérite : "Il apparaît donc
nécessaire à nos organisations que le
gouvernement algérien construise une
politique dotée de ressources économiques et financières adaptée, afin que
la culture amazighe soit reconnue et
promue au sein de l’Etat algérien."
L’enseignement de la langue amazighe
est censé être généralisé à l’ensemble
du territoire et à l’ensemble des niveaux d’enseignement. Force est de
constater que depuis 1995, date de
l’introduction de cet enseignement au
sein de l’école algérienne, aujourd’hui
il n’y a que moins de 3 % de l'effectif
global des élèves scolarisés dans le système scolaire algérien bénéficient d'un
enseignement de la langue amazighe.
Avec 0,95 % dans le cycle primaire,
4,92 % dans le cycle moyen et 1,22 %
dans le cycle secondaire. Notons, par
ailleurs, les disparités qu'il y a entre les
différents cycles.
Nous notons au passage que la quasitotalité des élèves bénéficiant de cet
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pbu iyi ay ajddig
s ifr nk
ssinf iyi i uãmmiä
ad syafav tirvi
lggm iyi tmiqqit n
tvli
ssinf yiy i fad
aman n marur ur sar
iyi kkisn irifi
ssntl iyi ay ajddig
i tkrkas
zdvnt giti tkããaä!
ssumr iyi
hati ëmiv taäãa n
tkrkaä
sisfiw iyi
a tafukt avaras
hati içri iëmi iyi

tarwla

taåmrt n itran
ëmiv tillas
asi iyi
ay ayyis n unamir
hann iëmi iyi uäar
abrid ur ili ttmi
ibri iyi uäar
içran
gan id war tasa
asi iyi, ssayl iyi
is ra nn afiv tanirt
tqql siti
is ra nn afiv
afra v itran
d ubrid war ifrgan
is ra nn afiv
akal v llan..
izrfan...

Mussa :
Bismi llah iga tifawin igh sers ibda
yan Illa gh ul
A oumar ak dagh ussugh
Gar agella ur as igi abla gar aghu
Han aoumar iksud gh rebi
Han ifiss ighd isfagh ikaden
Ad ur tinim isa itsa
oumar :
Arard loaql a mussa adak surrigh iwaliwn
Han ighzane wali yas innan
Yan ibbin tastat ijurut
Nekki han laman n rebbi agh ligh
Ndalb i rebbi adagh giz ifliju ussan negh
Mussa :
Wahan is tssent akra ma yen dark ilan
Wayan yut ufus ness adur allan
Wanna ikerzn stfullust asrak dagh medlgh

tira
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Zund

riv a kk ttuv ay akal
ttuv is giv afgan
macc hann d hann
ad iyi-d sar issaæi
mqqar iyi yav
inv iyi
umarg nm a immi

Zund asudum v yan zik ifrujjan
Tucka-d s tsuraf, ar kwnnant s tuctal
Ifassn ns azuzwu iv ttrusnt
Zund asudm v yan zik ifrujjan
Zund avuri issisfiwn ignawan
Kcmnt tguriwin ns s içuëan
Isfiwnt ul ignn tizi ivzzifn
Zund avuri isisfiwn ignawan
Zund avbalu yiwin aman
Tsswa yi nn s ul ns anakkal
Ur jjun ssnx irafan
mad dids illa ulmuggar ann
* XADIJA ARUHAL Zv
Zund avbalu bdda yiwin aman
Zund ayyur illuzzan f iggi n tmda
Uggant-d tfiras ns s ul inu
Mzuzrnt izmumgn nnsnt g iman inu
Zund ayur illuzzan f iggi n tmda
Zund tivli yasswan v ujddig
Kra igat travawsa tla atig
Tilit ns tssfulki tudrt inu
Zund tuvli yasswan v ujddig
Zund amalu ad gis ittsunfu, immr wul
Tiswak n ddunit ar ssrmuynt afgan

Mqqar idus, ihrc,isvawsa km
Zund amalu ad gis ittsunfu, immr wul
Zund tisura n tmussni
Iv a r¨ççmnt tiflwin
Ad gisn ttasin aswingm izdign, ibsusan
Kra igat taguri n unlli nm smdnt I taäfi
Zund tisura n tmussni iv a rççmnt
Zund ilaln ur iïïafn iftasn
Iv rix a km arax
Adlis ur udan ula sin
Zund ilaln ur iïïafn iftasn
Zund mklli ifka wakuc iman I tilit
Tfkit as afra, assusm, d tfasa
Tgt imam ns; bla
ns ur ad iddr ula
ar izzigiz
Zund mklli ifka
wakuc iman I tilit
A tamavart
kmmin afra n
tudrt
* Xadija Ikan

Tanddamt nayt maten
oumar :
Wa han lligh giz ilkm wawal ifullusn u rra sul nesbr
Akiyen tabaghuught ittaghn asrak medllgh
Ima neki zud lhbaq ad gigh ura ittini jjix
Mussa :
Allaht awdi a oumar awal nun ur ili tissent
Mac iqand adak dagh inigh adur tadert loyub
Ara ansti iwaliwn ara madark gh tsrtit
oumar :
Madak imlan izd awal inu ur ili tissent
Nekki sengh izd is ur igi awal nek ayad
Han adliss lli gha tgmmit lhuruf nekin at ikerzn
Tskrt gis tin ucen lli ittayn ghugzzi amya ur illi
Mad adli beoda tinit afadd anmati s tsrtit

Mussa :
Wa han a ssi oumar tassarut n dunit ast
igan d ils igh lan lgid
Awalayni tikrkass nun ura tent izzad uzrg
Nedalb i rebbi adawnd irar tifawin
Awa han assi oumar yan ithucen ura issental tamart
oumar :
Ay qbel rebbi duoa nun urtak nekrhi
Tifawt tin rebbi ad gant ar tent yakka iku yan
Han neki ula kiyyi ur darngh ma nsental
Yand iffaghn subaraz lkmmit d rezza at ilazmen
Ima cayt tega ghar t uhwac nger tmgharin
Han nkeni urd nucki s loar i saka n sawal
Hak agma awin dagh dari yat lussit
Tamart ura tassi taya aghar s issmedal
Adagh ig rebi dinagan imal gh ulmuqarad
* Mussa benhida; aslmad
oumar kanbuch; aslmad
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mer la façon dont la justice est rendue dans les Réserves
indiennes. J'ai été fier de signer la Loi sur le droit et
l'ordre (Tribal Law and Order Act) qui va aider les tribus
à combattre les abus de drogue et d'alcool, à avoir meilleur accès aux bases de données criminelles et à acquérir
une plus grande autorité pour poursuivre et punir les criminels en pays indien. C'est important.
Nous avons aussi réglé un certain nombre de très anciennes controverses sur les façons dont notre gouvernement a traité (et dans certains cas, maltraité) les gens en
territoire indien, même récemment. Nous avons résolu
des cas où étaient alléguées des discriminations, commises par le Ministère de l'agriculture, entre fermiers
autochtones et éleveurs. Après 14 ans de bataille sur le
comptage des ressources tribales dans l'affaire Cobell,
nous sommes arrivés à un accord bipartite qui était inclus
dans la loi que j'ai signée il y a juste une semaine. Nous en
sommes très fiers et je veux remercier tous les parlementaires qui ont contribué à ce que cela arrive.
Cela donnera plus de terres à gérer aux tribus, c'est-àdire bénéficiera à leurs membres. Cette loi prévoit aussi
de l'argent pour régler les conflits en justice portant sur
des droits sur l'eau qui concernent sept tribus en Arizona,
Montana et Nouveau-Mexique; et elle crée un fonds pour
la scolarité pour que plus d'autochtones puissent aller à
l'université.
Toutes ces affaires nous rappellent l'importance de ne pas
glisser sur le passé et de ne pas l'ignorer, même si nous
travaillons ensemble pour forger un plus brillant avenir.
C'est pourquoi, l'année dernière, j'ai signé une résolution,
passée par les deux chambres du Congrès, reconnaissant
finalement les tristes et douloureux chapitres de notre
histoire partagée, une histoire trop souvent marquée par
les promesses non tenues et les graves injustices faites
aux Premiers Américains. C'est une résolution que j'ai totalement appuyée, reconnaissant qu'aucune déclaration
ne peut défaire les dommages qui ont été commis, mais
elle peut aider à réaffirmer les principes qui doivent nous
guider à l'avenir. Ce n'est qu'en tenant compte des leçons
de notre histoire que nous avancerons.

Comme vous le savez, en avril, nous avons annoncé que
nous révisions notre position sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Aujourd'hui je peux annoncer que les Etats Unis donne leur
soutien à cette Déclaration.
Les principes qu'elle affirme, y compris le respect des
institutions et des riches cultures des peuples autochtones, sont ceux que nous avons toujours cherché à appliquer. Nous préparons une déclaration plus détaillée sur le
soutien des Etats Unis à cette Déclaration
et sur notre travail en cours dans les territoires indiens.
Mais je veux être clair : ce qui importe plus que les mots,
ce qui importe plus que n'importe quelle résolution ou
déclaration, ce sont les actions qui accompagnent ces
mots. Et c'est ce qu'est cette conférence. Ce sont les réalisations que j'attends de mon administration.

Nous progressons. Nous avançons. J'espère que nous
sommes à un tournant dans les relations entre nos nations.
En vérité, pendant longtemps on a implicitement dit aux
autochtones américains qu'ils devaient faire un choix.
Faute de s'être attaqués pendant très longtemps aux problèmes ardus des territoires indiens, il semblait que vous
n'aviez qu'à abandonner votre héritage ou à accepter un
piètre sort. Qu'il n'y avait aucune chance d'être à la fois
un Américain qui réussit et un fier autochtone américain.
Vous savez que c'est un faux choix. L'accepter, c'est croire
que vous ne pouvez ni ne voulez faire mieux. Je ne l'accepte pas. Je sais que, dans cette salle, il n'y a pas une
seule personne qui l'accepte. Nous savons que, finalement, il ne s'agit pas seulement d'une question de législation ou de police. Il s'agit de savoir si nous voulons faire
vivre nos valeurs fondamentales. Il s'agit de se conformer
à un idéal qui a toujours défini qui nous sommes
comme Américains. E pluribus unum. Tous pour un.
C'est pourquoi nous sommes ici. C'est ce que nous sommes
appelés à faire. J'ai confiance que, si nous maintenons nos
efforts, si nous continuons à travailler ensemble, nous ferons vivre notre simple devise, nous réaliserons un avenir
plus brillant pour les Premiers Américains et pour tous
les Américains.
Je vous remercie beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci
Traduction pour le GITPA par S.DREYFUS-GAMELON
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Tinghir : Le mouvement amazigh répond aux accusations des islamistes de FAD
Dans un communiqué rendu public par le
Mouvement Amazigh Tinghir , le 26 décembre 2010, ce mouvement a dénoncé
les déclarations de certains responsables
de la Confédération des associations de
Développement de Tinghir qui les accusent
d’être derrière les actes de violence qu’ont
été déclenchés lors de la manifestation de
dimanche 26 décembre 2010.
D’après le dit communiqué, les militants
amazighs ont répondu à l’appel lancé par la
FAD en ayant conscience que le destin est
commun et que la mobilisation doit concerner tout le monde pour préserver la liberté
et la dignité de la population de Tinghir. Le
communiqué ajoute que les militants ont
participé activement à la manifestation organisée pour appeler à mettre fin la marginalisation dont souffre la région en mettant
le point sur la légitimité et la justice des
revendications. Les militants ont également dénoncé la politique de makhzen qui
vise à instaurer une fausse citoyenneté sur
une base ethnique, un citoyen de premier
degré et un’ autre de deuxième degré. Le
communiqué a porté a la connaissance du
public que le comité organisateur, composé
des activistes de la FAD (PJDistes gestionnaires de la municipalité de Tinghir) , malgré qu’il s’est accaparé la prise de décision
au niveau de l’organisation et des slogans
sauf que dans les moments forts de la manifestation, ce comité a essayé d’échapper à
sa responsabilité et de la mettre sur le dos
des masses qui ont respecté le trajet tracé
pour la manifestation c'est-à-dire partir en
direction de la province.
Le communiqué ajoute que certaines tendances irresponsables ne cherchent qu’à
déformer l’action civilisée des manifestants. Et que les militants amazighs refusent qu’on leur colle les actes violents
des certains éléments qui ont participé à la
manifestation. Et la responsabilité ne peut
être que partagée entre ces pro-makhzen
(FAD, bureau du conseil communal) qui
veulent manipuler et domestiquer la colère
des masses hostiles aux pratiques élitistes

et la coalition des caids et les notables des
tribus.
Pour bien comprendre ce que s’est passé à
Tinghir le 26 décembre 2010
Nul ne peut nier que la manifestation qu’a
connue Tinghir le 26 décembre 2010 demeure la plus grande dans l’histoire contestataire de cette ville. Et cela s’explique par
plusieurs facteurs. Tout d’abord la création
de la nouvelle province. Avant, les protestations qui étaient organisées le plus souvent, soit devant la municipalité de la ville
soit devant le siège de pachalik ne concernaient qu’un nombre limité de personnes,
déjà parce que le territoire se trouvant sous
le commandement des autorités locales de
la ville n’est pas très étendu, et le cahier
revendicatif des différentes manifestations,
notamment celles de mouvement amazigh
s’avérait beaucoup culturel et politique et
ne s’adressait pratiquement qu’à une élite
bien déterminée des intellectuels et des
étudiants. Un deuxième facteur, c’est que
la population se trouve dans une situation
psychologique très tendue en effets le rêve
de développement de la ville et l’amélioration de la situation socioéconomique de sa
population qui est sensé être l’effet logique
de la création de la nouvelle province, s’est,
tout d’un coup transformé en un cauchemar à cause de la crise totale qu’a engendré
l’application stricte des normes de l’urbanisme et la non réalisation des projets de
développement inaugurés il y a longtemps.
Tout ça a fait que la population soit prête à
exprimer son mécontentement vis-à-vis de
cette situation dés la première occasion qui
se présente.
Jusqu’à là tout est normal et logique. Mais
ce qui fausse le raisonnement c’est cette
organisation qui a pris l’initiative d’appeler à la manifestation qui est la fédération
des associations de développement. En fait,
il s’agit de la fédération d’un ensemble
d’associations qui n’existent que sur des
papiers, des fois qui n’existent nulle part.
Il s’agit, donc d’une fédération fictive montée par une dizaine des islamistes de PJD et

qui prétendent être les représentants de la
société civile à Tinghir, et ce qui est bizarre,
c’est que ces personnes mêmes qui composent le bureau de la fédération, compose,
avec un léger remaniement des postes, le
bureau du conseil communal. La question
qui se pose, ils ont protesté pour quelle
raison ? Et contre qui ? Selon le communiqué qu’ils ont publié eux-mêmes, c’est la
situation socioéconomique alarmante et la
fragilité des infrastructures qui ont justifié
la manifestation. On est ici dans le droit de
se demander, qui disposent des fonds pour
réaliser les projets d’équipement ? N’est
ce pas la commune elle-même gérée par
le PJD ? Ne s’agit-il pas ici d’une activité
politicienne qui est loin de l’enjeu déclaré
de la manifestation ? N’est ce pas une compagne électorale prématurée ?
Un autre événement qui mérite qu’on s’y
arrête un petit moment, il s’agit des actes
violents commis par certains éléments participant à la manifestation. Les activistes
de PJD ont essayé d’échapper à leur responsabilité politique et juridique sur ces
faits et accuser les militants de mouvement
amazigh. Il est à mentionner que le mouvement amazigh a organisé des manifestations pacifiques sur la voie publique, et ce à
mainte reprises, sans qu’aucun incident de
violence ou de choc avec les autorités n’a
eu jamais lieu. Ce mouvement adopte des
méthodes pacifiques pour faire entendre
sa voix. Le seul responsable sur la violence
c’est le PJD et sa fédération fictive qui n’a
pas pu maitriser ses sympathisants. La
FAD demeure juridiquement responsable,
du fait que c’est elle qui a fait l’appel à la
manifestation, et c’est elle qui a déposé la
déclaration de la manifestation auprès des
autorités locale. Et le PJD demeure responsable politiquement sur deux faits : les
dommages qui ont été causés à l’issu des
violences et l’échec de la gestion communale qui a aggravé la crise socioéconomique
dont souffre la région.
Par Adil Montasir
http://www.amazighnews.net

l’Observatoire amazighe des droits et libertés
dénonce l’apartheid contre les Amazighs en Libye

Le contexte en Libye est très mauvais depuis quelques
années. Le dictateur Kadhafi fait la chasse aux militants
amazighs libyens, beaucoup ont été inquiété ou incarcéré
dont les frères Bouzakhar, Madghis et Mazigh, membres du
congrès de la jeunesse amazigh. Le régime libyen fait même
la chasse aux militants amazighs libyens installés au Maroc
en faisant pression sur les autorités marocaines. Les autorités marocaines menacées par le « Grand Guide Libyen »
ont donc refusé de renouveler la carte de séjour à ces militants dont certains sont allés trouver refuge en Hollande ou
aux USA. L'apartheid sévit en Libye et les autorités marocaines sont piégées par la question du Sahara, les Oil Libya
et autres.
Deux chercheurs marocains, historien et géographe de
l'IRCAM (institut Royal de la culture amazighe), Mahfoud
Asmhri et Hassan Ramou sont allés en mission scientifique
pour une recherche sur les anciens greniers « Igoudar » de
Tunisie et Libye. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux

depuis plus de 15 jours. Le régime libyen les a incarcéré.
L'ambassade du Maroc essaie de négocier. Les deux chercheurs s’étaient d’abord rendus en Tunisie dans la ville de
Tattawin puis allés en Libye le 14 Décembre 2010 pour se
rendre dans la ville de Nalout (jbel el gharbi) dans la région de Nefoussa. Le dernier appel donné à sa famille par le
Chercheur Hassan Ramou fut le 19 décembre, la veille de
son retour vers la Tunisie puis le Maroc.
Le régime raciste de Kadhafi ne fait aucune différence
entre une association, un congrès amazigh ou un institut de
recherche. Quand c'est Amazigh, il réprime.
Nous dénonçons l’apartheid que fait subir Kadhafi à la communauté amazighe de Libye et demandons la libération
immédiate des chercheurs amazighs marocains Asmhri et
Ramou et de tous les militants amazighs de Libye.
Nota : le jeudi, coïncidant avec le sit-in interdit par les autorités marocaines devant le consulat libyen, les deux chercheurs ont été libérés par les autorités libyennes.

l’association Tawssna a organisé des journées
de formation au profit des cadres associatifs

Dans le cadre de ses activités, l’association Tawssna a organisé du 03 au 05
Décembre 2010, à Douar Ait Ali (Inchaden - Achtouken), en partenariat avec
l’Institut Royal de la Culture Amazighe
(IRCAM), des journées de formation et
d’information au profit des cadres associatifs et étudiants chercheurs de la région.
Cette activité a été axée autour de trois
(3) ateliers de formation et d’informa-

tion, à savoir :
•Atelier 1 : « Action associative amazighe : déontologie et responsabilité »,
animé par Mr Mohamed HANDAINE ;
•Atelier 2 : « Gestion administrative et
financière des associations », animé par
Mr Lahcen HMADE ;
•Atelier 3 : « Les relations de partenariat
inter associatif et avec les acteurs publics
», animé par Mr Ahmed Marir ;
En marge de cette activité, s’est tenu un

atelier sur Tifinnagh au profit des élèves
de l’école du Douar Ait Ali. De même
qu’une conférence sur « l’action associative amazighe : histoire et parcours » a
été donnée par Mr Mohamed Handaine.
Cette activité a été clôturée par la remise des attestations aux participants et
par une séance musicale animée par un
groupe musical de la région.
Le Président
Tayeb Takhzant
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BARAK OBAMA SOUTIENT LA DECLARATION DES NATIONS
UNIES SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
INTERVENTION DU PRÉSIDENT BARAK OBAMA À LA
CONFÉRENCE DES NATIONS TRIBALES TENUE À LA
MAISON BLANCHE LE 16 DECEMBRE 2010
Les Etats Unis souscrivent à la Déclaration des Nations
Unies sur les Droits des peuples autochtones
"Je vois beaucoup d'amis, beaucoup de visages familiers
de cette maison. Je veux remercier tous les dirigeants des
tribus qui ont voyagé pour venir ici. Je veux aussi exprimer ma reconnaissance à tous les membres du Congrès,
aux membres de mon cabinet, dont le Secrétaire Salazar
qui accomplit un magnifique travail dans cette maison au
bénéfice des Premiers Américains et au bénéfice de tous
les Américains. Merci beaucoup à chacun.
Hier, j'ai eu la chance de rencontrer, à la Maison blanche,
plusieurs dirigeants tribaux, continuant ainsi une conversation commencée bien avant que je sois Président. Si j'ai
été très heureux d'avoir cette occasion de parler avec vous
ce matin, je suis aussi très désireux de connaître les résultats de la réunion d'aujourd'hui. Je veux en savoir plus
sur la façon dont nous pouvons renforcer la collaboration
entre nos gouvernements, que ce soit dans le domaine
de l'éducation, de la santé, en combattant le crime ou en
créant des emplois.
C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. C'est une
promesse que je vous avais faite. Je me rappelle, il y a plus
de deux ans, dans le Montana, avoir visité la Nation Crow,
un de ces nombreuses fois où j'ai rencontré des dirigeants
tribaux dans ma campagne électorale. Je peux vous dire
que j'étais alors devenu un Crow d'adoption, mon nom crow
est "celui qui aide les gens à travers le pays". Ma femme,
quand je lui ai raconté cela a dit : " on devrait t'appeler
"celui qui n'enlève pas ses chaussures et ses chaussettes".
Je préfère le premier nom et je veux vous dire que je travaille dur pour que ce nom soit une réalité vivante.
Ce que j'ai dit alors était qu'en tant que Président je m'assurerais que vous auriez la parole à la Maison blanche. J'ai
dit qu'aussi longtemps que j'occuperais cette charge plus
jamais les autochtones américains ne seraient oubliés ou
ignorés. Et ces deux dernières années mon administration, travaillant main dans la main avec beaucoup d'entre
vous, s'est efforcée de remplir cette promesse. Vous avez
de solides partenaires en Kim Teehee, mon conseiller sur
les questions autochtones et Jodi Gillette du Bureau des
affaires intergouvernementales.
Vous pouvez les applaudir, ils font un travail remarquable.
L'année dernière nous avons tenu le plus vaste rassemblement de dirigeants tribaux de notre histoire. Et à cette
conférence – vous vous en souvenez, la plupart d'entre
vous y étaient - j'ai ordonné à tous les membres des différents secteurs de mon cabinet de consulter davantage
les nations tribales. Parce que je crois qu'aucune solution
à l'un quelconque de vos problèmes ne peut être dictée
seulement à partir de Washington. Le changement réel
dépend de notre participation à tous.
Ainsi, l'an passé mon administration a travaillé dur au
renforcement des relations entre nos nations. Ensemble,
nous avons élaboré un programme d'ensemble pour aider
à relever les défis auxquels les communautés autochtones
américaines font face.
Le numéro un de notre programme concerne le droit, partagé actuellement par tous les Américains, à l'amélioration de l'économie et à la création d'emplois. Nous avons
entendu maintes fois des dirigeants tribaux dire que la

clé du déverrouillage de la croissance économique dans
les réserves était l'investissement dans les routes, dans les
trains à grande vitesse, dans l'internet haute définition et
dans les infrastructures qui connecteront mieux vos communautés à une économie plus large. C'est essentiel pour
attirer le capital et créer des emplois dans les terres tribales. Aussi pour stimuler l'économie nous avons relancé
les investissements routiers par l'intermédiaire du Bureau
des Affaires indiennes et du Programme routier des réserves indiennes et nous avons offert de nouveaux prêts à
long terme aux Réserves.
Dans notre plan pour revivifier l'économie nous avons mis
des milliards de dollars sur des besoins urgents comme la
rénovation des écoles. Nous consacrons des ressources à
la formation professionnelle, particulièrement pour les
jeunes Indiens qui, trop souvent, ont le sentiment qu'ils
n'ont aucune chance de succès. Et nous travaillons avec
vous pour augmenter la taille des terres tribales ancestrales afin d'aider au développement de leur économie.
Je veux aussi noter que j'appuie la législation qui clarifie
– à la lumière d'une récente décision de la Cour suprême –
la possibilité du ministre de l'intérieur de mettre en fidéicommis toutes les terres tribales reconnues par la fédération. C'est une chose dont j'ai discuté hier avec les chefs
tribaux.
Nous sommes aussi en train de détruire les barrières
bureaucratiques qui ont empêché les Nations tribales de
développer des énergies propres comme les énergies éolienne et solaire.
C'est essentiel non seulement pour votre prospérité mais
pour celle de tout notre pays. J'ai proposé d'accroître les
prêts au commerce tribal en soutenant les institutions financières communautaires pour qu'elles puissent accorder
plus de prêts. Il est essentiel d'aider l'expansion du commerce et du crédit dans les régions où il est difficile d'en
trouver.
Une autre part importante de notre programme concerne
la politique de santé. Nous savons que les autochtones
américains ont un taux de mortalité dû au diabète, à la
pneumonie, à la grippe (même à la tuberculose) plus élevé
que le reste de la population. Ne vous trompez pas : cette
disparité est une tragédie qui se poursuit. Les morts sont
prématurées, causant d'indicibles douleurs aux familles.

Combler ces disparités n'est pas seulement une question
de politique, c'est une question de valeurs, c'est un test sur
"qui sommes nous en tant que Nation ?"
L'année dernière, à cette conférence, les chefs tribaux ont
parlé de la nécessité d'améliorer les soins médicaux disponibles pour les autochtones américains et de rendre accessible à tous les Américains une sécurité sociale de qualité.
Quelques mois plus tard, j'ai signé la réforme législative
du système de santé qui rend pérenne la Loi sur l'amélioration du système de santé indien (Indian Health Care
Improvement Act). Cela rend possible, pour les tribus indiennes et les organisations tribales, de fournir un système
de soins à leurs employés, d'avoir une couverture de soins
accessible à chacun, y compris à eux qui dépendent de l'
Indian Health Service, c'est-à-dire la plupart des Amérindiens et des autochtones de l'Alaska. Cela fait une différence énorme.
Bien entendu, il y a encore des pas à faire pour que l'amélioration, quant à l'avenir de vos communautés, soit encore plus grande. Il faut améliorer la scolarisation dans
les terres tribales. Nous devons améliorer l'éducation que
nous donnerons à nos enfants. C'est la pierre de touche sur
laquelle notre progrès sera construit. Nous savons que les
autochtones américains sont loin de poursuivre les études
secondaires et encore plus loin d'aller à l'université. Non
seulement cela fait du tort au développement des économies tribales mais c'est un crève-coeur et un gâchis de
potentiel humain. Nous ne pouvons accepter de gaspiller
les promesses de nos jeunes. Vos communautés ne peuvent
l'accepter et notre pays ne peut l'accepter. Et nous allons
faire quelque chose à ce sujet.
Nous reconstruisons des écoles sur les terres tribales en
aidant à s'assurer que les tribus jouent un plus grand rôle
dans la détermination de ce qu'apprennent leurs enfants.
Nous travaillons à ce que les parents aient de plus en plus
la capacité de choisir davantage et de meilleures écoles
pour leurs enfants. Et nous appuyons les programmes qui
fonctionnent avec les parents indiens afin de leur donner
voix au chapitre pour améliorer l'éducation dans vos communautés.
Nous travaillons aussi pour améliorer les programmes offerts aux étudiants des Universités tribales. Les étudiants
de ces universités ont beaucoup moins de risques de les
quitter sans diplôme et, à la fin de leurs études, la grande
majorité entrent dans des carrières qui servent leur nation
tribale. Ces écoles n'aident pas seulement à éduquer les
autochtones américains, elles aident aussi à préserver des
langues et des traditions riches mais souvent en péril. J'ai
aussi eu plaisir à souligner, l'année dernière, que j'avais
signé des réformes historiques qui accroissent l'aide aux
étudiants et rendent les prêts aux étudiants plus abordables. C'est particulièrement important pour les autochtones américains qui luttent pour payer le diplôme universitaire.
Tous ces efforts (amélioration des services de santé, de
l'éducation, de l'économie) ne réussiront pas si toutes nos
communautés ne sont pas des lieux où on peut grandir,
aller à l'école et ouvrir des commerces en sécurité mais
où les gens sont sous la menace constante de la violence
et du crime. Ces menaces restent réelles quand le taux de
criminalité en pays indien est, partout, de 2 à 20 fois plus
élevé que la moyenne nationale. Ce sont des statistiques
modérées qui assombrissent l'avenir de vos communautés.
Aussi le ministère de la justice, sous la direction d'Eric
Holder, est-il en train de travailler avec vous pour réfor-
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العامل االمازيغي
حول منع املهرجان الدويل لفيلم حقوق اإلنسان
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حممد حنداين الناشط األمازيغي يف حوار مع «العامل االمازيغي» على إثر اعتقاله باجلزائر

 AWAL IDDERENعمر لوزي يعتزم عقد ندوة قضيت حوايل مثان ساعات من اإلعتقال مبخفر الشرطة باجلزائر ...
هل بإستطاعة أستاذ باحث أن يهديد أمن دولة مثل اجلزائر؟
حممد
صحفية لشرح تفاصيل
بسطام
من أن أشري إىل ش�جاعة املناضلن األمازيغ
* علمن�ا أنكم قمتم بزي�ارة إىل الجزائر ،نريد
بتيزي اوزو الذي�ن وقفوا إىل جانبي ووقفوا
يف أي إطار جاءت زيارتكم للجزائر وباسم أي
اإلعتداء الذي تعرض له
ذلك النشاط واعتصموا بمقر الرشطة حتى
تنظيم حرضتم هناك؟
تم إط�اق رساحي ومن هذا املن�رب « العالم
** تلقيت دعوة للمش�اركة يف لقاء ثقايف
األمازيغي» أوجه لهم تحية حب وتقدير.
منظم من ط�رف جمعية امس�ناو بتيزي
أعل�ن عم�ر ل�وزي
Asggwas
* كيف تنظ�ر الحركة االمازيغي�ة بالجزائر اىل
اوزو يف موض�وع « :تنمية قدرات املجتمع
يف بي�ان ،توصل�ت
قضي�ة الصح�راء وه�ل اعتقالكم ل�ه عالقة مع
املدن�ي بش�مال إفريقيا» ما ب�ن 19-20
الجري�دة بنس�خة
األحداث االخرية
ديس�مرب  2010بتيزي اوزو وذلك بحضور
ameggaz
منه ،عى أن�ه يعتزم
** بخص�وص الصح�راء ف�إن الحرك�ة
مجموع�ة من الجمعيات .وق�د تم اإلعداد
تنظيم ندوة صحفية
bastam56@gmail.com

يحتفل الشعب األمازيغي ومعه
الحرك�ة األمازيغي�ة بالس�نة
الجدي�دة يف ظ�ل س�ياق ع�ام
يتسم بالوضع الغري املريح الذي
تعيش�ه األمازيغية لغ�ة وثقافة
وهوي�ة وأرض�ا يف وطنه�ا الذي
م�ن املف�روض أن تحتضنه�ا
السياس�ات واالختيارات املتبعة
داخل مجاله واملحكوم بسياسة
إقصائي�ة احتقاري�ة واضح�ة
املعال�م واملرام�ي وصل�ت درجة
مناوش�ات املكاس�ب الجزئي�ة
الت�ي منحت لها  ،ب�ل إن النظام
الش�مويل الليب�ي حط�م الرق�م
القي�ايس يف سياس�ته العدائي�ة
الواضح�ة املتمثل�ة يف فتاوي�ه
بإغ�اق القن�وات التلفزي�ة
واإلذاعية الخاصة باألمازيغية ،
ويف قمع�ه واضطهاده لفعاليات
الحركة األمازيغي�ة بليبيا  ،فهل
س�تحرض األس�ئلة املقلقة التي
تطرحه�ا وضعي�ة األمازيغي�ة
الراهنة ؟ أم أننا سنكتفي بنفس
األس�لوب الوالئم�ي الفرج�وي
الروتين�ي ال�ذي ل�م يع�د يخدم
القضية بقدر ما يس�قط يف نوع
من الرتابة املكرورة ؟
إن االحتف�ال الحقيقي بالس�نة
األمازيغي�ة وفلس�فته العميقة
تتحق�ق باس�تحضار راه�ن
األمازيغية ع�ى جميع األصعدة
الت�ي له�ا عاق�ة بالسياس�ة
العمومي�ة باس�تثمار املناس�بة
للقي�ام باحتج�اج حض�اري
تصحيح�ي اقرتاحي م�ن خال
تقديم تقارير موازية ومشاكسة
للتقري�ر الرس�مي ال�ذي يق�دم
كل أكتوب�ر م�ن كل س�نة م�ن
أج�ل الوقوف ع�ى كل املعيقات
الداتي�ة واملوضوعي�ة وانتقادها
وفضحه�ا أمام املإل كش�كل من
أش�كال الضغط املنظ�م لصيانة
املكاس�ب املتحقق�ة وانت�زاع
أخ�رى بوث�رية تصاعدي�ة ،أم�ا
أن يبق�ى بعضن�ا يتف�رج ع�ى
اآلخ�ر وينتظ�ر هفواته لينقض
عليه ملمارس�ة نوع من البدائلية
واملهدوي�ة دون التدخل من أجل
التقوي�م والتصحيح والتغيري إن
اقتىض الحال فذلك يف تقديرى ال
يفرز س�وى مزيدا من الترشدم،
وال يكرس س�وى أس�لوب ردود
األفعال  ،دون االنخراط يف بلورة
فكر اس�رتاتيجي واضح املعالم،
ب�ل إن كل من�ا يبح�ث لنفس�ه
عن موقع بأس�اليب عف�ا عنها
الزمن ،يف الوقت الذي تحتاج فيه
قضيتن�ا إىل تفكري نضايل متجدد
بتجدد أساليب السياسات املتبعة
والتي تس�حب بالي�د اليرسى ما
ت�م «منحه « بالي�د اليمنى  ،فما
وضعي�ة األمازيغية باملس�ارات
الدراسية االبتدائية التي ال يمكن
وصفها س�وى باملهزلة إال مثال
ساطع يجس�د وزننا يف الساحة
السياسية والفكرية ببادنا  ،ألم
يتجرأ وزير الثقافة واعترب إقرار
« تيفين�اغ « غري ملزم للجميع ؟
ألم يتم تأخري تدش�ن مؤسس�ة
املعهد بش�كل رس�مي ؟ ألم يتم
تأخري تجدي�د الهي�اكل اإلدارية
لهذه املؤسسة ؟ أال تستحق مثل
هذه األس�ئلة املقلقة وغريها أن
تطرح يف مثل هذه املناسبة ؟

إلع�ام ال�رأي العام
الوطن�ي وال�دويل
بتفاصي�ل اإلعت�داء
الشنيع الذي تعرض
ل�ه مع أخي�ه لطفي
ل�وزي ي�وم 9دجنرب
 2010واعتقال�ه
تعس�فيا مل�دة 48
س�اعة م�ن ط�رف
ثاثة عنارص بزي مدني أمام املكتبة الوطنية بالرباط
والذين رسقوا سيارته الشخصية وحاسوبه املحمول
وملفات حقوق اإلنس�ان وأوراقه الش�خصية ومبلغ
مايل قدره  45ألف درهم.
كما يعتزم تقديم أس�باب منع املهرجان الدويل لفيلم
حق�وق اإلنس�ان يف دورت�ه الثالثة و ال�ذي يقام كل
س�نة بالرباط ،وكذا اختطاف واختفاء باس�و لوزي
من�ذ  ، 1973والحك�م باإلعدام عى أبي�ه حدو لوزي،
واإلعتقال التعسفي لجميع أفراد عائلته ،وسبب منع
الرتخيص ملؤسسة حدو لوزي للديمقراطية والثقافة
من�ذ  ،1998كم�ا يس�تفرس كذل�ك عن أس�باب عدم
الرتخي�ص  :أمازيغ رايتس واتش ،وس�يتحدث كذلك
عن أس�باب حجز جميع ممتل�كات العائلة من1973
إىل حد الساعة والتي تقدر ب مليار سنتيم.
ويق�ول عمر ل�وزي ،رئي�س املهرجان ال�دويل لفيلم
حق�وق اإلنس�ان ،يف البي�ان ،أن�ه كان م�ن املقرر أن
تنعق�د الن�دوة الصحفي�ة ي�وم 15دجنرب2010عى
الس�اعة 3والنصف بعد الزوال بمقر النقابة الوطنية
للصحاف�ة بعد أن توصل باملوافقة من الس�يد يونس
مجاه�د رئي�س النقاب�ة ،لكن�ه فوج�أ بالرتاجع عن
املوافق�ة وذلك بأم�ر من البقايل نائ�ب رئيس النقابة
وعضو يف اللجنة التنفيذية لحزب االستقال.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن التحرش�ات والتهدي�دات التي
يتع�رض لها الس�يد عمر ل�وزي وعائلته إس�تمرت
لس�نوات وذلك لتماديه يف التندي�د بخروقات حقوق
اإلنس�ان عموم�ا واإلنتهاكات الجس�يمة التي طالت
عائلته طيلة سنوات الرصاص.
ويحي�ط كل املهتمن أنه تم تأجي�ل الندوة الصحفية
املزم�ع عقدها إىل األس�ابع املقبلة ريثم�ا يتمكن من
إيجاد قاعة لعقد هذه الندوة.

له�ذا اللقاء منذ وقت طوي�ل .وقد تمكنت
م�ن الوص�ول إىل تي�زي أوزو عش�ية يوم
الس�بت يف ظ�روف عادية .غ�ري أن األمور
تغريت عى الس�اعة الثالثة صباحا عندما
قدم إىل غرفتي بالفندق ش�خصن بلباس
مدن�ي واقف�ن أمام ب�اب الغرف�ة بفندق
عم�راة بتي�زي اوزو .وطلب�وا من�ي فتح
ب�اب الغرف�ة وعندما فتحت الب�اب قدموا
يل أنفس�هم بكونه�م من الرشط�ة وأنني
مطالب بمغادرة الفندق فورا عى الس�اعة الثالثة صباحا .ورفضت
يف البداية حتى قدم�وا الوثائق التي تتبث هويتهم .وطلبت اإلتصال
بالس�فري واملس�ؤولن منظموا اللقاء الثقايف .واكدوا يل أن اإلتصال
غ�ري ممكن ألن ش�بكة اإلتصال قد قطعت بس�بب عمليات املس�ح
العس�كري الت�ي يقوم بها الجي�ش يف املنطقة ضد « اإلس�امين».
واحتجت عليهم بسبب توقيت اإلعتقال لكنهم لم يبالوا بذلك وانهم
ينف�ذون تعليمات ب�رضورة إحض�اري بمخفر الرشط�ة .وقدمت
معه�م اىل مرك�ز الرشط�ة .وت�م وضع�ي تحت حراس�ة رشطين
التابع�ن  cellule des analyses criminelsم�ن الس�اعة الثالثة
صباحا إىل منتصف النهار حوايل ثمان ساعات من اإلعتقال.
* وماهي محاور النقاشات التي دارت بينكم وبني الجزائريني؟
** متعددة ومتنوعة كانت حول سبب قدومي إىل الجزائر وموضوع
املشاركة التي سأشارك بها يف اللقاء الثقايف وعن اهتمامي كأستاذ
باح�ث .ولم تقف األس�ئلة عند موضوع س�فري إىل تي�زي اوزو بل
امتدت اىل عميل كأس�تاذ وموضوع أس�فاري املتع�ددة إىل نيويورك
والدانم�ارك وناكويا بالياب�ان وكينيا وذل�ك بالتفاصيل اململة وعن
توجهي الس�يايس وق�د اضطر املخ�ربون إىل إع�ادة املحارض ثاث
مرات بس�بب عدم اتفاقهم حول طبيعة املحرض الذي س�يقدمونه.
غ�ريا أن الهاج�س ال�ذي يق�ض مضاج�ع الس�لطة بالجزائ�ر هو
الكونكرس العاملي االمازيغي والذي لم يتوانوا بطرح سؤال عاقتي
بالكونك�رس العاملي االمازيغي وعندما أجيب عن أنني ليس�ت لدي
أية عاقة بهذه املؤسس�ة س�وى عاقة التأس�يس يعي�دون نفس
االسئلة .مما يدل عى أن القضية االمازيغية لم تحسم عندهم بعد.
وعندما انهو املحرض قالوا يل هل عندك ما تضيفه  :قلت نعم فأجاب
الضاب�ط تفضل :قلت بان هذه الطريقة التي تعاملون به ضيوفكم
التدل عى أنكم يف مس�توى بلد املليون ش�هيد فاألمة الجزائرية امة
عظيمة ال تحتاج إىل اعتقال استاذ باحث جاء اللقاء محارضة حول
املجتمع املدني .هل باستطاعته تهديد أمن دولة مثل الجزائر؟ فهذا
يعترب ضع�ف .ففي بلدي املغرب يس�تضيف اخوانه الجزائرين وال
يقوم بنفس اإلج�راء .فاجاب الضابط بأنه ينفذ تعليمات .البد هنا

احلسني تفجويت مقاوم عاصر أربعة ملوك
يعيش الفقر والتهميش
* عبداإلله باعزيز :إيموزار كندر

تويف السلطان مويل يوسف وعمره  17سنة  ،انخرط
مبكرا يف صفوف جيش التحرير حول منزله بحي عا
ويشوا بإيموزار كندر مركزا لجيش التحرير بقبيلة
أيت سغروشن  ،ساهم بماله الخاص من أجل استقال
الباد وعودة امللك الرشعي للباد قبل أن تنقلب اآلية
عليه  ،الحسن تفجوتي من مواليد  1907بأيت
السبع لجروف دائرة إيموزار كندر له  9أوالد ويعيش
بمنزل بسيط  ،اليقدر عى الرؤية جيدا طريح الفراش
يحتفظ لنفسه بذكريات حزينة وأليمة يف نفس الوقت
 ،مجالسته تسافر بك يف التاريخ تجعلك تفتخر بما
قام به أجدادنا من أجل استقال هذه الباد ،وتبكيك
من سماع ما ألت إليه أوضاع املقاومن الحقيقن
يف مغرب العهد الجديد و زمن اإلنصاف واملصالحة
وغريها من الشعارات املرفوعة من طرف الدولة .
تويف امللك محمد الخامس وعمره  54سنة  ،عارص امللك
الحسن الثاني ،باإلضافة إىل نشاطه العسكري انخرط
يف العمل السيايس داخل حزب الدستور الديمقراطي ،
حيث اعتقل سنة  1963وقىض عقوبة حبسية مدتها
سنة بالسجن املركزي بفاس بتهمة حيازة ساح
بدون سند قانوني.
الحسن تفجوتي ليس له أي تعويض شهري ولم
يحىض بأية امتيازات كباقي زمائه يف الكفاح ،تويف
الحسن الثاني وعمره  92سنة لم يفقد األمل ومع
رياح التغيري التي هبت عى اململكة بقدوم امللك الشاب
محمد السادس تقدم بملفه إىل وزارة الداخلية سنة
 2001رقم  39594بما فيه الشهادة الطبية التي
تثبت عجزه حيث أصيب عى مستوى الظهر إثر
مواجهات مع الجيش الفرنيس  ،حسه اإلستعاماتي

و أملخابراتي مكن جيش التحرير من إلقاء عدة هزائم
بجيش العدو  ،وتمكن بمفرده من إلقاء القبض عى
 06أفراد من الجيش الفرنيس بساحهم وتسليمهم
إىل قيادة املقاومة بخنيفرة عرب القائد املختار البقايل
الطنجاوي  ،كما تؤكد مختلف الوثائق التي نتوفر
عليها .
الحسن تافجوتي ال ينتظر من دوائر القرار سوى
إنصافه إلنقاذ أرسته من الفقر الذي تعيشه  ،يا
حرسة هدا الرمز الذاكرة الذي من املفروض تكريمه
عى طريقة الكبار ،هو الذي دخل التاريخ من بابه
الواسع لن تنساه األجيال القادمة .

الثقافية األمازيغية بشمال افريقيا حسمت
منذ م�دة حول ه�ذا املوض�وع .فالصحراء
امازيغية بس�هولها وجبالها وس�كانها منذ
الق�دم .وان الحرك�ة االمازيغي�ة يف املغ�رب
والجزائر ومايل والنيجر يعرفون أن تاسيس
دول�ة عربية يقص�د بها قط�ع الصات بن
االمازي�غ يف ش�مال افريقي�ا والس�احل .اىل
جانب ذلك يقصد بها اجهاض آمال الطوارق
يف تأس�يس دولتهم يف بلدهم الساحل .لذلك
فالنظام يف الجزائر وليبيا يهمهم كثريا وجود عن لهم يف الس�احل.
وهذا ما لم يفهمه اخواننا الحس�انين بالصحراء الذين انس�اقوا يف
ظروف معينة وراء ش�عبوية االنظمة الثوري�ة انذاك يف ظل الحرب
الباردة.
لذل�ك فاألح�زاب الجزائري�ة ذات األص�ول األمازيغي�ة بالقباي�ل ال
يؤيدون البوليزاريو كحزب أيت حمد وحزب سعيد سعدي إىل جانب
الجمعيات االمازيغية بالجزائر .هذا مكسب كبري بالنسبة لنا.
غ�ري ان االح�زاب املغربي�ة ذات التوجه القوم�ي العربية مثل حزب
االستقال واالتحاد االشرتاكي لم يقوموا بواجبهم بخصوص اقناع
نظرائه�م الجزائرين كحزب جبه�ة التحرير القناعه�ا بوجة نظر
التاريخ والحقيقة كما ان االحزاب االس�امية ل�م يقنعوا نظارئهم
الجزائرين بنفس القضية.
واري�د ان اق�ول ش�يئا بخصوص ه�ذه القضي�ة ان الدبلوماس�ية
املغربية تهمش وال تأخذ بعن االعتبار ما تقوم به الحركة الثقافية
االمازيغية يف اطار الدبلوماسية املوازية.
صحي�ح هنال�ك عاقة بخص�وص م�ا يح�دث االن يف املنطقة .الن
النظ�ام الجزائ�ري له حساس�ية كبرية بس�معته يف الخ�ارج لذلك
يحاول�ون ان يمنع كل محاولة لكش�ف الحقيقة الداخلية للجزائر.
فاملواطن الجزائري ال تهمه ال الصحراء و ال فلسطن .ما يهمه هو
حقوقه وحريته وهويته وكرامته.
غ�ري ان االنظم�ة الغ�ري الديموقراطي�ة تتاج�ر بقضاي�ا خارجية
كقضية فلس�طن لتنويم شعوبها ما امكن .لذلك فقضية الصحراء
بالنس�بة للجزائر ه�ي صمام األمان ملش�اكل الجزائر .فيوم تتحرر
الجزائر من قبضة الجيش ستنتهي قضية الصحراء بالنسبة لهم.
والبد من أن أش�ري إىل أن قدر الجزائر واملغرب هو التجاور وأنا واثق
من أن الش�عبن س�يمحوان الش�قاق والنفاق ألن عقلي�ة األجيال
تختلف .فالجيل الجديد الذي س�يحكم الجزائر عما قريب س�يلتقي
بالجي�ل الجديد الذي يس�ود باملغرب حاليا ،وس�يحل التفاهم محل
التنافر.
* ابراهيم فاضل

معاناة مقاومي
زاوية ابن الصميم
* أزرو :الحسان مصحو

تحل ي�وم الثاث�اء  11يناي�ر  2011الذكرى الس�ابعة والعرشين
لتقديم وثيقة املطالبة باإلس�تقال وكلما إحتفلت أرسة املقاومة
بحلول ذكرى من هذه املحطات التاريخية التي شكلت منعطفات
حاس�مة ومعال�م ش�امخة يف درب الحري�ة واإلنعت�اق إال وتفقد
مقاوم�و زاوي�ة ابن الصمي�م بدائ�رة أزرو بإقليم إف�ران الوثائق
الت�ي الزالوا يحتفظون بها ليس�تحرضوا م�ن خالها التضحيات
الجس�يمة التي قدموه�ا ملقاومة اإلس�تعمار وإرغامه عى إعادة
جالة امللك املرحوم محمد الخامس من منفاه الس�حيق إىل عرشه
عندم�ا امتدت إليه يد الغدر والطغيان ونفته إىل جزيرة كورس�يكا
ث�م مدغش�قر وكلم�ا س�معوا ب�أن املن�دوب الس�امي للمقاومة
وأعضاء جيش التحرير الس�يد مصطفى الكثريي سيزور املنطقة
إال وتأبط�وا ملفات لنس�خ الوثائق التي تش�هد عى م�ا قاموا به
من أعمال فدائية حيث زج ببعضهم بس�ببها يف غياهب السجود،
يشعرون بكثري من اإلطمئنان عندما يسلمونه ملفاتهم ويعقدون
عليه كل اآلمال إلنصافهم ومنحهم صفة مقاوم إسوة برشكائهم
يف الكف�اح الوطني .إال أن إنتظارهم يطول لتتواىل اإلحتفاالت دون
أن تت�م اإللتفاتة إىل قضياهم الوطنية النبيل�ة ،ومنهم من واراى
الرتاب دون أن يتلقى من املؤسس�ة التي أنش�اها امللك لتسهر عى
ش�ؤون املقاومن وأعضاء جيش تحرير وتسوية وضعياتهم ...ال
ل�يء فقط لكونهم كانوا يعيش�ون يف منطقة قروي�ة نائية ولم
يج�دوا من يرش�دهم يف وق�ت مبك�ر إىل مإل اإلس�تمارات ووضع
مقاالت تبن أعماله�م أمام اللجن التي كانت تجوب األقاليم للبث
يف ملفات طلب الصفة...ولم يكونوا يعرفون ال الكتابة وال القراءة
بل لم يكونوا يتكلمون إبان الكفاح الوطني إال باللغة األمازيغية...
ورغم أن طلباتهم ال تلقى أي عناية فإنهم لم ولن يقطعوا األمل...
لتبقى أمنيتهم األخرية يف لقاء امللك محمد السادس الذي يصفونه
بس�ليل املقاومن الكبار وال�ذي يعانق هموم وانش�غاالت رعاياه
األوفياء يف كل شرب من ربوع مملكته الرشيفة.
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العامل االمازيغي

رفض تسجيل مولود جديد باسم
أمازيغي بأكادير

رفضت مصالح الحالة املدنية بمقاطعة
الهدى بأحواز أكادير تسجيل مولود أمازيغي
جديد إختار له أبوه السيد :الوحياوي محمد
إسم «يوبا» ،فرغم عدم وجود قانون يحرم
تسجيل مثل هذه األسماء والسيما أن وزارة
الداخلية عقدت ندوة صحافية أوضحت فيها
مؤخرا أنها ال تمانع يف تسجيل مثل هذه
األسماء انسجاما مع املواثيق واإلتفاقيات
الدولية املتعلقة بالحقوق املدنية والحريات
األساسية.
هذا وقد سبق للمغرب أن وقع عىل عدة
اتفاقيات يف هذا الشأن ومنها بالخصوص
اإلتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص
يف مادتها السابع بجواز تسجيل الطفل بعد
والدته فورا بحيث له الحق مند والدته يف اإلسم والحق يف اكتساب الجنسية.
ففي يوم  04-11-2010تقدم الوحياوي محمد إىل اإلدارة السالفة الذكر قصد
تسجيل مولوده الجديد الذي ازداد بتاريخ  09-10-2010ويف حوزته رزمة من
األوراق القانونية واملطلوبة لذلك وما إن سمع ضابط الحالة املدنية باسم «يوبا»
حتى وضع القلم فوق املكتب وأمره باإلنسحاب ألن هذا االسم ال وجود له ولم
يسبق أن سمعه.
وذكره أنه اسم أمازيغي وهو اسم ملالك قديم وأمره الضابط باالتصال باملفتش
اإلقليمي للحالة املدنية .وقصد املفتش ولكن بدون جدوى ألن املفتش نفسه ال
علم له بهذا االسم إن كان مسموحا به أو ال.

السلطات تعتقل أفراد من ساكنة
النقوب بزاكورة

بعد األحدات التي عرفتها منطقة النقوب بإقليم تزاكورة (زاكورة) املتمثلة
يف انتفاضة الساكنة ضد اإلقصاء والتهميش الذي تعاني منه املنطقة ،والتي
إمتدت حوايل أسبوع تم خاللها رفع مجموعة من املطالب كان عىل رأسها توفر
طبيب باملستوصف و تجهيزاته الطبية ،وبعد أن إستجاب قائد املنطقة لبعض
هذه املطالب( توفر الطبيب املؤقت .)...نهج املخزن يف اآلونة األخرة سياسة
ترهيب املتظاهرين املتمثلة يف استدعاء  10أفراد من الساكنة وهم  :عدجو
نحساين ،تعست عائشة ،الدودي داود ،احسو سعيد ،سعيد بن عيىس ،الهياليل
لحسن ،احمد مالو شكري ،موحى براهيم نعدجو ،تولحوت .وتم إستنطاقهم
من طرف الرشطة القضائية يوم  13/12/2010بالنقوب عن مجموعة من
األسئلة الجوهرية من قبيل :ماعالقتكم بمناضيل تنسيقية أيت غيغوش ؟
وماعالقة تنظيم التظاهرة بهؤالء املناضلني؟ وكذا تهديدهم بإحالة ملفهم اىل
املحكمة اإلبتدائية بزاكورة.
ولإلشارة فإن سكان مناطق النقوب الزالوا متشبتني باإلستمرار يف نضاالتهم
حتى انتزاع كافة حقوقهم العادلة واملرشوعة رغم سياسة القمع الرهيب التي
يمارسها املخزن.

أخــــــبــــــــــــــار

العدد  / 127يناير 2961/2011

ملتقى أسنفلول يف دورته الرابعة

س�تنضم جمعي�ة أب�اراز لإلبداع الفن�ي ال�دورة الرابعة م�ن ملتقى أس�نفلول
للمبدعني الشباب تحت شعار « :الجهوية خيار أسايس لخدمة الثقافة الوطنية»،
برشاكة مختلف فعاليات املجتمع املدني ألكادير املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
و املجل�س البل�دي ومندوبية وزارة الثقافة لجهة س�وس ماس�ة درعة و عمالة
أكادير إداوتنان وذلك من  20إىل  23يناير .2011
إختار امللتقى هذه الدورة شعار «الجهوية خيار أسايس لخدمة الثقافة الوطنية»
إيمانا منه بالدور التي ستلعبة يف إعادة االعتبار للهوية الوطنية و التعدد الثقايف .
وس�تعرف الدورة مش�اركة أكثر من  150مبدع يف ش�تي املجاالت الفنية وندوة
ح�ول الجهوي�ة وس�ؤال الثقاف�ة ،ولق�اء مفت�وح بني صن�اع ومبدع�ي الفيلم
األمازيغ�ي بس�وس و 6ورش�ات تكوينية يف مج�ال الصناعة الس�ينمائية كما
ستنضم أمسية الفيلم األمازيغي القصر وعرض مرسحي لفرقة الفنانون الجدد
ومعرض الصورة والتشكيل كما سيكون طلبة الجامعة مع سلسلة من العروض
السينمائية األمازيغة الوثائقية بتأطرمن السينمائيني األمازيغ خريجي املعاهد
السينمائية .
و س�تكون املحطة األخرة للملتقى مع حفل تتويج خمس من النجوم الش�باب
الذين قدموا خدماتهم اإلبداعية و الثقافية خدمة لألمازيغية وللجهة و س�تمنح
خم�س جوائز لنجوم اإلب�داع األمازيغي و هي :جائزة املوس�يقى ،جائزة األدب ،
جائزة الصورة ،جائزة املرسح و السينما  ،أحسن فاعلة نسائية
كما س�يكون أس�نفلول يف موعد م�ع التاريخ من خالل تكريم أح�د أبرز الوجوه
الفنية األمازيغية الخالدة التي أنجبتهم سوس ،الفنان املبدع عبد العزيز الشامخ .

ملتقى تكموت للثقافة الشفوية يف دورته األوىل
نظمت جمعية الواحة للتنمية والتضامن بدوار تكموت جماعة تغجيجت اقليم
كلميم الدورة األوىل مللتقى تكموت للثقافة الشفوية دورة ثقافة الرحل يومي
29و 30دجنر  2010تحت شعار «الراث الشفوي لدى الرحل ورهانات التنمية».
وكان امللتقى فرصة للبحث يف مختلف مكونات ثقافة الرحل ونمط عيشهم كما
أنه مناسبة للتعريف براث أمازيغي غني ومتنوع ،من أجل مقاربة هذه الثقافة
التي التزال تحتفظ بطابعها الشفوي رغم انتشارها عىل نطاق واسع .ويسعى
امللتقى ضمن أهدافه إىل إبراز قيمة تراث الرحل وخلق مجال للتواصل بني أفراد
من هذه الفئة فيما بينهم وبني الزوار واملشاركني وتمكينهم من التعريف براثهم
وثقافتهم ذات الطابع البدوي بشكل يضمن املساهمة يف تحسني ظروف عيشهم
وتنميتهم .سواء باملنطقة أو بمختلف ربوع اململكة بشكل عام.
وافتتح امللنقى بكلمة رئيس الجمعية وكلمة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
وكلمة عميد جامعة ابن زهروكلمة رئيس املجلس الجماعي
وعرف امللتقى تنظيم ندوة ندوة فكرية حول موضوع» الثقافة الشفوية لدى
الرحل أية آفاق يف عرص العوملة بمشاركة كل من الدحا أهل برا ،ابراهيم أبال،
عبد الرحمان مرابط ،محمد أرجدال وعبد الله بنحيس ،باإلضافة إىل * مائدة
مستديرة حول موضوع»ثقافة الرحل ورهانات التنمية املحلية» بمشاركة
فعاليات املجتمع املدني باملنطقة واملنسق الجهوي لوكالة التنمية االجتماعية
وأساتذة عاملون بالواحة.
وعىل هامش امللتقى تم تنظيم زيارات لبعض مضار ب الخيام باملنطقة والتعرف
عىل نمط عيشهم وورشات تعليم تيفناغ لشباب الواحة وتنظيم ليلة الحكي من
قصص وألغاز  ...من أداء مجموعة من رحل املنطقة.
واختتم امللتقى بسهرة فنية بمشاركة أحواش ترحالت وفن الروايس باإلضافة
إىل فقرات فكاهية.

يف ندوة لفرع الشبكة األمازيغية بالرباط

الدعوة إىل تطوير استراتيجية احلركة األمازيغية و التفكري يف آليات عمل جديدة

أك�د املش�اركون يف ن�دوة نظمه�ا ف�رع الش�بكة األمازيغي�ة من أجل
املواطنة بالرباط يوم السبت  25دجنر  2010حول موضوع « الحركة
األمازيغي�ة ،أي اس�راتيجية للعق�د الثاني م�ن األلفي�ة الثالثة» ،عىل
رضورة تطوي�ر آليات عم�ل الحركة األمازيغية ملواكب�ة التحوالت التي
يعرفها املغرب.
وذكر الس�يد رشيد الحاحي ،أس�تاذ باحث ،خالل هذا اللقاء أن الحركة
األمازيغية مرت بعدة مراحل منذ ميثاق أكادير  ،1991مشرا إىل أن هذه
املراحل اتسمت بتغرات عديدة طالت مستويات الخطاب داخل الحركة
وتعاط�ي الدولة مع املس�ألة األمازيغية .وش�دد الحاح�ي عىل رضورة
تطوير اس�راتيجية الحركة األمازيغية من خالل التفكر يف آليات عمل
جديدة ملواكبة هذه التحوالت.
وأضاف أن تأس�يس املعهد امللكي للثقافة األمازيغية جس�د إحدى هذه
التح�والت الحاصلة تجاه األمازيغية ،مرزا أن هذا التطور طرح أس�ئلة
ورهانات جديدة عىل الحركة األمازيغية وخطابها ومطالبها. .
و اعتر الحسني اإلدرييس ،الباحث واألستاذ الجامعي  ،يف مداخلته حول
«األمازيغي�ة ومرشوع الجهوية املوس�عة» ،أن الجهوية تعتر مرشوعا
إيجابيا ينبغي دعمه وإغناؤه من خالل النقاشات التي تعرفها الساحة
الثقافية والسياسية حول هذا املوضوع.
وأك�د عىل رضورة االهتمام يف النقاش املواك�ب لهذا املرشوع بالجوانب
املرتبطة بالحقوق السياسية واالقتصادية وما يتصل بهما من مختلف
الحاجيات االجتماعية إىل جانب الحقوق الثقافية.
وقال أمه�ان يف مداخلته حول موضوع « مضم�ون الثقافة األمازيغية
بني الش�فهي واللس�اني واإلثنولوجي» ،إن الهوية األمازيغية تتأس�س
عىل ما هو ثقايف بالدرجة األوىل ،مؤكدا أن هذا هو سبب صعوبة الفصل
ب�ني ما يصطلح عليه ت�ارة بالحركة األمازيغية وت�ارة أخرى بالحركة
الثقافية األمازيغية.
وأوضح أن مفهوم «الحركة األمازيغية» ،له حمولة ثقافية وسياس�ية
وإجتماعي�ة بينما مفهوم «الحركة الثقافية األمازيغية» تقترص داللته
ع�ىل الجانب الثقايف ،أخ�ذا بعني االعتبار املعن�ى االنروبولوجي ملفهوم
الثقافة والذي يجمع بني الثقايف والسيايس واإلجتماعي يف اآلن نفسه.
يف ح�ني أكد عبد الل�ه بادو الفاع�ل الجمعوي يف مداخلت�ه حول «رؤية
نقدي�ة ألداء الحرك�ة األمازيغية» عىل ضعف أداء الحرك�ة األمازيغية،
موضح�ا أن هن�اك تراجعا فيما يخص تأثرها يف الس�احة السياس�ية
املغربي�ة ،كما تط�رق إىل العديد م�ن العوامل واعترها م�ؤرشات أزمة
بالنسبة للحركة األمازيغية.

أم�ا الكات�ب األمازيغي عيل الص�ايف مومن ويف مداخلة حول «مس�طرة
االس�راتيجية األمازيغية» فقال بإنه ينبغي أن يكون هناك تفكر قبل
وضع أي اس�راتيجية للعمل األمازيغي ،باإلضافة إىل مناقشة األهداف
املراد تحقيقها عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد ،ودعا إىل أن الحركة
األمازيغي�ة هي املؤهلة القراح اس�راتيجيتها الخاص�ة ملتابعة أطوار
صياغة هذه االسراتيجية ،كما دعا أيضا إىل وضع مجلس ينتخب خلية
فكرية تتكون من ممثيل الجمعيات واملنظمات املنتمية ملجال األمازيغية
التخاذ القرار باإلجماع واألخذ باملتفق عليه
كما تن�اول املتدخلون عددا من القضايا األخ�رى منها الهوية والثقافة
األمازيغيت�ني ،مش�رين إىل رضورة تحديد مفهوم الثقاف�ة األمازيغية
ومكوناتها املختلفة من الراث والفنون.
وأش�ارت املداخالت إىل أهمية البعد األمازيغي يف تكوين الثقافة املغربية
إىل جان�ب مكونات ثقافية أخرى تراكم�ت عر التاريخ  ،مرزة رضورة
العناية بالراث والفنون األمازيغية ونقلها إىل األجيال الناش�ئة حفاظا
عىل الهوية.
كم�ا تناول�ت املداخ�الت قضاي�ا ته�م ،بالخص�وص ،عن�ارص التالقي
واالخت�الف يف الحركة الجمعوية األمازيغية ،وأرضيات التنس�يق وآفاق
العم�ل األمازيغي ،وموقع الحرك�ة الجمعوية األمازيغية داخل املجتمع
املدني

من هنا وهناك
• تودرت

تعت�زم جمعي�ة تودرت لإلب�داع والت�راث الموس�يقي األمازيغي
المحتضن�ة لمجموع�ة ت�ودرت الغنائي�ة تنظيم ال�دورة الثانية
م�ن ملتقى تودرت لإلب�داع ،يومي  14و 15يناي�ر  2011بمدينة
تيزنيت وس�د يوسف بن تاش�فين ،وس�يحضر الملتقى ثلة من
المجموع�ات الغنائي�ة العصري�ة الرائدة،إضافة إل�ى نخبة من
الش�عراء والمهتمين،كم�ا س�تعرف ال�دورة تكريم ش�خصيات
مرموق�ة في فن المجموعات الغنائي�ة بالمغرب من مجموعتي
اٍزنزارن عبد الهادي وأرشاش.

• بويزكارن

نظمت ج��معية بويزكارن للتنمية والثق��افة ن��دوة وط��نية
ح�ول «الحكاية الشفوية األمازيغية تراث وإبداع مستمر›› يوم
الس�بت  25دجن�ر  2010بدار الثقافة بوي�زكارن .وذلك ف��ي
إط�ار فعاليات ملتق��ى بويزك�ارن للثقاف�ة الش�فوي�ة «دورة
الحكي و الحكاية الشفوية األمازيغية» ،ب�مشاركةكل من الدحا
أهل برا ،ال�مدير الجه�وي ل�وزارة الثقافة بكلميم ،إبراهيم أبال
 :أس�تاذ الثقافة األمازيغي�ة بجامعة ابن زه�ر أكاديربموضوع
«خصائص الشعر الشفوي الحواري»،
أحم�د ال�خنبوب�ي  :باح�ث يف العل�وم االجتماعي�ة تيزنيت ،ب
«األس�طورة والسياسة أسطورة تامغرا وش�ن نموذجا» ،رشيد
ن�جي�ب  :أس�تاذ و باح�ث ف�ي الثقاف�ة األمازيغي�ة بموضوع
ح�ول «الحكاية األمازيغية دالالت ورم��وز››  ،ل�حس�ن زروال :
باحث ف�ي الثقافة األمازيغية والذي تناول موضوع «مرجعيات
ودالالت الحكاية الش�فوية حكاية عيش�ة قنديش�ة نموذجا››،
ومحمد أرجدال  :أس�تاذ باحث ف�ي ال�راث األمازيغي ،ومحمد
أتس�المت  :أس�تاذ باحث ف�ي الثقافة والثراث ،و محمد أمزيل
 :مح�ارض يف التنمية الذاتي�ة و إطار باملديري�ة الجهوية لوزارة
الثقافة بكلميم

• ندوة

نظم�ت مجل�ة «نواف�ذ» بالرب�اط برشاكة م�ع «معه�د التنوع
اإلعالم�ي» بلندن بمناس�بة اليوم العاملي لحقوق اإلنس�ان ندوة
دولية حول موضوع « :األمازيغية وحقوق اإلنس�ان» ،وذلك يوم
الجمع�ة  10دجنر  2010بفندق «فرح» ()Goden Tulip Farah
بحي حسان بالرباط.
وعرف�ت الندوة تنطيم حفل توزيع جوائز عىل صحافيني مغاربة
شباب ،س�بق لهم أن استفادوا من دورات تدريبية نظمها معهد
التنوع اإلعالمي لصالحهم.

• تجديد

عقد فرع منظمة تاماين�وت بطاطا جمعه العام العادي لتجديد
مكتبه وبعد مناقش�ة التقريرين األدب�ي واملايل للفرع تم انتخاب
مكتب مس�ر جديد والذي يضم كل من جمال بن النبي رئيس�ا،
عم�ر ويبال نائبا للرئيس ،الطيب اوبال كاتبا عاما ،جميلة بوعبيد
نائبة للكاتب العام ،محمد القايض أمينا للمال ،وبانيتي لحس�ن
نائب�ا ألمني امل�ال ومحمد زكاري ،عمر بوزي�دي ،جميل الخباش
مستشارون.

املعامل التارخيية واملواقع األثرية مبنطقة األطلس املتوسط

نظمت جمعية أبغور للتنمية برشاكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
يوما دراس�يا حول« :املعالم التاريخية واملواقع األثرية بمنطقة األطلس
املتوسط» بتاريخ 25/12/2010 :بدار الثقافة بمريرت.
وأجمع املشاركون يف اليوم الدرايس عىل أنه رغم أهمية منطقة األطلس
املتوس�ط (بالد فزاز) من الناحية التاريخية إنها لم تحظ بعناية فائقة
من طرف الباحثني بما يليق ومكانتها داخل تاريخ املغرب ،حيث أن جل
الدراس�ات لم تفطن إىل أهميتها ،من تم يمكن القول أن هذه املنطقة ال
زالت يف حاجة ماسة للمزيد من البحث والتقيص.
وأكد الباحث الحس�ني أكىض عىل رضورة كش�ف النق�اب حول جوانب
من تاريخ بالد فزاز خالل العرص الوس�يط انطالقا من استقراء للداللة
الطوبونيمي�ا لبعض املواقع األثرية ،ومن خالل الرجوع إىل بعض الكتب
الجغرافية وبعض املظان التاريخية التي رغم قلتها وشحها أقر الباحث
بوجود ع�دة مواقع أثرية مهم�ة باملنطقة كموقع اغرم أوس�ار وقلعة
امله�دي الت�ي ما زال�ت تش�هد بعظامة أس�وارها وبقايا م�ن حمامات
وصهاريج ناهيك عن وجود مس�كوكات نقدي�ة وأقداح طينية وخزفية
الت�ي ترجع إىل الدول�ة املوحدية واملريني�ة ،واملنطقة كان�ت تلعب دورا
مهما يف ربط شمال املغرب بجنوبه ورشقه بغربه.
وتن�اول الباحث يوس�ف بوكب�وط يف مداخلت�ه تاريخ املنطق�ة ما قبل
التاريخ وأشار عىل أن املنطقة الشمالية أخذت حصة األسد من االهتمام
والبحث يف الخريطة األثرية للمغرب عكس وسطه وجنوبه ،ويف مستهل
مداخلت�ه أقر األس�تاذ ب�أن أقدم إنس�ان (منتصب القامة) قد اس�تقر
يف ش�مال إفريقي�ا مما يؤك�د تعاقب ع�دة حضارات ع�ىل املنطقة منذ
الق�دم وهذا ما أكدته األدوات والنقوش والزخرفة التي خلفها اإلنس�ان
القدي�م أكثر من ذلك أن اإلنس�ان املغربي القدي�م كان يصدر الحضارة
عك�س ما ذهبت إلي�ه بعض الكتابات االس�تعمارية الت�ي تحاول ربط
اآلثار بالحضارة الرومانية والبيزنطية محاولة منها لترير االس�تعمار
وطمس معالم الحضارة املحلية.
أما الباحث محمد بلحس�ن فتن�اول يف مداخلته تحت عن�وان :الحماية
الفرنسية واملسألة األمازيغية» وقد أكد أنه منذ سنة  1907بدأ مسلسل
الغزو الفرنيس ،وبمجرد الدخول يف حرب ثقافية وهوياتية محاولة منه
سلخ القبائل األمازيغية عن هويتها وإخضاعها للحضارة الالتينية ،وقد
نهج يف تحقيق ذلك عدة اس�راتيجيات كتفكيك املنظومة اإلسالمية عن
طريق دعاة أمازيغ ومس�تبرشين .غر أن ما لم يتوقعه املس�تعمر ،هو
تلك املواجهة واملقاومة الرشس�ة التي تبنتها القبائل ضده ،فقد تكبدت
فرنسا أكر الخسائر يف معركة الهري ومعركة مريرت وتقايشعان.
وع�ىل هام�ش امللتقى ت�م تنظيم زي�ارة إىل قلع�ة اغرم أوس�ار األثرية
الستكش�اف هذه املعلمة التاريخية والوقوف عىل ما تبقى من أسوارها
العظيم�ة والصهاري�ج وبعض األف�ران التي كانت تس�تعمل يف تذويب
املع�ادن ،وخل�ص الجميع عىل أهمي�ة املوقع مما ولد فك�رة مضاعفة
الجهود من طرف الجمعيات املحلية وباحثني والجماعة القروية للحمام
عىل إحداث لجنة للسهر عىل تصنيفها ضمن املواقع األثرية الوطنية.
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أكذوبة الظهري الرببري اجلديد خبصوص مراسلة حكومة الفاسي إلسرائيل حول األمازيغية
فاجأتني األخت خديجة الريايض خالل مشاركتنا
يف الندوة التي نظمتها مجلة نوافذ بتنسيق مع
معهد التنوع اإلعالمي حول «األمازيغية وحقوق
اإلنسان» يوم  10دجنر الجاري بالرباط ،عندما
قدمت مرافعتها القيمة من أجل الحقوق اللغوية
والثقافية واالجتماعية األمازيغية ،وثمنت التكامل
والتبادل املثمر بني الحركتني الحقوقية واألمازيغية
باملغرب ،لتنهي مداخلتها بإثارة موضوع االخرتاق
الصهيوني للحركة والدعوة إىل التصدي له! وحتى
نزيح من جديد اللبس الذي صار يدفع بالحديث
عن كل تناول للمطالب األمازيغية يف بالدنا إىل إثارة
االقرتان املغلوط لألمازيغية بإرسائيل ،سنحاول أن
ننطلق من أخر مستجدات هذا املوضوع.
يف ما يبدو أنه تطور غر محمود يف موضوع
«صهينة الحركة األمازيغية» ،نقلت إحدى املنابر
الصحفية األيام األخرة خر مراسلة لوزارة الخارجية
املغربية إلرسائيل ،تطالبها فيها ب»عدم التدخل يف
ملف األمازيغية» وتذكرها بأن «أي تعامل تمييزي
لجهات خارجية مع مكون بعينه يرض بسياسة
حكومة صاحب الجاللة» .وأضافت الرسالة املوجهة
إىل القنصل املكلف بالشؤون املغربية بالسفارة
اإلرسائيلية بمدريد بأن «املغرب يدبر تنوعه الثقايف
واللغوي بأسس ديمقراطية» .ويف حني يصعب
التأكد من صحة هذه الرسالة وما ورد فيها ،فإن
الخر ،إن تحقق ،سيضفي بعدا جديدا وخاصا عىل
النقاش الدائر بخصوص ما تروج له بعض األوساط
عن «االخرتاق الصهيوني للحركة األمازيغية» وعن
«محاوالت إرسائيل استغالل ورقة األمازيغية « .كما
أن هذه املراسلة ،إن صحت ،ستلقي بأضواء هامة من
شأنها كشف اللبس املحيط بهذا املوضوع.
فأول ما يتوجب الوقوف عنده إزاء هذه الرسالة هو،
مرة أخرى ،غياب التواصل بني الحكومة واملواطنني
الذين يفرتض أنها تمثلهم ،ذلك أن قرارات هامة ويف
مواضيع حساسة تهم السياسة والرأي العام الوطنيني
تتخذ وال يطلع عليها املتتبعون إال عر ترسيبات غر
مدعومة بمصادر لبعض املنابر اإلعالمية ،هذا مع
الوعي بأن جو التحامل عىل األمازيغية املرتتب عن
عقود من التسفيف واملغالطات يجعل التأثر يف الرأي
العام وتوجيهه ضد األمازيغية مناال سهال توظف
فيه الترسيبات واإلشاعات .ويف نفس الصدد نتساءل
عن حقيقة املوقف الرسمي من «الظهر الربري

الجديد» الذي ترتدد أصداءه منذ مدة والرامي للربط
بني تناول الحقوق األمازيغية بمقوالت»املؤامرة
اإلرسائيلية» و»التدخل الخارجي» .فبينما كانت
هذه التكتيكات والرتديدات حكرا عىل الحركتني
اإلسالمية والعروبية يف تحاملهما املعلن ضد املرشوع
األمازيغي ،فإن موضوع ولغة املراسلة املشار إليها
تعد تبنيا حكوميا رسميا لتلك املقاربات التهجمية
حيال الصوت االحتجاجي واملطلبي الرامي إلنصاف
أمازيغية املغرب .وهذا يدفع إىل التساؤل عن األسس
واملعطيات التي اعتمدتها وزارتنا يف الخارجية يف
صياغة هذا املوقف ومراسلة دولة أجنبية بخصوصه.
هل كان ذلك بناء عىل مقاالت صديق املغرب الحميم
«عبد الباري عطوان» ،أم ارتكازا عىل تقارير القناة
الفضائية القطرية التي يعرف الجميع مدى حبها
للمغرب وحرصها عىل مصالحه ،أم كان ذلك استنادا
عىل رصانة وموضوعية الخطاب اإلسالمي والبعثي
عندنا؟ أم أن املوقف الحكومي ارتكز عىل معلومات
ومعطيات أخرى ال علم لنا بها ،وهنا نذكر حكومتنا
بواجبها إطالع الرأي العام الوطني عليها بشكل
واضح ورسمي.
ربما كان األمر اإليجابي يف هذا التطور هو
انكشاف األطراف الحقيقية املستفيدة من الحرب
السيكولوجية التي تستهدف أمازيغية املغرب
ومناضليها ،أي األطراف املستأثرة بخيوط السلطة
واملهيمنة عىل مفاتيح املوارد والثروات العامة يف
البالد ،وهي األطراف التي ال يضايقها يشء أكثر
من الصدى املتزايد للخطاب التصحيحي واملطلبي
األمازيغي ،وطنيا ودوليا ،واالهتمام األكاديمي الدويل
بالحركة األمازيغية وبخطابها وأساليب عملها
الديمقراطية .وهي تطورات ال تسر يف صالح النخبة
املهيمنة التي تراهن عىل فرض التعتيم عىل الخطاب
املطلبي األمازيغي وحقيقة مضمونه الحقوقي
والديموقراطي ،ونفي وجود أي تهميش وعراقيل
حيال الحقوق األمازيغية يف املغرب بعدما راهنت
لعقود طويلة عىل نفي وجود يشء اسمه األمازيغية
أصال.
فمنذ انطالق الرشارة األوىل لحملة ترديد «ال ّلطيف»
األخرة ضد األمازيغية ومناضليها من عىل صفحات
جريدة «القدس العربي» اللندنية ،بناء عىل تأويل
محرف ملقال لباحث إرسائييل يف الشؤون املغاربية ،وما
أعقب ذلك من تقارير ومتابعات ومقاالت تحريفية

وبروبغاندية ،منذ ذلك تواترت ردود الحركة األمازيغية
التي وضحت بما يكفي زيف ادعاءات املروجني لتلك
التهم وفندت بالدليل «حججهم» .بل أن الباحث كاتب
املقال نفسه عر عن رفضه للتأويالت والخالصات
التي حملتها تلك األطراف ملقاله .رغم كل ذلك يبدو
أن ال يشء يثني مستهديف األمازيغية ،املبارشين وغر
املبارشين ،عن مساعيهم .ويجيء هذا املوقف األخر
من حكومة الفايس الفهري ليضفي ،كما أسلفنا ،بعدا
خاصا عىل القضية .لقد كان بإمكان أصحابنا إبالغ
الطرف اإلرسائييل بموقفهم بطرق أسهل وذلك عىل
هامش اللقاءات واملؤتمرات املتواترة التي تجمعهم
بهم ،أو عىل هامش تداول صفقة تجارية أو مرشوع
اقتصادي مشرتك...بيد أن املسطرة الدبلوماسية
الرسمية التي سلكت إلبالغ الرسالة ذات دالالت هامة
أقلها انجالء «غرتها» من أية بوادر توحي بانحسار
احتكارها للتواصل مع العالم ونخبه األكاديمية
واالقتصادية والسياسية ،وتقديمها نفسها كممثل
رشعي ووحيد للمغرب وكمعر وحيد عن توجهاته
الثقافية والفكرية وخياراته السياسية.
أما اليشء املؤكد فهو أن حملة تغليط الرأي العام
وتأليبه التي تتعرض لها أمازيغية املغرب اليوم ال تعدو
كونها فصال جديدا من أسلوب األكذوبة والتزييف
الذي تعتمده بعض األطراف املهيمنة واملتضايقة من
مرشوعية وقوة املطالب األمازيغية يف وطنها .فكما
اختلق «وطنيو األمس» خالل ثالثينيات القرن املايض
أسطورة «الظهر الربري» عر ربط قرار تنظيمي
روتيني يهم اعتماد القانون العريف يف بعض املناطق
بالتفرقة ،وجعله مطية للتشكيك يف وطنية وعقيدة
املناضلني الحقيقيني من أبناء هذا الوطن ،وربطهم
تعسفا بمقوالت «املؤامرة االستعمارية» و»التنصر»
و»التفرقة والفتنة» ،بغرض تحجيم دورهم ورشعنة
إقصاء لغتهم وثقافتهم من فضاء املغرب املستقل.
نجد أنفسنا اليوم ،شهودا عىل نفس التكتيك يف عالقة
النخب املهيمنة بالخطاب األمازيغي ومكاسبه .قد ال
يكون اللطيف ردد اليوم من عىل منابر الجوامع لكنه
تردد بأشكال أخرى وال يزال عىل صفحات الجرائد
والصحف الورقية وااللكرتونية وغرها من القنوات
واملنابر ...إذ ها هم مناوئو أمازيغية املغرب يبذلون
قصارى جهدهم ،من جديد ،لربط الحركة األمازيغية
بمقوالت تطابق أو تكاد تلك املوظفة أوائل القرن
املايض ك «املؤامرة الخارجية»« ،الصهيونية» و»

رشيد الحاحي
التفرقة والفتنة» .أما الهدف فهو ذاته دائما ؛ تحريف
حقيقة املطلب األمازيغي ،ورضب هوية املغرب
العريقة وعزله عن قيمه وكينونته األصيلة ،واإلساءة
إىل الوطنيني الحقيقيني من أبنائه لقطع الطريق عن
سعيهم إىل تصحيح الوضع وإنصاف رشائح عظمى
من املواطنني املغاربة وتحقيق كرامتهم ونمائهم.
وأخرا ،ال شك أن رفاقنا يف الحركة الحقوقية يدركون
حقيقة وأهداف الحملة املغلوطة التي تسعى إىل
الربط األتوماتيكي لألمازيغية بالصهيونية ،وتحويله
إىل « ظهر بربري جديد» لتأليب الرأي العام وخلق
مقاومات ملرشوع املصالحة ،من أجل تكريس
األمر الواقع واستمرار إقصاء األمازيغي يف فضاء
التدبر السيايس واملؤسساتي يف بالدنا .ونحن نعاين
نتائج املقاربة اإلقصائية يف مجاالت الحياة العامة،
واالنعكاسات السلبية للتدبر االستفرادي للنخبة
املهيمنة لقضايا حيوية ومصرية يف البالد ،يبقى
لنا أن نذكر ،مرة أخرى ،باستحالة تحقق أي نماء
أو تطور حقيقي مع التنكر لهوية الوطن العريقة
وااللتفاف عىل الحقوق املرشوعة لرشائح عظمى من
مواطنيه ،وأن الظرفية الدقيقة التي يمر منها املغرب
يف الوقت الراهن تتطلب أعىل درجات التآزر وااللتحام
والعدول عن أسلوب التحريف وخيارات اإلقصاء
املنتهجة ضد األمازيغية ومناضليها.

سيكوديل واحلكم الذايت للريف

كان الس�ؤال املح�وري ال�ذي تبل�ور يف
مخيلت�ي ،بعد متابعت�ي إلحدى الندوات
املنظم�ة من ط�رف «س�يكوديل» حول
الجهوي�ة بالناظور ،هو الس�ؤال اآلتي:
ألم يكن جديرا أن يحمل هؤالء مرشوعا
حقيقي�ا واضح�ا للدف�اع ع�ن الري�ف،
والعم�ل يف إطار مرشوع س�يايس ريفي
حقيقي مثل ذلك ال�ذي تقرتحه الحركة
من أجل الحكم الذاتي للريف؟
تعت�ر منظم�ة «س�يكوديل» ،الغ�ر
حكومي�ة ،م�ن املنظم�ات الناجح�ة يف
مقارباته�ا ملوض�وع التنمي�ة املحلية/
الجهوية بالريف ،فقد عملت عىل إنجاز
وتأهي�ل العدي�د من املش�اريع التنموية
بهذه املنطقة املغضوب عليها من طرف
الدوائر الرس�مية ،واملحك�وم عليها من
ط�رف نفس الدوائر باإلقصاء من قطار
التنمي�ة بش�كل نهائي منذ االس�تقالل
الش�كيل ،وبالت�ايل يمك�ن الق�ول ب�أن
«سيكوديل» ،نتاج موضوعي للتفكر يف
الشأن الريفي.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن املنظمة املذكورة
(س�يكوديل –الناظ�ور) ق�د بل�ورت
مقارباته�ا التنموي�ة يف اتج�اه التنمية
الش�املة وبالتايل ربط�ت ،أوتوماتيكيا،
موضوع التنمية باالنتقال الديمقراطي،
ال�ذي ال ي�زال يتعث�ر يف منطق�ة دفعت
ثمن�ه من قبل ،وهكذا عملت س�يكوديل
منذ تأسيس�ها بالناظور ع�ىل النهوض
بأوضاع املرأة ،وتحسني وضعيتها داخل
األرسة ،واالهتم�ام بالطف�ل ومحيط�ه
باعتب�اره رج�ل الغ�د ،وه�ي بذلك –أي
منظم�ة س�يكوديل -تراهن ،بش�كل أو
بآخ�ر ،ع�ىل تنمي�ة اإلنس�ان وتأهيل�ه
وبالتايل دمقرطة املجتمع ككل.
كما عملت س�يكوديل ع�ىل إنجاز العديد
م�ن املش�اريع التنموي�ة باملنطق�ة –
لي�س املقام هن�ا لجرده�ا -والت�ي لها
ارتباط مب�ارش بحياة اإلنس�ان الريفي

اليومي�ة ،ومن ثم فه�ي قامت بتخفيف
ح�دة النق�ص ال�ذي خلف�ه تهمي�ش
الدول�ة املركزية للمنطق�ة ،إال أنها –أي
س�يكوديل -ل�م تنخ�رط لح�د اليوم يف
أي�ة مقارب�ة ش�مولية للتنمي�ة يف إطار
م�رشوع مجتمع�ي متكام�ل يرتج�م
يف إرادة تتوج�ه إىل معالج�ة السياس�ة
والثقافة واالجتم�اع ،هذا الثالوث الذي
هو محدد لحجم الخصاص الذي تعانيه
منطقة الريف نتيجة أكثر من خمس�ني
س�نة من اإلقص�اء والتهمي�ش ،والذي
اخترصت�ه الحركية املدنية والسياس�ية
الريفي�ة ب�«الدي�ن التاريخ�ي» وبالتايل
يمكن القول بأن منظمة سيكوديل تعمل
يف سياق امتداد املايض يف الحارض بشكل
بط�يء ،نظ�را للمقاوم�ة الت�ي تبديها
العقليات القديم�ة يف مراكز القرار التي
ال زالت تعمل بمنطق «املغرب النافع» و
«املغرب غر النافع» ،وهو ما يفرض عىل
املنظمة االنخ�راط يف مرشوع مجتمعي
متكام�ل لإلجاب�ة عىل مختلف األس�ئلة
التنموي�ة بمنطقة الريف الت�ي لها ثقل
جيواس�رتاتيجي وإقليم�ي كب�ر ،وكذا
لرب�ط التنمي�ة بهذه املنطقة بس�رورة
االنتقال الديموقراطي باملغرب الذي من
بني أهم ركائزه التنمية املحلية ،وتطوير
الجهات.
وتأسيس�ا ع�ىل ذل�ك ،أال يمك�ن الق�ول
ب�أن امل�رشوع املجتمع�ي املتكامل الذي
طرحت�ه الحركة من أج�ل الحكم الذاتي
للريف كان يجب أن تطرحه أو تنخرطه
فيه منظم�ة «س�يكوديل» لإلجابة عىل
أس�ئلة تنموي�ة يف إط�ار ه�ذا املرشوع
املجتمع�ي الذي ال تتوف�ر عليه األحزاب
التقليدي�ة ،وبالت�ايل تجاوز ش�يخوخة
املؤسس�ات الحزبية من جه�ة وتطوير
املنطق�ة اقتصاديا واجتماعي�ا وثقافيا
م�ن جهة ثانية؟ أليس�ت نخب�ة منظمة
«س�يكوديل» ه�ي بدوره�ا جدي�رة

بحمل مش�عل «الحك�م الذات�ي للريف»
لتطوير املنطقة وربط التنمية الجهوية
باالنتق�ال الديموقراط�ي واإلصالحات
السياسية والدس�تورية التي تنادي بها
الق�وى الديموقراطي�ة الريفي�ة لتأهيل
الجهة؟ وما الذي يمنع املنظمة املذكورة
م�ن االنخ�راط يف امل�رشوع املجتمع�ي
املتكامل الذي طرحت�ه الحركة من أجل
الحك�م الذاتي للري�ف؟ ملاذا لم تش�تغل
منظم�ة س�يكوديل إىل جان�ب الحرك�ة
م�ن أجل الحك�م الذاتي للري�ف وغرها
م�ن التنظيمات التي له�ا نفس األهداف
والتصورات لخلق قوة سياس�ية مدنية
ضاغطة؟
إن املخ�اض ال�ذي يم�ر من�ه الزم�ن
الس�يايس املغرب�ي ،والتغ�رات الدولية
واإلقليمية ،وكذا طبيعة الدولة املركزية
األحادية –التي هي نس�خة طبق األصل
لليعقوبي�ة الفرنس�ية ،-تف�رض ع�ىل
مختل�ف مكونات الق�وى الحية الريفية
التي تحمل ع�ىل عاتقها مهم�ة التنمية
والتحدي�ث باملنطقة ،والت�ي لها أهداف
مش�رتكة ،التق�ارب والتحال�ف فيم�ا
بينه�ا ألجل التنس�يق والعمل املش�رتك
يف مختل�ف امللفات واملقارب�ات املهمة -
ومنه�ا تحقيق التطوير االس�رتاتجي يف
الري�ف ،-التي ال زالت ل�م ترق بعد إىل ما
يتطلع إليه اإلنسان الريفي.
إن التنمي�ة الجهوي�ة واملحلي�ة الت�ي
يتطل�ع إليها اإلنس�ان الريف�ي ،تتطلب
مقارب�ة ش�املة تتج�اوز البن�اء
املؤسس�اتي والترشيع�ي ،إىل مالمس�ة
عنارص أساس�ية منها الجوانب اإلدارية
والفكري�ة واالقتصادي�ة واس�تيعاب
تحدي�ات املحي�ط ال�دويل وم�ا يفرضه
م�ن مخاط�ر وإكراه�ات ،فه�ي –أي
التنمي�ة املحلي�ة والجهوي�ة -بمثاب�ة
تح�ول تاريخ�ي تتحكم في�ه مجموعة
م�ن العن�ارص والدينامي�ات املتباين�ة،

وضم�ن هذا اإلطار ،تفرض اإلصالحات
االقتصادية نفسها بحدة.
وإذا كان االقتص�اد ال يمك�ن تأهيل�ه
ودراس�ته بعيدا عن السياسة ،فالعكس
صحي�ح أيض�ا ،وبخاص�ة إذا علمن�ا أن
الش�أن االقتص�ادي يف املغ�رب الزال
متخلف�ا بش�كل كب�ر .ولع�ل التأمل يف
مفه�وم الديموقراطي�ة والتفك�ر يف
مختلف النظريات السياسية الكرى عند
الحديث عن التنمي�ة املحلية والجهوية،
والذي تعتر الحرية واملساواة واالقرتاع
أه�م مقومات�ه ،هو أمر يفرض نفس�ه
أيض�ا ويخ�دم ه�ذا املوضوع بش�كل أو
بآخر ،وذلك بالنظر لإلشكاالت املختلفة
املرتبطة بتحديد مفهوم الديموقراطية،
فتأم�ني انتق�ال ديموقراط�ي فع�ال
يتوقف أيضا عىل تبني حكامة سياس�ية
واقتصادي�ة ومقاوالتي�ة جي�دة ،م�ع
انخراط الدولة واملجتمع بكل مكوناتهما
من جماعات محلي�ة وقطاعات خاصة
يف التنمي�ة وذل�ك من خ�الل التقرب من
املواطن ومشاكله والنهوض بأوضاعه.
ال يمك�ن أن ن�رح هذه النقط�ة دون أن
نش�ر إىل أن الحرك�ة م�ن أج�ل الحك�م
الذات�ي للريف ش�كلت امت�دادا تاريخيا
ملختلف مكونات الحركة األمازيغية التي
عملت عىل ربط الثقايف بالتنموي وإبراز
العالق�ة الجدلي�ة ب�ني ه�ذا وذاك ،وكذا
مش�اريع نق�د التمييز الجه�وي الحايل
ال�ذي تحكم�ت في�ه املقارب�ات األمنية
عىل حس�اب املقاربات التنموية وهو ما
خلق جهات غر منس�جمة ه�وت فيها
مس�تويات التنمي�ة املحلي�ة والجهوية
إىل الحضي�ض ،كما انطلقت الحركة من
أج�ل الحكم الذاتي للري�ف يف مقارباتها
للتنمي�ة املحلي�ة م�ن املطالب�ة برف�ع
التهمي�ش ،مقابل الدع�وة إىل العمل من
أجل س�د الفوارق واإلخت�الالت الناتجة
ع�ن املقارب�ات األمني�ة يف التقس�يمات

فكري األزراق
الجهوي�ة ،وبالت�ايل إع�ادة ن�وع م�ن
الت�وازن املفق�ود إىل الجه�ات الك�رى
للمغ�رب ،وه�ذا ل�ن يتحق�ق إال بنظام
ديموقراط�ي ،فيدي�رايل ،ومن ثم تجاوز
الطبيعة املركزية للدولة وكرس الفوارق
االقتصادية.
وعلي�ه ،فامل�رشوع املجتمع�ي للحركة
يس�توعب جيدا مقاربات «س�يكوديل»
التنموي�ة إن ع�ىل املس�توى املح�يل أو
الجهوي ،وبالتايل فالتنسيق بني الطرفني
بدأ يفرض نفس�ه بقوة يف ظل املتغرات
اإلقليمي�ة والدولية الحالية ،وكذا يف ظل
سياس�ات املركز اإلقصائي�ة واألحادية
والت�ي تس�ر يف رب�ط الجه�ة باملرك�ز
وبالت�ايل التغي�ر م�ن أج�ل الالتغي�ر،
وإجم�اال يمك�ن الق�ول ب�أن م�رشوع
الحكم الذاتي للريف يجب أن تنخرط فيه
بقوة كل التنظيمات املدنية التي تشتغل
حول موضوع التنمية املحلية والجهوية
وعىل رأسها «سيكوديل» فهل سينخرط
هؤالء يف مرشوع الحركة من أجل الحكم
الذات�ي للري�ف؟ وه�ل يمكن التنس�يق
اإلس�رتاتيجي بني هذه األط�راف إلفراز
تنظيم أكث�ر قوة بهدف تحقيق األهداف
املشرتكة؟ ومن يجب أن يبدأ؟ أال يكرس
عدم التواص�ل أزمة حقيقي�ة بني نخب
ريفية حقيقية مناضلة؟
* عضو الحركة من أجل الحكم الذاتي
للريف
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املعتقالن السياسيان للقضية األمازيغية وتستمر املعانات.....

يف اختالف تام ،فكل االنس�انية ،ش�عوب ،دول ،تتمنى دخول
السنة الجديدة  2961/2011بمزايا جديدة ،من تقعيد أسس
الديمقراطية ،احرتام حقوق االنسان ،تنمية برشية ،انخراط
املؤسس�ات الس�جنية يف املواثق الدولية والقواعد النمودجية
الدنيا بمعاملة الس�جناء ،وااللحاحات املس�تمرة للخطابات
الرسمية يف أهمية إصالح القضاء ،تعزيز استقالليته ،تسطري
األوراش من قبيل تحس�ني املنظومة القانونية ....،إال أن كل
هذه الش�عارات يف غياب إرادة حقيقية لالصالح وعدم تخيل
النظام الس�يايس العروبي عن ممارس�ته يف تهميش وتفقري
للش�عب األمازيغ�ي ودل�ك يف اس�تمرار لفلكل�رة األمازيغية
وجعلها الستئناس التعليم وغياب معاهد مستقلة...
فنهاية وبداية الس�نة القديمة  2960/2010السنة الجديدة
 ،2961/2011ويف تط�ورات مفاجئ�ة وبع�د رفض املجلس
األع�ىل للقضاء طلب النقض و االبرام ي�وم ،16/12/2010
أقدم�ت املندوبي�ة العام�ة للس�جون باملغ�رب بتاري�خ
 17/12/2010عىل ترحيلنا من السجن املحيل سيدي سعيد
بأمكناس اىل الس�جن املحيل توالل بدات املدينة ،وهو اإلجراء
ال�ذي رافقت�ه تغ�ريات جدرية لحق�ت وضعيتن�ا كمعتقلني
سياس�يني للقضية األمازيغية والتي كان�ت محفوظة طيلة

م�ا يناه�ز  4س�نوات
م�ن اعتقالن�ا التحكمي
الصوري بس�جن سيدي
س�عيد والتي اكتسبناها
بع�د مع�ارك نضالي�ة
طويل�ة م�ن إرضاب�ات
ع�ن الطع�ام وأش�كال
ا حتجا جية  ،س�و ا ء ا
يف الش�ارع أو داخ�ل
املؤسسة السجنية.
فق�د تفاجأن�ا ،بع�د
تنقيلن�ا ،ع�ىل إق�دام
إدارة الس�جن املح�يل توالل باقحامن�ا يف زنزانة مع معتقيل
الحق العام بمن فيهم من يجعل الس�جن شعارا له يف الحياة
نرضا لحالت�ي العود و تكرار الجريم�ة ألكثر من مرة ،وهي
رضوف تجع�ل م�ن الصعوبة بما كان ،مس�ايرتنا ،بش�كل
طبيعي لتحضريات إجتياز اإلمتحانات الجامعية التي س�تتم
يف بداي�ة الس�نة الجديدة يوم  05-يناي�ر ،-2011كما قامت
املؤسسة السجنية بسلبنا مجموعة من األغراض الشخصية

أيام ثقافية إشعاعية وتأسيسية ملوقع أيت مالل

قام�ت الحرك�ة الثقافي�ة األمازيغية بتنظي�م أيام
ثقافية إش�عاعية وتأسيس�ية ملوق�ع أيت مالل عىل
مس�توى كلية العل�وم والتقنيات أي�ام 04-05-06
مكرايور  2960املوافق ل�  16-17-18دجنرب ،2010
حي�ث تم�ت إث�ارة النقاش ح�ول ما يه�م القضية
األمازيغي�ة ،القضية العادل�ة واملرشوعة واملصريية
للشعب األمازيغي ،وكذا مجموعة من القضايا التي
تهم امل�روك عىل الخصوص واملش�اكل الت�ي يعاني
منها الطالب والجامعة بصفة عامة.
هذا وقد أصدرت الحركة الثقافية األمازيغية ،موقع
أيت مالل بيانا ،توصلت الجريدة بنسخة منه ،تعلن
فيه إدانتها ملختلف أش�كال التضييق التي تمارسها
إدارة كلي�ة العل�وم والتقنيات عىل أنش�طة الحركة
الثقافي�ة األمازيغي�ة ،وكل أش�كال العن�ف الت�ي
تمارس�ها التيارات اإلقصائية عىل الحركة الثقافية

األمازيغي�ة ،وسياس�ة التعري�ب والتهمي�ش الت�ي
يمارسها املخزن العروبي يف حق الشعب األمازيغي.
ويعل�ن املوقع يف بيان�ه عن تضامنه م�ع املعتقلني
السياس�يني للحرك�ة الثقافية األمازيغية بس�جون
ال�ذل والع�ار للمخ�زن العروبي وكذا املف�رج عنهم
وعائالتهم ،وضحايا سياس�ة التعري�ب والتهميش
بجمي�ع املناط�ق ،والط�وارق األمازي�غ الذي�ن
اخت�اروا الخيار املس�لح ضد األنظمة اإلس�تعمارية
واإلستبدادية.
كما أعلن البيان عن تش�بثه باألمازيغية لغة وطنية
ورس�مية ،وب�راءة املعتقل�ني السياس�يني للحركة
الثقافي�ة األمازيغي�ة ،واعتب�ار الحرك�ة الثقافي�ة
األمازيغي�ة ،اإلط�ار الرشعي والوحي�د املناضل من
أجل الشعب األمازيغي من داخل الساحة الجامعية.

انطالق معركة جامعية بأكادير

بعد اس�تفحال مشاكل جمة :بيداغوجية ومادية وديمقراطية بالجامعة ،كانت
النقطة التي أفاضت الكأس حرمان العديد من الطالب من املنحة خاصة الطلبة
الج�دد .وعالق�ة باملوض�وع ،تم الخ�وض يف حمالت وأش�كال تعبوي�ة نضالية
للتحرك لتحصني حقوق الطلبة العادلة واملرشوعة.
وعرف�ت كلي�ة اآلداب صب�اح يوم االثن�ني  6دجن�رب ،دخول الط�الب يف تعبئات
باملدرجات واألقس�ام حول املشاكل املرتاكمة .بعدها فتح نقاش تعبوي يف إطار
إوطم ،القى إقباال جماهرييا مكثفا ،تطور ملس�ريات تجوب أرجاء الكلية ،لتقرر
الجماهري االنخراط يف مسرية جامعية تجوب الكليات الثالثة.
انته�ت املس�رية الجامعية بكلي�ة الحقوق ،الت�ي تعد باآلالف ،بتش�كيل اللجن
التنظيمي�ة للمعركة (لجن�ة التعبئة ،لجنة الش�عارات) كما أك�د الكل رضورة
مبارشة مقاطعة شاملة للدروس بكافة الكليات.
ويف املس�اء ،افتتح الش�كل النضايل مع الس�اعة الثانية بعد الزوال ،التحقت به
أف�واج الطلب�ة املقاطعني للدراس�ة ،وانخرط الكل يف مس�رية عارم�ة بالكلية.
س�جلت املعركة اس�تجابة كل الط�الب للمقاطعة بدون اس�تثناء ،ليتم اختتام
اليوم النضايل بحلقة عارمة جماهريية قررت فيها الجماهري استمرار املقاطعة
مع صياغة ملف مطلبي ش�امل والتحضري ملسرية تجاه رئاسة الجامعة بمركز
املدينة «الباطوار» ،كما تم إضافة تشكيل لجنة أخرى (اإلعالم).
اما كلية العلوم ومنذ الس�اعة  7:45صباحا ،خيضت تعبئات مكثفة بالس�احة
وباملدرجات ..ويف حلقة تقريرية عىل الساعة العارشة خلصت الجموع الطالبية
ملب�ارشة مس�ريات االحتج�اج .القت األش�كال النضالي�ة نجاحا باه�را ،رافعة
ش�عارات السخط عىل الوضع املزري وتوعد املسؤولني بالدفاع الحازم عن امللف
املطلب�ي حت�ى النهاية .ويف مس�رية قادمة من كلي�ة اآلداب ،التحقت بها أفواج
مسرية كلية العلوم ،متجهة صوب كلية الحقوق واالقتصاد.
ويف املساء ،وبعد نقاش مستفيض لرضورة مقاطعة جامعية للدروس ،انخرط
املناضل�ون يف مقاطعة واس�عة تفاعل معه�ا الطالب بتقبل الب�أس به .بعدها
انخرطوا يف املسرية القادمة من كلية الحقوق متجهني كافة نحو كلية اآلداب.
وبكلية القانون واالقتصاد فال تختلف مجمل الخطوات النضالية بكلية الحقوق
واالقتصاد عن نظريتيها ب�»العلوم» و «اآلداب» .فالكلية انخرطت بش�كل مواز
مع كافة األش�كال النضالية يف تنسيق نضايل تام وتفاعل مع املسريات القادمة
إليه�ا .بالكلي�ة اختتمت مس�رية صباح الي�وم ،وفيها قرر الجماه�ري الطالبية
املقاطعة الشاملة للدروس .كما بادرت مساء اليوم بتوجيه مسرية عارمة نحو
العلوم وصوال لآلداب ملشاركة كافة الجماهري التقرير يف أفق املعركة.
وكما قال» ملود معمري «تكلم تمت ،تصمت تمت ،إذن تكلم ومت
وعاش االتحاد الوطني لطلبة املغرب جماهريي ،ديمقراطي ،تقدمي ومستقل

موقع ثازا
يف أيام ثقافية إشعاعية تنويرية

نظمت الحركة الثقافية األمازيغية – بموقع ثازا–أياما ثقافية إش�عاعية
تنويري�ة تح�ت ش�عار:»MCA :الرشعي�ة والش�موليةض�د اإلس��رتزاق
والت�قزيم» ،وذلك مابني  7و 10دجنرب 2010
وعرفت األيام الثقافية تنظيم معرض للكتاب وامللصقات وحلقيات فكرية
ح�ول مواضيع تهم مس�تقبل وراهن الحركة الثقافي�ة األمازيغية كما تم
تنظيم حلقية تحت عنوان «قراءة يف شعاراأليام» باإلضافة إىل ندوات.
واختتم�ت األيام الثقافية بأمس�ية فنية ملتزمة ش�ارك فيه مجموعة من
الفنانني األمازيغ.

يف موجبه�ا ممنوع�ة
باملؤسس�ات الس�جنية
والت�ي كن�ا ننع�م بها يف
س�جن س�يدي س�عيد
رغ�م أن املس�افة م�ا
ب�ني املؤسس�تني ال تبعد
أكث�ر م�ن  15كل�م ،كما
حرمن�ا م�ن االس�تفادة
م�ن التموي�ن ،ومن�ع
الزي�ارة ع�ىل الطلبة ،أي
منعنا بالتزويد باملقررات
واملح�ارضات الجامعية،
وبالتايل صعوبة استمراراملشوار الدرايس .
له�ذه الرتاتبي�ة التناقصية جعلن�ا بتاري�خ 20/12/2010
مقابلة بمدير السجن من أجل عرض مطالبنا املحددة يف :
عزلنا يف زنزانة خاصة عن معتقيل الحق العام.تمويننا بكل الحاجيات الرضورية للحياة اليومية.السماح بالزيارة لكل من يرغب بزيارتنا دون رشط أو قيد.-توف�ري ال�رشوط والظ�روف املالئم�ة ملتابع�ة دراس�تنا

الجامعية.
فرض االحرتام املتبادل مع املوظفني دون اإلستفزازات التيتحد من كرامة اإلنسان.
إال أن اللقاء لم يس�فر عن أي نتائج تذكر ومنذ البداية كانت
مقدمة كالم مدير الس�جن بنفي وجود ولو معتقل س�يايس
يف املغرب بابتس�امة واضحة ،وبعدها تم رفض كل الطلبات
لذل�ك قمنا بخطوة ثاني�ة بتاريخ  27/12/2010بمراس�لة
مقابلة الوكيل العام للملك ،حيث حاورنا هذا األخري مس�بقا
منذ سنة  2007فثم اإلتفاق عىل مجموعة من النقط التي تم
تجريدها يف بداية سنة .2011
وألجل كرامتنا وقدسية قضيتنا األمازيغية نعلن للرأي العام
عن عزمنا تس�طري برنامج نضايل من أج�ل تحقيق مطالبنا
املرشوع�ة  .وله�دا ندع�و كاف�ة التنظيم�ات األمازيغية اىل
التجني�د والوقوف اىل جانبنا يف محنتن�ا والضغط عىل الدولة
م�ن أج�ل اط�الق رساحن�ا دون رشط أو قي�د ،ورد االعتبار
للقضية األمازيغية.
* حميد اعطوش  -أساي مصطفى
سجن توالل بأمكناس

اندالع أحداث عنف باحلي اجلامعي بإمتغران

ع�رف الح�ي الجامع�ي بإمتغ�رن أح�دات إجرامي�ة
إقصائي�ة وعنرصي�ة تجاه اإلنس�ان األمازيغ�ي وتجاه
الص�وت واإلط�ار الديمقراط�ي الحام�ل له�م الش�عب
األمازيغ�ي بتمازغ�ا  ،ه�ذا ويف ح�وايل الس�اعة 20:00
قامت ملش�يات عربانية حاملة للتوجه البعثي العروبي
واإلقباري(مايسمى بالنهج الديمقراطي القاعدي ورقة
 ) 86لص�وت الحري�ة والعدال�ة اإلجتماعي�ة باإلعت�داء
جس�ديا ع�ىل مناض�يل الحرك�ة الثقافي�ة األمازيغية ،
ترتب عن�ه إصابات بليغة يف صفوف أح�د طاقات إطار
الحرك�ة الثقافي�ة األمازيغي�ة  ،وك�ذا تعني�ف الطلب�ة
والطالب�ات ونرش جو من العن�ف واإلرهاب داخل الحرم
الجامع�ي وكذا يف أوس�اط الطلبة والطالب�ات مما أدى
إىل ع�دة إغم�اءات يف أوس�اط الطالب�ات ،كم�ا واصلت
العصابات البعثية مسلس�لها العن�رصي وذلك بإعالنها
عداءها املبارش والعلني تج�اه مناظيل الحركة الثقافية

األمازيغية وعزمها تصفية واغتيال الصوت التحرري.
إن ه�ذا الح�دث ال يع�دوا أن يكون إال حلق�ة وصل بني
مسلس�ل ش�وفني ،عنرصي بدأته رشدم�ة العروبيون
حف�دة وبقايا اإلس�تعمار الفرنيس واإلس�باني ،خرجي
الحركة الالوطنية منذ فجر ما بات يسمى باإلستقالل،
ع�ىل كل حامل للتصور الديمقراطي والحداثي من أبناء
هذا الوطن الذين سقوه بدمائهم الزكية،وإننا يف الحركة
الثقافي�ة األمازيغي�ة باعتبارن�ا إطارا س�طر أولوياته
وأهدافه بإمتياز،نؤكد يف اآلن نفسه إعتزامنا واستعدادنا
للش�هادة من أجل أفكارنا النبيلة ،كما نحمل املس�ؤلية
الكاملة للنظ�ام البعثي القائم ،الذي أطل�ق العنان لهذا
املسلس�ل البغي�ض بدعم�ه امل�ادي واملعن�وي لتالميذه
النجب�اء م�ن داخ�ل أس�وار الجامع�ات املغربي�ة قصد
اجتثات إطارنا الرشعي و الديمقراطي .

موقع أكادير يندد باهلجوم على احلركة الثقافية األمازيغية موقع إمتغرن
أصدرت الحركة الثقافية األمازيغي موقع أڭادي����ر بيانا ،توصلت الجريدة
بنسخة منه ،تعلن فيه عن تنديدها بالهجوم عىل الحركة الثقافية األمازيغية
موقع امتغرن (الراش�دية) ،والحرب العرقية للمخزن العروبي عىل إمازيغن،
وباملقارب�ة اإلمنية التي يتعامل بها املخ�زن مع اإلنتفاضات األمازيغية (أيت
احي�ا -القلع�ة ، -النق�وب  ،تغرم�ت ،بوكي�دران  ،تغجيج�ت  .)...كما تعلن
تضامنها مع املعتقلني السياس�يني للقضية األمازيغية وعائالتهم ،والحركة
الثقافية األمازيغية موقع امتغرن ،وضحايا الفيضانات ،والشغيلة التعليمية
يف نضاالتها املرشوعة ،واملعطلني والعاطلني عن العمل ،وكذا مع كل السكان
املنتفضني ض�د اإلقصاء والتهميش(أي�ت احيا-القلعة ،-النق�وب ،تغرمت ،
بوكيدران ،تغجيجت .)...،
ويأت�ي إصدار هذا البي�ان يف إطار التح�والت الكبرية الت�ي عرفتها القضية
االمازيغي�ة يف الس�نوات القليلة املاضي�ة ،إذ أصبحت هذه املرحل�ة أكثر من
أي وق�ت م�ى ،مرحل�ة منعطف خط�ري ،نظرا لحج�م اس�تهداف القضية
األمازيغية وإمازيغن.
و بإعتبارالحرك�ة الثقافية األمازيغية بالجامعات املغربية املدرس�ة واملكون
الطالب�ي الوحي�د ال�ذي يعان�ق هموم الش�عب املغرب�ي واألمازيغي بش�كل
ع�ام ،حي�ت أخذت ع�ىل عاتقها مس�ؤولية دح�ض كل الخراف�ات املخزنية
التي إس�تهدفت تاريخ الش�عب املغربي ،وتنويرالطالب بالحقائق التاريخية
واإلركيولوجية لإلنسان املغربي ،فقد نالت النصيب األكرب من الحرب املخزنية
ع�ىل القضية األمازيغية فمنذ أح�داث مراكش مرورا بأحداث امتغران 2003
و كذا أحداث ( 2007أكادير ،ثازا ،أمكناس  )...ووصوال إىل هجومات الس�نة

موقع تطاوين
أيام ثقافية تنويرية
تحت ش�عار « النضال الواع�ي و العقالني
خطوة جدية لتوحيد الصفوف والرد عىل املخططات
املخزنية» نظمت الحركة الثقافية األمازيغية موقع
تطاوين أيام  23و 25يمرايور  2960املوافق ل 6و9
دجنرب  2010أيام ثقافية تنويرية .
وق�د تضم�ن برنام�ج هذه األي�ام أش�كال نضالية
مختلف�ة ،حيث تم تنظيم ن�دوة فكرية يوم اإلثنني
 6دجن�رب ح�ول موض�وع «اإلنتفاضات الش�عبية
باملغ�رب املعارص» عىل مس�توى كلي�ة اآلداب قام
بتأطريه�ا كل م�ن األس�تاذين أحم�د املرابط وعبد
الصادق البوش�تاوي ،و يف يوم األربعاء  8دجنرب تم
عرض رشيط وثائقي حول حرب الغازات الس�امة
إبان حرب الريف التحررية بكلية العلوم ،باإلضافة
إىل مع�ارض للكت�اب ،ملصق�ات ،وحلقيات فكرية
نقش�ت فيها عدة قضايا و إش�كاالت تهم القضية
األمازيغية و الطالب املغربي .كما تم تنظيم أمسية
فنية ختامية بمشاركة عدة فعاليات .
و قد عرفت هذه األيام النضالية نجاحا متميزا عىل
مختل�ف املس�تويات و لقيت إستحس�انا كبريا من
طرف الجماهري الطالبية التي س�اهمت بنقاشاتها
و مس�اهمتها الفعالة يف مختلف األشكال النضالية
التي تم تنظيمها.

املاضي�ة عىل موقع أكادي�ر وكذا الهجوم ع�ىل الحركة الثقافي�ة األمازيغية
موقع إمتغرن هذا الشهر األخري من سنة  .2010إن هذه الحرب املخزنية عىل
الحركة الثقافية األمازيغية ومناضليها الرشفاء ،ال تخرج عن س�ياق الحرب
التي ش�نتها قوات الحماية الفرنس�ية واإلس�بانية بتحالف مع ميلشيات ما
يسمى بالحركة الوطنية عىل املقاومة املسلحة وجيش التحرير الذين ضحوا
بالغايل والنفيس أمام القوى اإلمربيالية التي إستقدمتها العائالت املورسكية
لحماية السلطة املركزية من ثورة القبائل األمازيغية.
إن العق�دة التاريخي�ة هي الت�ي تدفع املخ�زن العروبي الي�وم للثأر ضد كل
مناض�ل أمازيغ�ي له قناعة راس�خة ومبادئ ثابت�ة اتجاه القضي�ة العادلة
واملرشوعة ،أي القضية األمازيغية ،إذ تم الطعن يف ملف املعتقلني السياسيني
للقضي�ة األمازيغية حمي�د اعطوش ومصطفى أس�اي ع�دد 2687/10 :و
 2688/10بعد أن حكموا محاكمة سياسية وعرقية بإمتياز،حيت تم رفض
طلب النقض واإلبرام من طرف ما يسمى باملجلس األعىل للقضاء ،كإستمرار
للحملة الرشس�ة للمخزن العروبي عىل إمازيغن ،وبهذا يعطي املخزن الضوء
األخرض مليلش�ياته داخل الجامعة ،لإلستمرار يف العنف ضد مناضيل الحركة
الثقافي�ة األمازيغية ،لك�ن إيمانا منا بعدالة قضيتنا وس�موها نؤكد أن كل
هذه الهجومات لن تزيدنا إال صمودا سريا يف درب شهداء القضية األمازيغية
ومعتقليها السياسيني.
ويف األخري ندعو كافة املناضلني األحرار وكل اإلطارات الديمقراطية املناضلة
والصام�دة ،إىل رص الصف�وف ومزيدا من الدعم امل�ادي واملعنوي للمعتقلني
السياسيني للقضية االمازيغية.

بيان جلنة دعم املعتقلني السياسيني للقضية األمازيغية
بعد أس�بوع فق�ط عىل مرور اإلع�الن العاملي لحقوق اإلنس�ان ورغم كل املواثي�ق الدولية التي
تضم�ن حرية الفرد كحق أس�مى يف منظومته�ا وكذا ماجاء به هذا اإلع�الن والذي تنص بنوده
عىل أن الناس يولدون أحرارا وأنه لكل فرد الحق يف الحياة وسالمته الشخصية ،وله حرية الرأي
واإلعتق�اد والتعبري .كما يقر القانون الدويل الخاص بالحقوق السياس�ية واملدنية ،وأن لكل فرد
الحق يف إتخاذ األراء والحرية والس�المة يف التعبري الش�خيص كما تنص عليه الوثائق الدستورية.
وبن�اءا عىل ما س�بق فإن حملة اإلعتقاالت التي ش�نها املخزن العروب�ي يف حق مناضيل الحركة
الثقافي�ة األمازيغية يع�د إنتهاكا بينا لكل املواثي�ق الدولية التي صادقت عليه�ا الدولة املغربية
لتؤكد مرة أخرى بأن العنف والتعذيب هي السمة التي تحكم نزعة هذا املخزن وليس «الدستور».
وعىل إثر املحاكمات املرسحية التي تعرض لها املعتقلني السياسيني للقضية األمازيغية ،أصدرت
املحكم�ة العروبية يف حقهم أحكاما جائرة علما أن كل هؤالء املعتقلني قد توبعوا بتهمة خطرية
(تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق اإلرصار والرتصد) وذلك من أجل إقبار املناضلني
الرشفاء يف الس�جون مدى الحياة وس�عيا منه كذلك إىل إس�تهداف الص�وت األمازيغي الحر من
داخل الساحة الجامعية.
واس�تمرارا للحملة الرشس�ة للمخزن العروبي عىل املعتقلني تم الطعن يف طلب النقض و اإلبرام
مؤك�دا أن س�ريورة امللف كانت تتالئ�م وتتطابق مع الترشيعات ،متجاه�ال العيوب والخروقات
التي شابت امللف منذ اإلعتقال التعسفي إىل صدور األحكام الجاهزة ،ليتضح بجالء زيف شعار «
استقاللية القضاء»  ،وما القضاء إال مؤسسة مخز نية لتصفية الحسابات مع كل من يود فضح
سياسته اإلقصائية وسلوكاته الوحشية تجاه كل أمازيغي.
ولم يقف املخزن عند هذا الحد بل سعى جاهدا إىل ترحيلهم إىل سجن توالل بأمكناس وتم اإلعتداء
عليهم ال ليشء إال أن املعتقلني السياسيني مثقفني كتبو مقاالت وبيانات عديدة كما حصلوا عىل
مجموعة من الش�واهد من داخل الس�جن وهو ما أثار حفيظة املخزن الذي ش�ن حملة واسعة
النطاق عليهم يف جو يستعدون فيه لالمتحانات الجامعية بغية التأثري عليهم نفسيا وإغتصاب
فصولهم الجامعية ناهيك عن حجز مجموعة من ممتلكاتهم الخاصة.
وإيمانا منا برباءة املعتقلني السياس�يني للقضية األمازيغية من التهم املنسوبة إليهم وبرضورة
مواصل�ة النضال كواج�ب عىل كل غيور عىل ه�ده األمانة التاريخية ،نؤك�د عزمنا عىل مواصلة
النضال إىل غاية اإلفراج عن املعتقلني.
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ثقافة وفن

اختتام فعاليات ملتقى الطفل االمازيغي بتيزنرت مجاعة تغجيجت

أسدل الستار عىل فعاليات ملتقى الطفل األمازيغي يف دورته
األوىل الذي نظمته جمعية تيفاوت للتنمية اإلجتماعية والثقافية
برشاكة مع املعهد امللكي للثقافة االمازيغية تحت شعار»الطفل
األمازيغي مستقبل األمازيغية» وذلك أيام 18و19و20نونرب
 .2010وقد عرف امللتقى نجاحا باهرا عىل كافة املستويات
نظرا لإلمكانيات املرصودة لها من طرف الجمعية كما عرف
حضورا مكثفا ألطفال الجمعيات املحلية والجهوية وحضور
عدة جهات كممثيل الجماعات املحلية واملنظمات الحكومية
و الغري الحكومية .ويهدف هذا امللتقى إىل ترسيخ الهوية
األمازيغية ،وتثبيت مقوماتها لدى األطفال والشباب ،هذه
الهوية التي نعتربها مرجعية ثقافية ووضع مقاربة شمولية
والرفع من شأن الدور الذي يلعبه الطفل األمازيغي يف تحقيق
سمو للثقافة األمازيغية وفتح نقاش جدي حول الوسائل
الكفيلة للنهوض بالطفل االمازيغي والخروج بتوصيات من
شأنها النهوض بهذه الفئة ووضع اإلسرتاتيجيات التي ينبغي
إتباعها من أجل أن تكون هناك اسرتاتييجية واضحة لالهتمام
به وانقاد هويته والدفع بالطفولة األمازيغية إىل األمام إيمانا
منها بأن مستقبل األمازيغية رهني بتوعية األجيال الصاعدة .
وعرف امللتقى تنظيم ورشات تكوينية حول موضوع التدريس
باألمازيغية ،لفائدة تالميذ املستويني التعليم اإلعدادي والثانوي
والتعليم اإلبتدائي من تأطري كل من الحسن جمان وعمر السايح
والتي عرفت إقباال من طرف التالميذ حيث كان املشاركون
عىل موعد مع ورشة تضمنت عرضني حول موضوع ديداكتيك
تدريس األمازيغية وكرونولوجيا تدريس األمازيغية باملدرسة
املغربية ،وعرض حول الكتابة بالحرف األمازيغي تيفيناغ حاول
فيه األستاذ عمر السايح مقاربة هذا الحرف العريق مقاربة
تاريخية وتقديم أبجدية حرف تيفيناغ ليطلع املشاركني عىل
بيداغوجية هذا الحرف وكيفية قراءته وكتابته .لتنطلق بعد
ذلك مسابقة أوملبياد تيفناغ أطرها بلقاسم بولون والتي عرفت
مشاركة مكثفة ملمثيل الجمعيات يف كل من تينزرت وتغجيجت
وأداي ،افران ،بويزكارن ،تيموالي ،كلميم وطاطا .وبعد إمالء
وكتابة نص بحرف تيفيناغ وجمع األوراق وتصحيحها تم
اإلعالن عن النتائج .وقد عادت الجوائز الثالثة األوىل الخاصة

باملستوى اإلبتدائي ملمثيل جمعية تيفاوت بتينزرت وهم عىل
التوايل محمد أهموش وحسان جمان وحسن كرضاوي أما
جوائز املستوى اإلعدادي والثانوي فقد حصل عىل الرتبة األوىل
أزاو محمد من تماينوت فرع تغجيجت و املرتبة الثانية البشري
املغاري و الثالثة خالد اوهمو و كلهم من جمعية تيفاوت
ليختتم اليوم األول بأمسية فنية احيتها مجموعة تمتارت.
ويف اليوم الثالث من امللتقى تم تنظيم دورة تكوينية يف املرسح
االمازيغي لفائدة األطفال واشتملت هذه الدورة التكوينية
ورشتني األوىل خاصة بالتمثيل والتشخيص أطرها أحمد
اليديب والثانية خاصة باإلرتجال إنطالقا من النص أطرها
الحسن اركمان وابراهيم امخزني هذا النشاط الذي عرف
بدوره حضورا متميزا ألطفال البلدة حيث استفادوا من فقرات
متميزة من التنشيط.
كما تم تنظيم ندوة تحت شعار «مستقبل األمازيغية رهني
بتوعية الطفل األمازيغي» أطرها األستاذ محمد أكوناض
بمداخلة تحت عنوان «الدفاع عن الهوية األمازيغية للطفل
األمازيغي» ومداخلة ثانية ألقاها األستاذ عبد الوهاب
بوشطارت تحت عنوان «إدماج الطفل األمازيغي يف النضال
من أجل الحقوق الثقافية واللغوية لألمازيغية» .وقد أعقبت
هذه املداخالت مناقشة مستفيضة من طرف الحارضين
الذين تشكلوا من ممثيل الجمعيات وفعاليات مدنية وسياسية
مختلفة.
ويف جو من الحفاوة وحسن الضيافة تم تكريم املمثل األمازيغي
الكبري الحسني برداوز اعرتافا بأنشطته النضالية وإسهاماته
الكربى يف مجال الطفولة األمازيغية كما تم تكريم األستاذ
الكبري عبد الله بنحيس الباحث األمازيغي إعرتافا بإسهاماته
الكربى يف مجال الثقافة األمازيغية واملناضل عيل اغيالس
الفاعل الجمعوي الكبري .
واختتمت أشغال امللتقى بأمسية فنية أحيتها فرقة ادبراهبم
حيث عطرت فضاء ساحة «الجماعة» بأشعار رائعة ممزوجة
بزغاريد متناسقة ومقاطع من «تنظامت» تناوب عىل إنشادها
مجموعة من الروايس مما أضفى عىل األمسية سحرا خاصا
ينسل يف ثناياه جمال اللحن والكلمة.

سواسة يصاهرون فواسة يف مسرحية «»ASIGGL
تم يوم السبت  25دجنرب ،عرض مرسحية
أسيكل( »asiggl« ،أو الخطوبة) للنادي
املرسحي «تاسونا» التابع لفرع منظمة
تاماينوت بأيت ملول ،يف أوىل محطاتها من
جولة تضم عدة محطات أخرى ،وذلك بقاعة
العروض التابعة للمركب الثقايف جمال الدرة
بأكادير.
وحسب الكاتب املرسحي عبد الله صربي،
فاملرسحية مستوحاة من كتابات الكاتب
االنجليزي بريستيل ،وتتحدث عن الثري
«بلعيد» القادم من الجبل ،وبصفة خاصة
من سوس ،ليطلب يد «لينا» ابنة عائلة
«بن عدنان» الربجوازية القاطنة باملدينة،
وبالضبط بالعاصمة العلمية فاس.
ويظهر من خالل املرسحية أن بلعيد شخص
فاحش الثراء ويملك العديد من األرايض
واملزارع ،ومحب لجمع املال بشكل مهووس،
ويأمل من خالل الزواج ،بلينا ،ابنة عائلة بن
عدنان الفاسية ،اكتساح األسواق الدولية
من خالل رشكات االسترياد والتصدير التي
تملكها هذه العائلة .من جانبه يأمل بن عدنان االستفادة من
خالل هذه املصاهرة من األرايض ومزارع بلعيد .إال أنه ويف عز
طقوس الخطوبة ،يطرق باب العائلة الفاسية« ،أمكسا»،
(الراعي) ويتهم العائلتان بكونهما مسؤولتان عن وفاة
ابنته التي انتحرت يف القرية قبل قدومه إىل املدينة بأيام.

وقد حاول الجميع ،يف البداية ،أن ينكر
عالقته بـ «تودرت» ابنة الراعي ،ويبعد
عنه التهمة ،إال أن التفاصيل التي أدىل
بها الراعي جعلت الجميع يعرتفون بنوع
من الالمباالة بمسؤوليتهم تجاه موت
«تودرت».
وتركز املرسحية يف األخري عىل العالقة
الجيدة التي تربط بني بن عدنان مع
صناع القرار املركزي يف البالد ،إذ يتمكن
بفضلها من الوصول إىل إحدى مراكز
السلطة ،ليغتنم بلعيد الفرصة ويدفع
بصهره إىل مساعدته من أجل مصادرة
أرايض القبلية وجعلها يف ملكية زوجته
لينا .وتختتم املرسحية بدخول الراعي إىل
مكتب بن عدنان شاهرا سالحا أبيضا يف
وجهه يف محاولة لالنتقام من ملوت ابنته،
لكن يقوم الحراس بطرده مما أشعر
بن عدنان بالحماية ،ويسخر بالتايل من
ضعف حيلة الراعي.
املرسحية من إخراج الفنان حميد أشتوك،
وكتابة نص لعبدالله صربي ،وإدارة إنتاج للحسني الركون ،ويف
السينوغرافيا كل من اسماعيل مورابيح ورشيد بوزيد ،وهشام
الدهبي يف اإلنارة ،وحسن منان يف املوسيقى ،وتشخيص كل
من حميد أشتوك ،الطيب بلوش ،تافوكت ،كبرية الربدوز،
مصطفى فايز ،ورشيد أبخار

تاماينوت تعرض مسرحية «  »ISASANأو التعلق باألمل الوهم
ددمـت منظمة تاماينوت فرع تيزنيت العرض األول ملرسحيتها الجديدة »�Isa
« »sanاألوهام» بدعم من املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بدار الثقافة بتيزنيت
يـوم األحـد  26دجنرب  .2010اقتبسـها محمد بلقايد أمايـور عن مرسحية la
 casa de los siete balconesملؤلفها اإلسـباني ألخاندرو كاسـونا ،وشخصها
كل من :رشيد بوركع وفاطمة بلكاهية واحمد الراجي ورضوان اشو.
وتطرح املرسحية أسـئلة الـذات و الهوية ...يف زمن تاه فيه اإلنسـان واغرتب
فيه الفكر و الوجدان...تبحث الرموز عن مفاتيح لحلول اإلنسان الراكض وراء
الوهم متيقنا أشد اليقني أنه األمل...ليتحول الثالوث الثابت يف الهوية إىل ثنائي
بني األرض واللغة يف غياب اإلنسـان الالهث وراء األوهام...ويبقى السـؤال ،إىل
مثى يستمر اإلنسان يف تعلقه باألمل الوهم ؟
وتجدر اإلشـارة إىل أن السينغرافية من إنجاز عبد املومن مستقيم و موسيقى
فاطمـة واعبان و إنارة حسـون الكتمور ،و اعتمد املخـرج عىل تقنية املرسح
داخـل املـرسح أو املـرسح املضاعف يف أسـلوب وظف فيه التعبري الجسـدي و
تخللتـه مواقـف كوميديـة تفاعل معها الجمهـور الذي ظل مشـدودا بخيوط
القصة من البداية و محاولة فك الرموز و العالمات التي اسـتعملت يف العرض ،كما نجح املمثلون األربعة يف تشـخيص األدوار التي
قاموا بأدائها.وبعد تيزنيت ستواصل الفرقة جولتها باكادير يوم  09يناير  2010بعدها طانطان فمراكش ثم الحسيمة.
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اختتام فعاليات امللتقى الثاين
للطفل األمازيغي

نظمت جمعية نوميديا للثقافة والبيئة بالحسيمة برشاكة مع املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية امللتقى الثاني للطفل األمازيغي ،املنظم تحت شعار
«األمازيغية هويتي واالنفتاح ثقافتي» وذلك يف الفرتة املرتاوحة مابني 04
دجنرب  2010إىل غاية  02يناير ،2011
وباملناسبة نظمت الجمعية يوم األحد  19دجنرب ،قافلة استعادة ذاكرة املقاومة
الريفية انطالقا من الحسيمة باتجاه العروي لفائدة األطفال كانوا مؤطرين
بشكل جاد ومسؤول من قبل أعضاء وعضوات الجمعية ،الذين بذلوا جهودا
مضنية قصد توفري وسائل النقل املناسبة وتأطريالحارضين ،والسهرعىل أن
تمر فقرات هذه الزيارة االستكشافية يف أحسن األحوال .ووجدوا يف استقبالهم
أعضاء مجموعة «ثاوسنا لتوثيق املوروث الشفهي بالريف الرشقي»،
يتقدمهم منسق املجموعة السيد حسني بوجدادي ،الذي ألقى كلمة ترحيبية،
ليقود الجميع يف زيارة ميدانية ملرافق سوق األحد األسبوعي ملدينة العروي،
الذي يعد من بني أكرباألسواق األسبوعية بالريف الرشقي ،حيث توقف لبعض
الوقت عند محالت الجزارة بالسوق املذكور ،ليقدم رشوحات وافية حول
طريقة نحر الجمال وفوائدها الصحية عند أهايل املنطقة ،بعدها تم التوجه إىل
الحي القديم بمدينة العروي لالطالع عىل النمط املعماري الذي خلفه اإلسبان
باملنطقة ،مبارشة تم التوقف عند أحد األماكن املخلدة ملعركة العروي ،التي
شهدت مواجهات طاحنة بني املستعمر اإلسباني واملجاهدين الريفيني ،قدم
خاللها السيد بوجدادي معطيات كافية بشأن هذه الواقعة ،مدعما كالمه
بمقتطفات من كتاب «االستعمار اإلسباني يف املغرب» لصاحبه ميكيل مارتني،
ونفس اليشء فعله أثناء تواجد الجميع بمنزله،الذي يحتضن مقر متحف
تيكاز التابع ملجموعة ثاوسنا ،يف غياب متحف قار بمنطقة الريف تشيده
وزارة الثقافة مثلما األمرعليه يف مدن عدة باملغرب؛ وقد استمتع الحارضون
باملحتويات الفريدة ألروقة املتحف املتعددة ،والرشوحات الوافية التي قدمها
حسني بوجدادي منسق املجموعة ،الذي أمىض سحابة عمره يف جمع هذه
التحف الفنية قطعة قطعة ،رغبة منه يف حفظ املوروث الثقايف والتاريخي
للمنطقة ،وليثبت للجميع أن الريف ليس أرض الجهاد والبارود فحسب ،بل
أرض العلم والثقافة واملثقفني كذلك ،وما تخصيصه إلحدى طبقات منزله من
أجل إقامة متحف بهذا الغنى والتنوع ،إال دليال قاطعا وبرهانا ساطعا عىل
غرية الريفيني/املغاربة عىل املنطقة وتاريخها.
نشري باملناسبة إىل إن جمعية نوميديا سطرت يف برنامج هذا امللتقى ،الذي امتد
إىل غاية ثاني يناير ،2011زيارات ميدانية إىل مجموعة من املآثر التاريخية
باملنطقة ،ولقاءات حول انتظارات الطفولة من املجالس املحلية ينشطه
التالميذ املتمدرسني ،وكذا إقامة معرض لألدوات التقليدية القديمة ومسابقة
يف رسم نماذج أمازيغية ،إضافة إىل تنظيم ورشات يف األلعاب التقليدية القديمة
وورشات يف تعلم حرف تيفيناغ ،وأخرى يف ميدان مرسح الطفل ،وستختتم
فعاليات امللتقى بحفل فني يتم خالله تقديم عرض مرسحي ولوحات تعبريية
ومعزوفات موسيقية ،يليه تكريم شخصية خدمة الطفولة بإقليم الحسيمة،
وأخريا توزيع الجوائز والشواهد التقديرية عىل املشاركني.

اختتام مهرجان الفيلم األمازيغي بورزازات «دورة إبراهيم أخياط»

«زرايفا» يفوز باجلائزة الكربى

اسـدل السـتار اليـوم االحـد 19
دجنـرب  2010بقـر املؤتمرات
بـورزازات عىل فعاليـات الدورة
الخامسـة للفيلـم االمازيغي ،و
الذي نظمتـه الجمعيـة املغربية
للبحـث والتبـادل الثقـايف مابني
 15و  18دجنـرب  ،2010باإلعالن
عن فوز فيلـم «زرايفا» للمخرج
عبـد العزيز أوالسـايح بالجائزة
الكربى للمهرجان.
وعادت باقـي الجوائـز الخاصة
بمسـابقة الفيلـم الطويـل
املربمجـة يف هـذه الـدورة التـي
حملـت اسـم «دورة إبراهيـم
أخيـاط» لعبد العزيز أوالسـايح
فيما يتعلق بأحسن إخراج ،فيما
كانت الجائزة الخاصة بأحسـن
ممثلة من نصيب الفنانة فاطمة بوشـان ،أما جائزة أحسـن ممثل فعادت
مناصفة بني الفنانني مبارك العطاش ومحمد أوراغ.
أمـا جائزة أحسـن فيلـم قصري فكانـت من نصيـب الرشيط الـذي يحمل
عنوان»إيماجـني» وهو من توقيع عزيز املالع ،فيما عادت الجائزة الخاصة
بمسابقة أحسن سيناريو لعبد الله املناني بفيلم «إيزاريفن».
وقد تنافسـت عىل الفوز بالجائـزة الخاصة بالفيلم الطويـل ،والتي ترأس
لجنـة تحكيمها السـيد جمـال بلمجدوب خمسـة أفالم .فيمـا تبارت عىل
الجائزة الخاصة بأحسـن فيلم قصري ،والتي أسـندت رآستها للسيد محمد
بلـوش ،سـبعة  7أفالم ،بينمـا قدمت للجنـة التحكيم الخاصة بمسـابقة
أحسـن سـيناريو  8مشـاريع ،وترأس لجنة تحكيم هذه املسـابقة الفنان
الحسني باردواز.
وتميـزت الدورة الخامسـة للمهرجـان الوطني للفيلـم األمازيغي بإعطاء
اهتمـام خـاص للفيلم الوثائقي ،حيث تم بـث مجموعة من هذه األرشطة
خالل أيام املهرجان ،إىل جانب تنظيم ورشات تكوينية بمقر الكلية املتعددة
التخصصـات ،حيـث همت هذه الورشـات أيضا تقنيـات ومقومات كتابة
السيناريو.
ومـوازاة مع األفالم املربمجة يف هـذه الدورة ،تم تنظيم ندوة حول موضوع
دور اإلعـالم يف تطوير السـينما األمازيغية ،كما اسـتفاد جمهور وضيوف
املهرجان من جوالت استطالعية لبعض أهم املواقع السينمائية يف ورزازات.

14

العامل االمازيغي

قضايا نسائية
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أمحد بوكوس  :تكرمي العنصر النسوي يندرج يف إطار السياسة الوطنية اليت هتدف إىل اإلعتراف باملرأة
املغربية وبقدراهتا يف جمال البحث والتربية والتكوين
فاطمة صدقي :املرأة االمازيغية لعبت دورا مهما يف النهوض بالثقافة واللغة األمازيغية
اكد أحمد بوكوس ،عميد املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،يف اليوم الدرايس الذي نظمها املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية حول موضوع تثمني
املوارد البرشية كرافعة للنهوض بالثقافة
األمازيغية يوم األربعاء 22دجنرب من السنة
املاضية  ،عىل ان تكريم العنرص النسوي يندرج
يف إطار السياسة الوطنية التي تهدف إىل االعرتاف
باملرأة املغربية وبقدراتها يف مجال البحث
والرتبية والتكوين ،وغريها من امليادين منوها
بأداء العنرص النسوي يف كل املجاالت مربزا دوره
يف تحديث املؤسسة والنهوض باألمازيغية.
وأضاف أحمد بوكوس ،خالل اليوم الدرايس
والذي كان مناسبة لتكريم كل من هنو العرج
وفاطمة بوخريص والحسني أيت باحسني،
أن فلسفة املعهد يف عالقته باملوارد البرشية
تستند عىل األسس املعتمدة يف مجال التدبري
االسرتاتيجي.
وأشار إىل أن هذا التدبري يقوم باألساس ،عىل
رضورة توفري ظروف االشتغال للموارد البرشية
واعتماد سياسة تواصلية مؤسساتية داخل
وخارج املؤسسة ،مشريا إىل أن املعهد يتوخى
من وراء تنظيمه لهذا اليوم الدرايس «القيام
بعمل كيفي» اتجاه أطره وباحثيه الذين عملوا
منذ عقود يف سبيل خدمة الرتبية والتكوين،
كما اضطلعوا بدور حيوي يف النهوض بالثقافة
األمازيغية ،موضحا أن املؤسسة تويل أهمية
قصوى للموارد البرشية باعتبارها رأسماال
مهما بدونه يستحيل عىل هذه املؤسسة أن
تحقق األهداف واملهام االسرتاتيجية التي أنيطت
بها يف الظهري املحدث واملؤسس لها .وأشار يف
هذا الصدد إىل أن طاقم الباحثني باملؤسسة،
يساهم ،عالوة عىل مهامها التقنية واالجرائية
واألكاديمية باملعهد ،يف األنشطة اإلشعاعية
للتحسيس بأهمية املكون األمازيغي يف الثقافة

الوطنية وذلك يف املنابر الفكرية التي تستوجب
القيام بالرتافع من أجل التعريف بالثقافة
األمازيغية..
و قالت فاطمة صدقي ،عضو مجلس إدارة
املعهد امللكي  ،يف مداخلة لها تحت عنوان «تثمني
العنرص البرشي بصيغة املؤنث» أن الخطاب
امللكي بأجدير ( 17اكتوبر  ،)2001أعاد االعتبار
لألمازيغية مثلما أعاد الخطاب امللكي يف 10
أكتوبر  2003االعتبار للمرأة.
وأشارت صدقي إىل أن املرأة املغربية ساهمت يف
تطوير الحياة وبناء التاريخ ،سواء تعلق األمر
بعملية تقسيم العمل أو تسيري الشؤون السياسية

واإلقتصادية  .وقالت إن املرأة ،بصفتها عنرصا
برشيا ،واعتبارها عنرصا أساسيا يف املجتمع،
تلعب دورا هاما يف كل مسارات الحياة بمختلف
أوجهها وتوجهاتها ،بحيث تنتج وتعمل وتربي
وتعلم ،كما لها دور هام ليس فقط يف حفظ
الرتاث األمازيغي املغربي وإنما أيضا يف النهوض
باللغة والثقافة األمازيغيتني يف العقود األخرية.
كما أوضحت أن «مجاالت الرصيد الرمزي التي
ترفع أو تدني من قيمة اللغات االجتماعية
هي نفسها التي تتحكم يف مدى قيمة املرأة
االجتماعية» ،مربزة أن غياب املرأة ،ثم حضورها
التدريجي يف املجاالت العمومية ،ذات الحموالت

الرمزية القوية املتحكمة يف امتالك السلطة أو
عدم امتالكها ،صاحبه غياب ثم حضور تدريجي
للمرأة يف مجاالت القرار.
وأجمع كل من هنو لعرج وفاطمة بوخريص
والحسني أيت باحسني عىل أن املعهد امللكي
ساهم بشكل فعال ،يف تحقيق مكاسب لم تكن
موجودة عىل أرض الواقع الثقايف واالجتماعي
والسيايس قبل تأسيسه معتربين أن أكرب تحد
هو تحقيق الهدف البعيد أال وهو إتاحة الفرصة
لنقل هذه املكاسب إىل األجيال القادمة ،منوهني
بمبادرة التكريم التي تدخل يف إطار التدبري
الحكامي الجيد للمؤسسة.
وركز الحسني املجاهد األمني العام للمعهد
خالل هذا اللقاء يف مداخلته والتي تمحورت
حول « :تثمني املوارد البرشية دعامة إلرساء
ثقافة املؤسسة» عىل تحديد مفهوم الثقافة
املؤسساتية يف األدبيات الحكامية ،حيث أبرز أن
مفهوم الثقافة املؤسساتية يعتمد عىل مجموعة
من املبادىء والقيم التي تحدد ما يعرف بالذكاء
املؤسيس ،الذي يرتبط بدوره بدرجة الذكاء
الثقايف للمؤسسات بصفة عامة يف تفاعلها مع
ثقافة محيطها الذي تتحرك فيه ،ويحدد جزءا
من هوية هذه املؤسسات.
وأشار إىل أن املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
يحرص عىل االحتفاء يف كل املناسبات بالعنرص
البرشي بوصفه رأسماال نفيساً ،وذلك بتكريم
رجال ونساء هذه املؤسسة التي تحرص
وباستمرار عىل انخراطها الدائم يف أوراش تنمية
الكفاءات البرشية التي يقوم عليها النهوض
باألمازيغية ،من فنانني ومربني وأطر جمعوية
وغريها .وأبرز السيد األمني العام أن املؤسسات
القيادية تعتمد عىل االبتكار التدبريي ،كما
تستعمل تعبئة مواردها البرشية من أجل إرساء
ثقافة مؤسسية مالئمة ملأموريتها.

جملس اجلالية املغربية باخلارج يكرم الفنانة األمازيغية شريفة كرسيت تشارك يف املهرجان
الدويل للفنون الزجنية بدكار
اإلعالمية البلجيكية من أصل مغريب

أمينة بنهاشم

احتفى مجلس الجالي�ة املغربية بالخارج
مساء أمس السبت بربوكسيل ،باالعالمية
البلجيكي�ة م�ن أص�ل مغرب�ي لالخيت�ي
أمينة بنهاش�م منتجة ومنش�طة سابقة
لربنامج موج�ه للجالية املغربية كان يبث
عىل أمواج أثري اإلذاعة والتلفزة البلجيكية
الفرنكفونية (إر تي بي إف) .
وخ�الل أمس�ية ،نظم�ت يف إط�ار لق�اء
(مغربي�ات من هن�ا وهناك)  ،أكد الس�يد
إدري�س اليزم�ي رئي�س مجل�س الجالية
املغربية بالخارج أن السيدة بنهاشم كانت
أول صحفية أجنبية نجحت يف فتح فضاء
بالتلفزة البلجيكية حول الهجرة من خالل
برنامج ثقايف وسيايس واجتماعي.
وق�ال اليزم�ي خ�الل ه�ذا اللق�اء ال�ذي
حرضت�ه الس�يدة فضيل�ة لعن�ان وزيرة
الثقاف�ة والس�معي الب�رصي والصح�ة
وتكاف�ؤ يف الحكومة البلجيكية والس�يدة
ليىل ش�هيد املندوبة العامة لفلسطني لدى
االتحاد االوروبي ،إن�ه خالل عقود وبتوايل
األجي�ال واكب�ت الس�يدة بنهاش�م قضية
الهجرة ومسلس�ل تج�ذر جالي�ة الهجرة
بالخارج.
وحيت الس�يدة لعنان من جهتها «املس�ار
الفري�د واملتمي�ز» لس�يدة واكب�ت تاريخ
الهجرة املغربية ببلجيكا.
وأش�ارت إىل أن الس�يدة بنهاش�م كان�ت
ش�اهدة ع�ىل التغ�ريات والتح�والت التي
عرفته�ا ه�ذه الهج�رة ،مضيف�ة أن هذه
الس�يدة تعد «ذاك�رة حية لتاري�خ املغرب

ببلجيكا» .
ومن جهتها قالت املحتفى بها إنها متأثرة
أيما تأثر بهذا التكريم ،مشيدة بكل الفريق
الذي اشتغل معها النجاح برنامج «إليكم».
وقال�ت «كنت صورة وصوت هذا الربنامج
لك�ن كان هناك فري�ق بالكامل معي الذي
أحرص عىل شكره اآلن».
تجدر االش�ارة إىل أن لالخيتي ازدادت عام
 1947بأزرو وغادرت املغرب س�نة 1970
لالس�تقرار يف بلجيكا ودرست الحقوق ثم
الصحافة بالجامعة الحرة لربوكسيل.
والتحق�ت بالقن�اة التلفزي�ة البلجيكي�ة
الفرنكفوني�ة ع�ام  1973وتول�ت تقديم
برنامج «إليك�م» يف إط�ار برامج موجهة
للجالية العربية.
ويتعل�ق األم�ر بربنامج ثق�ايف واجتماعي
وخدماتي ،كان يسعى من خالل ربوتاجات
وش�هادات ،إىل عكس حياة وظروف عيش
املهاجرين.
ويف التس�عينات تحول الربنامج الش�هري
(إليك�م) إىل برنام�ج (س�ندباد) كان يبث
بالفرنس�ية ويه�م جمه�ورا واس�عا أكثر
يضم جاليات الهجرة والبلجيكيني.
ويف ع�ام  2001ت�رك (س�ندباد) مكان�ه
لربنام�ج آخر ( ألف ثقاف�ة وثقافة) الذي
استمر حتى . 2007
وتمي�ز هذا الحف�ل بتوقي�ع اتفاقية إطار
ب�ني مجل�س الجالي�ة املغربي�ة بالخارج
والجامعة الكاثوليكية للوفان.

ش�اركت الفنان�ة األمازيغية رشيفة كرس�يت
يف الي�وم املغرب�ي باملهرج�ان ال�دويل للفن�ون
الزنجية املنظم أخريا  ،باملعهد الفرنيس بدكار.
وقد أمتع�ت الفنان�ة األمازيغي�ة التي توصف
ب»الصوت الذهبي لألطلس» الجمهور بنرباتها
الصوتية املتميزة.
وتضم�ن الربنام�ج حف�ل زواج وذل�ك إلب�راز
غنى ال�رتاث املغربي ،وهو م�ا أضفى جوا من
املرح وش�كل مناس�بة إللتق�اء أف�راد الجالية
املغربية املقيمة بالسينغال ،ولحظة لالستمتاع
واالكتشاف.
واخت�ار وف�د وزارة الثقاف�ة فض�اء «س�احة
الذك�رى» ،الذي احتض�ن الجانب الس�ينمائي
للمهرج�ان ،لتنظي�م ه�ذا الحف�ل ال�ذي تميز
بحفل للحن�اء وتقديم الع�روس وحملها فوق
«العمارية».
وش�هد هذا الحفل مش�اركة مجموعة «طيور
كن�اوة» برئاس�ة املعلم عب�د الس�الم عليكان
والت�ي أمتع�ت الجمه�ور بمعزوف�ات كناوية
رقص الجمهور الحارض عىل إيقاعها.
وش�كل هذا الحفل ،الذي ح�رضه بالخصوص
س�فري املغ�رب ب�دكار الس�يد طال�ب ب�رادة،
والعديد من أعضاء الس�لك الدبلومايس العربي
املعتمد بدكار ،مناسبة لالحتفاء أيضا باللباس املغربي
التقلي�دي ،م�ن خ�الل تنظي�م اس�تعراض للقفط�ان
املغربي.
وقدمت مصمم�ة أزياء مغربية آخر أن�واع هذا اللباس
التقلي�دي العري�ق ال�ذي حاف�ظ ع�ىل رونق�ه عىل مر
العصور واستطاع التكيف مع صيحات املوضة دون أن
يفقد أصالته.
ويف الجان�ب الس�ينمائي ،تم عرض العدي�د من األفالم
املغربي�ة الطويل�ة بقاع�ة اله�واء الطل�ق ب»بفض�اء
الذك�رى» .وقدم�ت أف�الم «أم�وك» لس�هيل بنربك�ة،

و»الجام�ع» ل�داوود أوالد الس�يد ،و»أيما تري�ده لوال»
لنبيل عيوش ،لهواة الفن الس�ابع بانوراما عن السينما
املغربية املتجددة واملتميزة.
ويف م�ا يتعل�ق بامل�رسح ،كان املغرب ح�ارضا بمرسح
س�ورانو ب�دكار من خ�الل مرسحية «آخ�ر ليلة» ،من
إبداع لطيفة أحرار.
ومن أقوى لحظات املش�اركة املغربي�ة الحفل الغنائي
الذي أقامه املعلم عبد الس�الم عليكان رفقة مجموعته
«طي�ور كن�اوة» .كما تم تقديم حف�ل غنائي جمع بني
املعل�م حميد الق�رصي ومجموعة «حس�ن حكمون»،
واختتم بعرض للشاب خالد واملعلم القرصي.

