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امللف من 
إعداد:

هل ستنتقل ثورة اليامسني إىل باقي دول متازغا؟هيئة التحرير
ماهي أصول أزمة احلكم بتونس؟ ومن أين كان ستمد زين العابدين بن علي سلطته وحكمه؟ وماهي الظروف اليت متكن فيها الشعب التونسي من حل جماهيل 

معادلة ويل حكمه؟ وهل حققت الثورة التونسية أهدافها؟  وبعد انتقاهلا إىل مصر، هل ميكن لنموذج اإلنتفاضة التونسية اإلنتقال إىل دول أخرى؟
هذه األسئلة وغريها جييب عنها امللف التايل:

* إقالة الوزراء ومحاولة االلتفاف عىل االنتفاضة لم 
تنفع بن عيل يف يشء 

قالت معارضة النظام التونيس السابق، حسب ما راج يف وسائل اإلعالم 
أخريا، إن أنانية زين العابدين بن عيل وازدواجيته وعشقه لذاته، أنسته 
وذكائه  وبحنكته  بنفسه  يفاخر  وإنه  حوله.  من  والعالم  وشعبه  ربه 
ودهائه، بعد أن تمكن  من كسب ثقة بعض بطانة أي املقربني من الرئيس 
التونيس السابق لحبيب بورقيبة، فقربوه منه، فأحبه بورقيبة ووثق به، 
إليه،  املقربني  أكثر  التي كان فيها سفرياً، وجعل منه  وأعاده من بولندا 
حني عينه وزيراً للداخلية، ليكون املسؤول عن أمنه وأمن بالده، وبدهائه 

تمكن من التخلص منهم واحداً بعد اآلخر كي ينفرد ببورقيبة. 
وبعد أن تحقق له ذلك سارع باالنقالب عىل ويل نعمته وعزله من الرئاسة 
أو  السلطة  تويل  يف  اإلسالميني  أمام  الطريق  قطع  بذريعة  أنفه،  رغم 
روحه  يقبض  كي  عزرائيل  بانتظار  منزله  يف  وحجزه  فيها،  املشاركة 
يضيف  راح  ومهامه،  صالحياته  كل  منه  استلم  أن  وبعد  منه،  ويرتاح 
وكافة  التونيس  الدستور  يكون  كي  جديدة  ومهمات  صالحيات  لنفسه 
ينس  ولم  إشارته.  رهن  والقضائية  والتنفيذية  الترشيعية  السلطات 
االجتماعية  الحياة  ميادين  كافة  عىل  رشعياً  وصياً  ذاته  ينصب  أن 
بأوامره وتنفذ توجيهاته  تأتمر  واالقتصادية والسياسية والحزبية، كي 

وإرشاداته.
ووصفه معارضيه أيضا بأنه شيد نظاما قمعيا وبوليسيا ليكون النموذج 
إجبارها  بعد  تونس،  وغري  تونس  يف  بقيامه  تحلم  فرنسا  كانت  التي 

طبقة  بروز  يف  وساهم  الكبري.  املغرب  دول  عن  الجالء  عىل 
وأرسة  أرسته  أفراد  قوامها  باالنتهازية،  وصفت  برجوازية 
وشقيقات  أشقاء  ستة  من  مؤلفة  عيل  بن  )أرسة  زوجته 
ليىل  زوجته  وعائلة  األول،  زواجه  من  الثالث  بناته  وأزواج 
كبري  وعدد  وشقيقات  أشقاء  عرشة  من  مؤلفة  الطرابليس 
بمقدرات  تتحكم  الطبقة  هذه  وأصبحت  األوالد(.  من  جداً 
والخدمات  واإلعالم  االقتصاد  ميادين  يف  التونيس  الشعب 
والفن  واألعمال  املال  وعالم  والزراعة  والصناعة  والسياحة 
املاضيتني  السنتني  خالل  بأيديها  أطبقت  بحيث  والرياضة، 

عىل ما يعادل %40 من اقتصاد الدولة التونسية. 
وأكدت وسائل اإلعالم فشل زين العابدين بن عيل يف تجسيد 
وعدم  مجتمع  قوة  دوم��اً:"إن  يرددها  كان  التي  مقولته 
الوسطى  الطبقة  متانة  يف  أساساً  تكمنان  للخدش  قابليته 
كي  االستهالكي  الغرب  نموذج  استورد  ولذلك  واتساعها". 
األقل.  عىل  يحيدها  أو  جانبه،  إىل  الوسطى  الطبقة  يجذب 
ولخص ذلك أستاذ جامعي حني قال: "تستطيعون أن تأكلوا، 
ترغبون،  ما  بقدر  الجنس  وتمارسوا  وتستهلكوا،  وترشبوا، 

لكن ال تشتغلوا بالسياسة".

* صفعة أفاضت الكأس 
الشاب  قام  فقد  اإلع��الم  وسائل  يف  تتبعناه  ما  وحسب 
التونيس محمد البوعزيزي يف 17 ديسمرب2010، الذي يقطن 

جسده  يف  النار  بإرضام  بوزيد  سيدي  بمدينة  وبالتحديد  تونس  بجنوب 
والفواكه،  الخرض  عليها  يبيع  لعربة  السلطات  مصادرة  عىل  احتجاجا 
حق  يف  البوعزيزي  بها  تقدم  شكوى  قبول  السلطات  رفض  بعد  وكذلك 
بني  املواجهات  بداية  يوم  كان  دجنرب   19  /  18 ويف  صفعته،  رشطية 
مع  تضامنية  مظاهرة  يف  األمن  وقوات  بوزيد  سيدي  منطقة  يف  شباب 
محمد البوعزيزي، واحتجاجا كذلك عىل ارتفاع نسب البطالة والتهميش 

واإلقصاء. 
بوزيد  سيدي  بوالية  االحتجاجات  دائرة  توسعت  املايض  دجنرب   21 ويف 
والرقاب  املجاورة كاملكنايس  واملدن  البلدات  إىل  الوالية  لتنتقل من مركز 
وسيدي عيل بن عون، لتتطور األحداث إىل انتفاضة شعبية يوم 24 دجنرب 
بإطالق  األمن  قوات  معها  قامت  املحافظة،  مدن  جميع  شملت  املايض 
عن  أسفر  مما  بوزيان  منزل  مدينة  يف  السلمية  املسرية  عىل  الرصاص 
من  مجموعة  اعتقال  تم  دجنرب   25 ويف  العماري،  محمد  الشاب  مقتل 
تجمع  خالل  للرصاص  األمن  قوات  استعمال  إىل  باإلضافة  املتظاهرين 
املئات من النقابيني والحقوقيني يف ساحة محمد عيل يف تونس العاصمة، 
دجنرب   27 يوم  عرف  بحيث  االحتجاج  وترية  من  تصعيد  يف  ساهم  مما 
يف  أخرى  تونسية  ومحافظات  مدن  إىل  االحتجاجية  الحركات  انتقال 
تصعيد خطري لألحداث، حيث خرج املتظاهرون يف مدن تونس وصفاقس 

والقريوان والقرصين وتالة ومدنني وقفصه. 

* تعديالت أزمت الوضع
عىل  له  رسمي  خطاب  أول  عيل  بن  ألقى   2010 دجنرب  28من  يوم  ويف 
نشبت  التي  املظاهرات  أن  فيه  أكد  والذي  الشعبية  االحتجاجات  خلفية 
تعترب بمثابة أعمال شغب، وقال أنها ترض بصورة تونس لدى املستثمرين 
وأول  واملتطرفني،  املأجورين  ضد  حزم''  ''بكل  القانون  بتطبيق  وتعهد 
تعديل وزاري محدود شمل  األوضاع،  يف  ليتحكم  بن عيل،  به  قام  إجراء 
الدينية وذلك  الشؤون  والرياضة ووزارة  للشباب  االتصال ووزارة  وزارة 
يف 30 دجنرب 2010. وعىل خلفية ها التعديل الوزاري نشبت يوم 3 يناير 

2011 مواجهات عنيفة يف مدينة تالة بني محتجني وقوات األمن ما أسفر 
البوعزيزي  محمد  تويف  يناير  ويف5  الجرحى.  من  كبري  عدد  سقوط  عن 
الشاب الذي أوقد نار االحتجاجات الشعبية يف تونس متأثرا بجراحه بعد 
18 يوما من محاولته االنتحار أمام مقر والية سيدي بوزيد. ويف 6 يناير 
2011 نظم املحامون اعتصاما أمام أروقة املحاكم احتجاجا عىل سلسلة 
اعتقاالت ألشخاص تعرضوا للنظام عىل صفحات الفيس بوك منهم مغني 
القرصين،  بوالية  تالة  واندلعت مواجهات عنيفة يف مدينة  تونيس.  راب 
مابني 3 و7 يناير املايض والغضب يدفع محتجني إىل حرق مقرات رسمية 
وأخرى لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، وصدامات عنيفة 
توقع  بوزيد  بسيدي  الرقاب  يف  وأيضا  لها  التابعة  تالة  ويف  القرصين  يف 
سقوط  تواتر  تحديدا،  الفرتة  هذه  يف  والجرح،.  القتىل  من  كبريا  عددا 
إىل  القتىل  عدد  لريتفع  برصاص  خاصة  األمن  قوات  برصاص  الضحايا 
املواجهات  توسع   2011 يناير   10 ويف  دائما.  اإلعالم  وسائل  حسب   50
ذاتها  اإلعالمية  املصادر  وقال  القريوان.  منها  أخرى  تونسية  واليات  إىل 
إرهابية  »أعمال  بأنها  الجارية  االحتجاجات  وصف  عيل  بن  خطاب  أن 
تمارسها عصابات ملثمة« ، ويعد يف الوقت نفسه باستحداث 300 ألف 
11يناير  الجامعية.ويف  الشهادات  حاميل  من  خاصة  للمعطلني  وظيفة 
2011االحتجاجات اندلعت يف العاصمة التونسية يف تطور نوعي، وعمت 

تقريبا مختلف مناطق البالد.

* إعادة السيطرة
بعد هذه األحداث مبارشة ويف 12يناير 2011 الوزير األول محمد الغنويش 
محاولة  يف  قاسم،  بالحاج  رفيق  الداخلية  وزير  أقال  عيل  بن  أن  أعلن 
الستعادة السيطرة عىل الوضع بعد ارتفاع أعداد القتىل والجرحى واحتدام 
الغضب يف الشارع. وأعلن الغنويش أيضا إطالق جميع األشخاص الذين 
أعمال عن، كما عرف هذا  املتورطني يف  االحتجاجات عدا  اعتقلوا خالل 
الفرنيس من أصل  الجامعي  اليوم سقوط مزيد من الضحايا من بينهم 
بوالية قبىل جنوب غرب  دوز  قتل يف مدينة  الذي  بالطاهر  تونيس حاتم 
تونس، وهو أول قتيل يحمل جنسية أجنبية. ويف نفس اليوم أيضا انترش 
حي  مثل  بها  املحيطة  الشعبية  األحياء  بعض  ويف  العاصمة  يف  الجيش 
تم  كذلك  اليوم  هذا  ويف  قتىل.  ثماني  عن  يقل  ال  ما  وسقوط  التضامن، 
فرض حظر التجول ليال، يف محاولة أخرى من السلطة الستعادة السيطرة 
عىل الشارع، وحدوث أعمال حرق ونهب يف العاصمة وضواحيها. وفيه تم 
اعتقال الناطق باسم حزب العمال الشيوعي املحظور حمة الهمامي. أما 
يف 13يناير2011 فقد بدأ الجيش باالنسحاب من وسط العاصمة ويرتك 
لكنه يستمر مرابطا قرب منشآت عامة.  أمنية خاصة،  لقوات  مواقعه 
ووقعت أعمال حرق تستهدف مرافق وممتلكات ألفراد من عائلة الرئيس 

وزوجته يف منطقة الحمامات السياحية جنوب تونس العاصمة.
لن  إنه  فيه  قال  االحتجاجات،  بدء  منذ  الثالث  هو  عيل  لبن  خطاب  ويف 
يرتشح النتخابات 2014 ووعد بإصالحات ديمقراطية وإطالق الحريات 
العامة، لكن االحتجاجات لم تهدأ. ويف اليوم نفسه سقط قتىل يف العاصمة 
 2011 14يناير  ويف  البلد.  وسط  القريوان  يف  وأيضا  منها،  قريبة  ومدن 
العاصمة  قلب  يف  عنيفة  ومواجهات  مظاهرات  عرب  األحداث  تسارعت 
وأعلن بن عيل عن حل الحكومة وإجراء انتخابات برملانية مبكرة قبل أن 
يغادر البالد مساء. ويف اليوم نفسه، أعلنت حالة الطوارئ ليعود الجيش 
ظل  يف  أمني  انفالت  حالة  تشهد  باتت  التي  الشوارع  إىل  وبقوة  مجددا 
وجود عنارص أمنية مرتبطة بالنظام "املنهار" تحرق وتزرع الرعب وهو 

ما تأكد يف الساعات الالحقة.

* االلتفاف عىل االنتفاضة
الغنويش  محمد  التونيس  األول  الوزير  أعلن  أيضا  اليوم  هذا  مساء  ويف 
56 من الدستور التونيس، وهو  نفسه رئيسا مؤقتا معتمدا عىل الفصل 
االلتفاف عىل ما حققته  اتهمته بمحاولة  التي  املعارضة  أثار غضب  ما 
 2011 االنتفاضة الشعبية. وأعلن املجلس الدستوري رسميا يف 15يناير 
إىل  املؤقتة  الرئاسة  صالحيات  بنقل  سمح  مما  الرئيس  منصب  شغور 
حكومة  باقرتاح  الغنويش  كلف  الذي  املبزع  فؤاد  النواب  مجلس  رئيس 
جديدة، يفرتض أن يعلن عنها يف اليوم التايل بعد مشاورات مع األحزاب 
أيضا،  اليوم  هذا  ويف  املدني.  املجتمع  من  ومنظمات  القائمة  السياسية 
بعض  حاول  بينما  عنف  أعمال  يف  الهوية  مجهولة  عنارص  استمرت 
الرموز مثل مدير األمن الرئايس السابق الجنرال عيل الرسياطي الهرب إىل 

ليبيا إال أن بعضهم اعتقل. 
كما عقد الوزير األول التونيس محمد الغنويش اجتماعا مع ممثيل األحزاب 
تونس  للطلبة  العام  واالتحاد  للشغل  التونيس  العام  واالتحاد  السياسية 
املشاورات  بداية  إطار  يف  املدني  واملجتمع  للمحامني  الوطنية  والهيئة 
تونس  استيقظت   ،2010 يناير   16 ويف  وطني.  إنقاذ  حكومة  لتشكيل 
عىل هدوء حذر بعد ما عرفت ليلة السبت واألحد أحداث اعتداءات مثرية، 

وتواصلت يف نفس اليوم املشاورات.

* العدوى تنتقل  
راجت أخبار بأن الرئيس محمد حسني مبارك كان يخطط 
من  إيران  شاه  استقبل  كما  مرص،  يف  عيل  بن  الستقبال 
قبله. كي يقيم فيها طيلة حياته. إال أن االحتقان يف الشارع 
املرصي جعله يؤجل النظر بهذا املوضوع يف الوقت الراهن. 
اإلرسائييل  األعمال  رجل  يملكها  التي  شالوم  إذاعة  أن  كما 
حزنها  عن  أعربت  باريس  من  تبث  والتي  الرصاف،  روبري 
لسقوطه، وشنت هجوما عىل زوجته ليىل عىل أنها  كانت هي 
السبب يف ذلك. وأن اللوبي الصهيوني ضغط عىل ساركوزي 
كي يدعم بن عيل، كما أن وسائط اإلعالم اإلرسائيلية أعربت 
عن حزنها لسقوط نظام حكمه، واعرتفت اإلدارة األمريكية 
صديق  فقدت  بأنها  األوروبية   الحكومات  وبعض  كذلك  

وحليف كانت تثق فيه.

* تونسة املغرب أمر مستحيل 
وسائل  بعض  تونس،  عرفتها  التي  األخرية  األحداث  بعد   
اتخذ  املغرب  أن   روجت  للمغرب  عداء  تكن  التي  اإلعالم 
التونسية  األزمة  النتقال  تفاديا  اإلجراءات  من  مجموعة 
عىل  سلعهم  بنرش  املتجولون  للباعة  السماح  أهمها  إليه 
هذا  ويف  "املخزنية"،  طرف  من  يزعجون  أن  دون  الطرقات 
الصدد أوضح خالد النارصي وزير اإلتصال، يف مؤتمر صحايف 
الثالثاء  يوم   ، الحكومي  املجلس  أشغال  انتهاء  عقب  عقد، 
السيايس،  التحليل  يدعون  الذين  بعض  املايض  يناير   25
تنقصهم املعطيات، أو يتغاضون عن قول الحقيقة كاملة، ألن ما جرى 
يف تونس، من إطالق لنظام الحريات العامة، كان يف املغرب منذ أن حصل 
التعددية  وأقر  الوحيد،  الحزب  املغرب منع فكرة  أن  ذلك  استقالله،  عىل 
السياسية، وجرت يف ظل دستوره املعدل، وقوانينه املنظمة، االنتخابات، 
كما تعيش الصحافة، حرية النرش والتعبري، ناهيك عن عمل الجمعيات 
الحقوقية واملدنية، إضافة إىل االحتجاجات االجتماعية، من قبيل ما يقوم 

به العاطلون عن العمل يوميا أمام مقر الربملان . 
الحديث بالجمع واملطلق عن تونسة املغرب، أمر غري  أن  النارصي  وأكد 
وتونس  مغرب،  املغرب  ألن  يقارن،  ال  ما  مقارنة  يمكن  ال  إذ  منطقي، 

تونس .
االستهالكية  املواد  أسعار  املغربية  الحكومة  ترفع  أن  النارصي  ونفى 
األساسية، انسجاما مع أثمانها املتداولة يف األسواق الدولية، كما فعلت 
العديد من الدول، مؤكدا استمرار صندوق املقاصة يف لعب الدور املنوط 

به، يف دعم املواد االستهالكية، رغم ارتفاع الكلفة املالية لذلك.
لقانون  خاضعة  األوىل  البضائع،  من  نوعني  وجود  النارصي  وأوضح 
دون حدوث  للحيلولة  السوق،  يف  أثمانها  مراقبة  وتتم  والطلب،  العرض 
مضاربات، وزيادات عشوائية، مضيفا أن الحكومة شديدة الحرص عىل 
من  املدعمة،  البضائع  فتهم  الثانية  أما  بالقانون.  التجار  جميع  تقييد 
قبل صندوق املقاصة، وتخص البنزين، وغاز البوطان، والدقيق، والزيت 
واملالية  الرضائب،  دافعي  جيوب  من  املحدث،  الصندوق  وهو  والسكر، 
العمومية، وتترصف فيه الدولة، للحفاظ عىل القدرة الرشائية للمواطنني. 
لدعم  املقاصة يف وظيفته  أهمية استمرار صندوق  النارصي عىل  وشدد 
املواد االستهالكية األساسية، رغم أن كلفة الدعم سرتتفع، لوجود ارتفاع 
صاروخي يف ذات املواد باألسواق الدولية ، مشريا إىل أن الحكومة بصدد 
بتقليص  أيضا   ، قامت  أنها  مضيفا  وظيفته،  تخص  إصالحات  إجراء 
يساير  ، كإجراء   2011 ميزانية  املائة يف  يف   10 بنسبة  النفقات  ميزانية 

الحكامة اإلدارية.

غضب الشعب التونسي يرفع مقولة متتني الطبقة املتوسطة
* إعداد رشيد إمرزيك
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م�ا أن اندلعت الث�ورة التونس�ية املباركة، و ظهر جلي�ا أنها واقع 
ول�م تعد حلما، حت�ى انطلقت يف البلدان املج�اورة طاحونة اإلعالم 
الجهنم�ي ل�دول اإلس�تبداد يف الج�وار املغاربي والرشق أوس�طي، 
لتطويق إشعاع الحدث والحد من تداعياته اإليجابية لصالح شعوب 
املنطقة، وانطلقت معها بش�كل متزامن ترسانة العمل املخابراتي 
ودسائس كواليس النظام العربي املتخلف لتطويق الثورة وإجهاض 

مكاسبها داخل تونس نفسها.
هكذا بدأنا نس�مع بع�ض حواريي النظام املغرب�ي العتيق يكتبون 
عن »عراقة الدولة املغربية« وتجذر نظامها، مما يعطيها »املناعة« 
الكافية لتجنب ما حدث يف تونس، وكأن ما حدث يف تونس جريمة أو 
انحراف أو زيغ ينبغي تالفيه، وكأن الفقر والتهميش والالمس�اواة 
والفساد والعنرصية ومافيات اإلقتصاد هي وبال عىل تونس و برد 
وس�الم عىل املغرب. وبدأنا نرى من يكتب ع�ن الواقع املغربي الذي 
لم يبلغ بعد يف أزمته مس�توى ما بلغه الغليان يف تونس، ورأينا من 
حاول إلصاق »ش�بهة« الثورة بأمري�كا واألمربيالية، كما رأينا من 
تباكى عىل الدور الدنيء لفرنس�ا، األم التي لم يعرف بعض املغاربة 
س�واها عىل مدى الخمس�ن س�نة املنرصم�ة، دون أن ننىس الذين 
علق�وا كل يشء عىل مش�جب أمري�كا ناكرين إرادة ش�عب بكامله 

وتصميمه التام الذي ال رجعة فيه عىل التغيري.
والحقيق�ة املغربية التي ظّل النس�ق الس�يايس وإعالمه يحاولون 
التغطي�ة عليه�ا ه�ي أنه ال يم�ر أس�بوع دون أن تع�رف الجهات 
املهمش�ة ثورات وانتفاضات خبز وفق�ر وجوع، فمن »صفرو« إىل 
»بوعرف�ة« إىل »بومال�ن ن دادس« و«تنغري« ثم »س�يدي إفني« إىل 
»أوناين« عرب »تيزي نس�ي« بناحية أزيالل، مرورا ب� »أيت عبدي« 
و«أنفكو« و«الحس�يمة« و« طاطا« و«العيون« ، ثم أخريا س�كان 
»توزون�ت« بناحية تاف�راوت باألمس فق�ط أي الثالث�اء 25 يناير 

.2011
هي انتفاضات وث�ورات وانفجارات صغرية لم تكن تلقى اإلهتمام 
الذي تس�تحق من وس�ائل اإلعالم والقنوات الدولية، ألنها ال تجري 
يف الح�وارض الك�ربى، التي تس�تقطب اهتمام اإلعالمي�ن، ولكنها 
رصخ�ات الهوامش املغيبة يف برامج التنمية للدولة، تلك التي مازال 
الب�رش فيه�ا يعامل كما تعام�ل البهائ�م، دون أي اعتبار ألبس�ط 
الحق�وق، ه�ي انتفاضات أهم ما فيها أنها توجه رس�ائل قوية إىل 
أويل األم�ر ليعلموا أن الن�اس وإن ظلوا أمين بإرادة الدولة، التي ما 
زال�ت تعول عىل اس�تعمالهم خزانا من األص�وات للتحكم يف نتائج 
اإلس�تحقاقات واملؤسس�ات املنتخب�ة، إال أنهم واع�ون بحقوقهم 
وبكرامته�م كمواطن�ن، وأن اإلف�راط يف نس�يانهم فد ي�ؤدي بهم 

إىل درج�ة الكف�ر بوطنيتهم املغربية واللجوء إىل بلد مجاور ليس�ت 
األحوال فيه بأفضل مما هم فيه، كما حدث لس�كان بوعرفة الذين 
اتجه�وا إىل الح�دود الجزائري�ة بع�د أن جمعوا بطائقه�م الوطنية 
ووضعوها يف كيس وبعثوا بها إىل عامل املنطقة عالمة نزعهم للثقة 
من نظام سيايس ال يكف عن إنفاق املاليري يف اإلحتفاالت واملواكب، 
دون أن يتورع عن تربير تهميش مناطق بكاملها بنقص امليزانيات 

واإلعتمادات. 
نعم إن س�كان البوادي املهمشة ال يشعلون النريان يف أنفسهم، وال 
ينتح�رون عىل مرأى من الكامريات وأمام امل�إ، إنهم فالحون ذوو 
إرادة وحنك�ة يف مواجهة أعباء الحياة، لكنهم ال يتوقفون عن بعث 
الرس�ائل املتوالية إىل العاصمة ومراكز النف�وذ والثروة، ليذكروهم 
بوجوده�م، وآخر رصخة كانت باألمس فقط يوم الثالثاء 25 يناير 
صادرة عن س�كان ناحي�ة تافراوت الذين تعبوا م�ن طرق األبواب 
بسبب ما ألم بهم من بالء من رشكة »أونا« املعلومة � وما أدراك ما 
»أونا« � التي كان من سوء حظهم أنها اكتشفت الذهب الخالص يف 
منطقتهم ونقلت إليها ترس�انة معداتها الجهنمية. لترشع يف نقل 
خريات ما تحت األرض بالهليكوبرت يف ش�به عمل رّسي أمام أبصار 

السكان. 
تعتمد الدولة املغربية قوانن فرنسية يف استغالل الثروات الطبيعية 
الت�ي هي ملك للدول�ة، لكنها تقوم بذلك كما يقوم بها اإلس�تعمار 
تماما، أي نهب خريات البالد أمام س�مع وبرص »األنديجن«  الذين 
لي�س له�م حتى حق الس�ؤال ع�ن أبس�ط مصالحه�م، النصوص 
الدولية املنظمة لهذه الحالة تقول إن أول ما ينبغي أن ترعاه الدولة 
ه�و مصالح الس�كان املترضرين، إذ ال يعق�ل أن تغتني الدولة عىل 
حساب منطقة يتم الحكم عليها باإلعدام والتصّحر القرسي، وأوىل 
مبادئ العدالة أن يش�عر الس�كان بمردودية املنجم الذي يف أرضهم 
ع�ىل منطقتهم، والح�ال أن ما حدث ب�«تامس�ولت« هو أن »أونا« 
ق�د امتصت املياه الباطني�ة وخلقت جفاف�ا أدى إىل تحويل حقول 
الس�كان إىل صحراء قاحل�ة بعد أن كان�تّ أراض يانعة منذ قرون، 
ويع�رف جميع من ينحدر م�ن املنطقة املذكورة ب�أن ينابيع املياه 
العذبة لم تجف قط حتى يف أكثر املراحل قحطا، إىل أن حطت »أونا« 

بقيمها الرأسمالية املتوحشة وبعقلية النهب املخزنية القديمة. 
لم تقف خس�ائر الس�كان عند هذا الحّد، فترصيف املياه املستعمله 
وفضالت املنجم يتم طرحها يف الهواء الطلق رغم احتوائها عىل مواد 
س�امة وخطرية، مما يه�دد البيئة والطيور والبهائ�م والحيوانات، 
كم�ا أرّض املنج�م بالغط�اء النباتي، وأصب�ح يهدد املي�اه الباطنية 
بالتس�مم، وحطم طرق املواصالت التي س�اهم السكان يف تعبيدها 

ش�احنات  بس�بب  بأمواله�م 
الرشك�ة الضخمة، كل هذا جعل 
املنطق�ة تب�دو يف حال�ة كئيبة، 
ف�إذا كان ملع�ان الذه�ب ييضء 
بع�ض القص�ور والبن�وك، فإنه 
ينعكس بش�كل قاتم عىل سكان 
األرض الت�ي جادت به، وإذا كان 
من املفرتض أن يبتهج الس�كان 
ألن منطقته�م تج�ود بالذه�ب 
الخالص للوط�ن، فإنهم يف حال 
من الغلي�ان والش�عور باإلهانة 
مصدره ضياع أبسط حقوقهم .

و املثري لإس�تغراب هو األس�اليب املراوغة التي اس�تعملتها »أونا« 
للتملص من أداء واجبها تجاه السكان املترضرين، الذين ظلوا حتى 

اآلن يعتربون أنفسهم خارسين، ويطالبون باإلنصاف.
ونجدنا اليوم محارصين باألس�ئلة التالي�ة: ملاذا ال يطرح موضوع 
كه�ذا يف الربمل�ان املغربي رغم اإلتصاالت التي قام بها الس�كان من 
أج�ل ذلك؟ ومل�اذا يتهرب املس�ؤولون من هذا املل�ف بمجرد أن يتم 
اللجوء إليهم؟ ما هي الجهة يف الدولة املخّول لها إنصاف السكان يف 
مثل هذا املوضوع؟ وملاذا تخلت األحزاب السياس�ية عن السكان يف 
محنتهم، ملاذا ال يناقش موضوع قوانن استغالل الثروات الطبيعية 
ال يف الحكوم�ة وال داخل الربملان وال يف وس�ائل اإلعالم العمومية؟، 
ملاذا ورثت الدولة املغربية قوانن اإلستعمار واستمرت يف اعتمادها 
يف مرحلة اإلستقالل بش�كل أكثر قسوة من اإلستعمار نفسه الذي 
كان � بشهادة ش�يوخنا وأجدادنا � أكثر رأفة بالناس وحرصا عىل 
ع�دم اإلرضار بهم؟ هذه أس�ئلة ينبغ�ي اإلجابة عليه�ا بالوضوح 
الالزم إن كنا يف دولة ترعى مصالح سكانها، لقد حدث نفس اليشء 
لسكان منطقة »إميرض« الذين ابتلوا بدورهم بوجود منجم الفضة 
� الثاني إفريقي�ا � بأراضيهم، والذين عانوا األمّرين دون أن يجدوا 

من ينصفهم حتى اآلن. 
نعم ال ش�ك أن الدول�ة املغربية ذات عراقة تمتد آلالف الس�نن، وال 
ش�ك أن نظامها أكثر استقرارا من غريه، لكن عراقتها واستقرارها 
ال يش�فعان له�ا يف تربي�ر احتق�ار الس�كان وإهانته�م، فبالعدل 
واملس�اواة يك�ون دوام امللك وازدهار الحضارة، وباس�تعباد الناس 
تص�اب رشعية الس�لطة بالهشاش�ة، ويفقد الن�اس ثقتهم فيها، 

ويكون اإلنفجار.

أصوات املغرب »غري النافع«

أحمد عصيد

إكتسبت تونس سمات نظامها منذ 300 سنة، من مؤسس الدولة 
لعنة  أو  األقدار  فشاءت   .1705 سنة  عي  بن  حسن  التونسية 
التاريخ ربما أن يسقط هذا النظام يف زمن بن عي، أو الزين كما 
يحب صديقه الليبي أن يلقبه به. فخالل الفرتة املمتدة من 1957 
تاريخ إعالن الجمهورية، بحصول تونس عىل شبه اإلستقالل من 
تونس  حكم  بورقيبة  الحبيب  توىل  امللكي.  النظام  وإلغاء  فرنسا، 
إنه  عنه،  نقوله  أن  يمكن  ما  أقل  مستبدا.  سياسيا  نظاما  وأقام 
استمرار ضمني للحكم الحسيني. فقد نصب بورقيبة عىل تونس 
التي توىل زمامها لثالث عقود.ونفس السيناريو شهدته باقي دول 
شكلية  إستقالالت  من  املايض،  القرن  منتصف  منذ  الكبري  املغرب 
جمهورية  تونس  عرفت  الحن  ذاك  ومنذ  فاضحة.  ومساومات 
باإلسم. سيطر عليها زعماء تدعمهم املؤسسة العسكرية ونظام 
الحزب الوحيد ومن ورائهم فرنسا املستعمر القديم والجديد يف آن 
وتم كبح التعدد اإلجتماعي بالسالح، ودخلت بريوقراطية جبارة عىل 
وحرمانها  املنتخبة  األجهزة  تعطيل  وتم  اإلقتصادية  الربامج  خط 
من الحكم. فظلت بذلك تونس واحدة من تلك الدول املغاربية التي 
لم تتخلص من القوى الكولونيالية القديمة، خصوصا فرنسا التي 
تربطها بها مصالح متبادلة. فتمت مراقبة وبعن واسعة ودقيقة 
املجتمع  دينامية  ناشئة عن  وأي مؤسسة  املدنية.  النشاطات  كل 
وكل البنيات القديمة املؤسسة وإذا اقتىض الحال شنت حربا عىل 
بالدولة تلك  الدولة) نقصد هنا  أن يهدد مصالح  كل ما من شأنه 
الطبقة األوليكارشية، املسيطرة وليس الوطن الذي يسع الجميع(. 
بن  الرابط  دور  لتلعب  التونيس  النظام  شبكات  كل  تسخري  فتم 
وأهدافه  ملصالحه  دفاعية  دروعا  له  لتمثل  والنظام.  القوى  هذه 
التي  السياسة  الحرص.  ال  الذكر  الالوطنية. ونذكر هنا عىل سبيل 
ذات  التونسية  اإلجتماعية  البنية  لتدمري  بورقيبة  الحبيب  أنهجها 
األصول األمازيغية وتعريبها. بكل من أوالد جالص ويعرفون كذلك 
بالزالسية-أوالد عيار- أوالدعون- الفراشيش- تامزرت- الدويرات 
النمامشة-  خمري-  أوالد  ماجر-  السند-  جهة  جربة  بتطاوين- 
يطول  عدة  وقبائل  الساحل  بجهة  الرشاحيل  عمرية-  العروش- 
رشحها. إذ حول بورقيبة هذه القبائل إىل قرى نموذجية لسياسة 
التعريب. يف إطار اإلصالح البورقيبي املزعوم. إصالح متحكم فيه 
يأتي من فوق من أجل طمر وقرب أي ثورة وإنتفاضة قد تأتي من 
من  يأتي  أن  يمكن  ما  ويعرف  بورقيبة  يعرفها  قبائل  من  تحت. 
ورائها. وهذا هو الدرس الذي لم يتعلمه زين العابدين من التاريخ. 
أنهت نظامه ثورة شعبية أشعل فتيلها مواطن من  التي  فالثورة 
القبائل املهمشة عىل كافة املجاالت عىل عكس املدن املتواجدة عىل 
الرشيط الساحي. ويف نفس إتجاه سياسة اإلصالح املزعومة تمت 
تصفية أصدقاء األمس ومحاولة إيجاد رشعية الدولة من املجتمع 
النظام كيفما شاء وإىل حيث يشاء  املدني وتحويله ألداة يسريها 
من  مجموعة  تساعده  الذي  الواحد  الرجل  يد  يف  الدولة  وتمركزت 

حوارييه املخلصن واألوفياء. وعىل نفس املنوال صار بن عي الذي 
انقلب عىل بورقيبة يف 1987 وإنحاز بدوره إىل القهر منذ إنتخابات 
الذي وطد  أخرى  مرة  الفرنيس  وبدعم من حليفه  املفربكة   1989
فرنسا  فأشادت  الشعب  حساب  عىل  وصداقات  عالقات  معه 
لإسالمين… ومكافحته  واإلقتصادية  التنموية  عي  بن  بسياسة 
إلخ. حتى الساعات األخرية قبل فرار الزين. فقد تم غض الطرف 
والنفاق  أحيانا  بالتمويه  بتونس  الحقوقية  اإلنتهاكات  كل  عىل 
عي  إلبن  السيطرة  بسط  أجل  من  فقط  أخرى،  أحيانا  السيايس 
ولنفوذه. وظل النظام التونيس مستمرا يف طغيانه وديكتاتوريته. 
ففي قلب األحداث ونريان الثورة واإلنتفاضة تعم كل أرجاء تونس، 
رصحت فرنسا يف شخص وزيرة خارجيتها ميشال أليوماري يوم 
11 يناير 2011 وأمام الجمعية الوطنية إستعداد حكومتها تقديم 
العابدين  إدارة التظاهرات وتثبيت حكم زين  كل ما يلزم من أجل 
األوضاع  لتسوية  املرتزقة  من  األمنية  القوة  إىل  باللجوء  عي  بن 
بتونس.  وملصالحها  املنطقة،  يف  فرنسا  لدركي  األمن،  وآستتباب 
وتعترب دعوة فرنسا التونسين لإرساع يف إقامة اإلنتخابات. بعدما 
ملصالحها.  الفوىض  إدارة  إسرتاتيجية   من  نوع  البار،  إبنها  رحل 
تحت غطاء حراك ديمقراطي قرسي يولد قبل أوانه، إذ أن شوارع 

تونس وأحيائها ال تزال غارقة بدماء التوار.
واألطر  البنى  لكل  وهدم  واإلستبداد  القهر  من  سنة   23 فبعد 
مبارش  إتصال  يف  األفراد  وجعل  التونسية  القبائل  من  ملجموعة 
بالدولة البريوقراطية وشبكة األعيان ونظام املراقبة الدقيقة عىل 
الجماهري من مختلف أجهزة بن عي وإنتزاع رىض الجماهري. بنى 
بن عي دولته عىل مقاسه وفصل قوانينها عىل جلبابه ومصالحه 
يف  والعسكرية  البوليسية  األجهزة  وتحكمت  العائلية  الخاصة 
بالسجن  للنظام  املناهضة  السياسية  الطبقات  وصفيت  املجتمع 
أحيانا وبالنفي أحيانا أخرى. وإخضاع األحزاب برشاء ضمائرها. 
الطرابليس  بن عي وعقيلته مدام  أفراد عائلة  املنافع بن  وتوزيع 
يف  تونس  غرقت  األرض.  يف  وما  السماء  يف  ما  عىل  استولوا  الذين 
نقطة سوداء جامدة، ولم يكن أحد يعتقد إىل حدود يوم 17 دجنرب 
2011 بأن أبناء حنبعل ستقوم لهم قائمة وسوف يقولون كلمتهم 
الشاب  أشعل  فقد   Dégage BenAliوالظلم اإلستبداد  عن  األخرية 
إبن عي وال تزال  البوعزيزي رشارة ثورة أحرقت  البوزيدي محمد 
تجاوزت  شباب  ثورة  مرص(.  أمثاله)حاليا  ألكل  تلهت  نريانها 
أفكارهم وتطلعاتهم، أفكار بن عي البالية وزبانيته. ثورة متقدمة 
بها  تحدى  للحرية.  تطوق  وهي  األسلحة  أطور  فيها  استعملت 
العارية  بأجسادهم  عي  بن  لحكم  الوقائية  الذرع  كل  التوانسة 
غربية  ال  التونسين  لكل  حرة  تونس  أجل  من  القوية،  وإرادتهم 
وال رشقية كما عرب أحد املتظاهرين. فأرغمت بن عي عىل الفرار 
بن  معلق  لساعات طوال  والخائن. فظل  املخادع  والهروب، هرب 
السماء رحمه وأخذ روحه وال من يف  األرض والسماء. فال من يف 

األرض قبل ضيافته. فمطارات العالم التي كانت تستقبله بالورود 
تونس  لرغبة  إحرتاما  إستقباله  رفضت  الحمر،  والسجادات 
وشعبها، بمن فيهم أقرب املقربن. فاحرتموا كل تلك الدماء الزكية 
أيديهم وهم يصافحونه.  بها  تتلطخ  أن  التي سفكها بن عي من 
لكن )أم القرى، بكة، مكة(، حجزت إلبن عي أضخم الفيالت عىل 

بعد كيلومرتات  من الحرمن. فلكم الله يا توانسة من آل سعود.
إنتفاضته،  عىل  التونيس  الشعب  أطلقها  التي  الياسمن  ثورة  إن 
فحسب،  والبطالة  والتهميش  الفقر  هو  الوحيد  محركها  يكن  لم 
الفقر  براتن  من  تونس  شعب  عاشها  التي  السنوات  هي  فكثرية 
وسط  ومتكررة  عدة  إنتفاضات  ذلك  بسبب  وحدثت  والتهميش، 
 17 ثورة  أن  حن  يف  فقط.  األخريين  العامن  خالل  البالد  وجنوب 
لرفض  كانت  بل  وحده،  الخبز  أجل  من  تكن  لم  األخرية  دجنرب 
العجز والذل. وقد دفع اإلحساس بالكرامة إىل اإلستماتة واملقاومة 
التاريخ لم تكن  من سيدي بوزيد أوال ثم باقي أرجاء البالد. فعرب 
إنتفاضة الخبز والعطالة مرشحة أو قابلة لإنتشار وإمتدادها إىل 
ثورة، بل تمت أشياء أخرى هي التي حركت هذا الشعب فصنع ذاك 
الحدث العظيم. ولنا يف تاريخ تونس  أمثلة عىل مثل هذه األحداث 
الغزاة واملستبدين  الشعب قديما ضد كل  ثار هذا  واملحطات. فقد 
حكم  نظم  وأسسوا  عرب...إلخ.  بيزانطين،  وندال،  رومان،  من 
اإلفريقي،)الزيرين،  الشمال  بكل  زاهرة  وإمرباطوريات  بل 
وثورة  التاريخ.  كتب  وصفتها  كما  الحفصين،املوحدين...إلخ. 
الياسمن هي إمتداد لذلك الخيط التاريخي يف تعطش هذا الشعب 
للحرية. فقد إختار لنفسه هذا اإلسم )األمازيغي بمعنى االنسان 
هو  األرض  وحفظ  والكرم،  بالكرامة  الدائم  وإحساسه  الحر( 
العرب  يفهمه  أن  يريد  ال  ما  وهذا  الطاغية.  ضد  للثورة  الدافع 
والعروبين من خبايا ثورة تونس التي كشفت حقيقة هذا الشعب 
وتمسكه بجذوره، إذ يرون فيه فقط ويف باقي شعوب دول املغرب 
الكبري  بلدان مستلبة، وهي فعال كذلك لكن من أصولها وهويتها 

وحضارتها التي بعثها التوانسة من جديد. 
اذن فاملنعطف التاريخي الذي صنعه شعب تونس يف ثورته تعترب 
وتونس  عموما،  إفريقيا  شمال  لدول  الكربى  لإشكاالت  جوابا 
وتبني  هويتها،  عن  الذات  وسلخ  تاريخي،  تهميش  من  خاصة، 
سياسات عقيمة، وإستبداد وتمييز يف الحكم...إلخ. يطرح سؤاال 
جوهريا، هل أدرك شعب تونس ذاته؟ وعرف حقيقة نفسه؟ فذاك 
من شأنه وبشكل تلقائي أن يحقق كل الطموحات واألهداف التي 
ثار من أجلها، بعيدا عن عمامة الفرس، أو عباءة الخليج، ورابطة 
عنق الحجاز. وحتى قبعة الغرب. فكل من لبنان، السودان، اليمن، 

العراق...إلخ عىل ما أقوله شهيد.
* نزيه بركان

أبناء حنبعل يعلنون يوم 17 يناير بداية النهاية لإلستبداد باملنطقة
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األمازيغي  العالم  جريدة  أجرته  حوار  يف 
رصح  نرصاوي.  منرص  الناشط  مع 
لثقافة  يفتقد  التونيس  الشعب  بأن 
واإلقصاء  التهميش  بسبب  سياسية 
واعترب  عقود.  منذ  عليه  مورس  الذي 
عىل  تطفوا  التي  السياسية  األحزاب 
تعني  ال  بتونس  السياسية  الساحة 
لم  إن  مشابهة  فهي  يشء  يف  التونسيني 
إتجاهاته  يف  التجمع  لحزب  نسخة  نقل 
عن  الشعب  أبناء  وتضليل  العروبية 
أي حضور  تم قرب  فقد  أصوله وهويته. 
الشعب عىل كافة املستويات وهتك  لهذا 
كل حقوقه. وتم منعهم حتى من إقامة 
تصون  الثقافية  اإلطارات  من  مجموعة 
املوروث الثقايف التاريخي والحضاري لهذا 
سيايس  إعرتاف  أي  عن  ناهيك  الشعب. 
من الحكام. وأكد نرصاوي يف حديثه بأن 
ورضيبة  رضيبة،  دفع  التونيس  الشعب 
والقرارات  املمارسات  تلك  جراء  غالية 
اليوم  فاألمازيغ  اإلستبدادية،  السياسية 
يف  والجئة  غريبة  أصبحت  واألمازيغية 
أرضها، مع العلم أنه يف تونس العاصمة 
تعرف تواجد أمازيغي كثيف يزاولون كل 
أكشاك  الحرة)التجارة-  واألعمال  املهن 
مخبزات...إلخ(  أصحاب  الجرائد- 
األصلية  لغتهم  ويتداولون  أمازيغ  كلهم 
التجاهل  لهذا  خزانا  ونحن  بينهم.  فيما 
النظام،  طرف  من  والتهميش  واإلقصاء 
التونسيني  فبعض  ذلك  من  وأكثر  بل 
بلغته  يتحدث  شخصا  سمعوا  ما  إذا 
األمازيغية يعتربونه غري تونيس يف األصل، 
الجزائر.  من  أو  املغرب  من  إما  وبأنه 
مسرتسال  األمازيغي  الناشط  وأضاف 

ذلك  رغم  املستقبل:  يف  أمل  كلها  وبلغة 
كونهم  التوانسة  لدى  جميل  يشء  فتمة 
تعاطفا  واملجتمعات  الشعوب  أكثر 
لكون  راجع  وذلك  البعض.  بعضه  مع 
الطبقة  من  الشعب  هذا  طبقات  أغلبية 
املتوسطة. وهو ما ال نجده يف مجتمعات 
تمة  نرصاوي  منرص  ويضيف  أخرى، 
وهو  الشعب  هذا  ينقص  واحد  يشء 
التي  األخرية  فهذه  هويته،  يعرف  أن 
وقلقه  تخوفه  بسبب  النظام،  طمسها 
بورقيبة  لنظام  مهددة  كانت  منها 
يف  املستبد  عيل  بن  ولنظام  الديكتاتوري 
رشعيتهما املستمدة من الرشق.وقد أكد 
الناشط األمازيغي التونيس للجريدة بأن 
هما  وماجرو  الفراشيش  قبائل  من  كل 
التونيس.  للشعب  املكونة  القبائل  أكثر 
حكم  منذ  واإلقصاء  للتهميش  تعرضتا 
إىل  عيل(  بن  حسني  الحوسينيني)الباي 

فرتة حكم الرئيس زين العابدين بن عيل.
للسيد  الجريدة  به  تقدمت  سؤال  ويف 
منرص عن مستقبل األمازيغية يف تونس؟ 
التهميش  بأن  األمازيغي  الناشط  أجاب 
التونيس  النظام  أنتجه  الذي  واإلقصاء 
والكثري  الكثري  أفسد  طويل  زمن  منذ 
النظام  نجح  فقد  إصالحه.  يجب  مما 
بني  فيما  العالقات  يكرس  أن  يف  التونيس 
لتأسيس  األمازيغ، فأنا شخصيا سعيت 
إطارا ثقافيا ال أكثر من أجل الحفاظ عىل 
الشعب  لهذا  الثقايف والحضاري  املوروث 
للمنع،  الخطوة  تلك  بسبب  فتعرضت 
فانهالوا  الرشطة  مخافر  إىل  واستدعيت 
عيل باألسئلة عن نوع هذه الثقافة التي 
أود الحفاظ  والدفاع عنها؟ وما هي ومن 
العلم أنها ثقافة لم  أين أتت؟...إلخ. مع 
من  بل  بعيد.  أو  قريب  ال من  أستوردها 
قلب شعب تونس. ثقافة يومية يتداولها 
كل  ويف  مساء  صباح  معها  ويحتك 
مناسباته، لكن رغم ذلك تعرضت للمنع 
فوبيا؛  لديه  التونيس  النظام  الن  فقط 
فاملناضلني  ولذلك  األمازيغية.  اسمها 
األمازيغ ببلدي ال يعرف بعضهم البعض 
التنسيق فيما بينهم وهذا أصعب  وغاب 

ما يف األمر.
املستقبل  يف  أمل  كلها  إيجابية  وبسرية 
ختم السيد منرص نرصاوي حديثه معنا، 
رغم كل ذلك سوف نعمل جاهدين إليجاد 
قنوات للتواصل فيما بيننا وسوف نعمل 

كأول خطوة بإنشاء إطار ثقايف.
*حاوره ن.ب

املناضل األمازيغي التونسي منصر نصراوي جلريدة العامل األمازيغي:
لقد جبت كل بقاع متازغا وعمري مل يتجاوز بعد العقدين حبثا عن 

احلقيقة وإكتشاف الذات

منرص نرصاوي

بإطاحة  كللت   انتفاضة شعبية  تونس  لقد شهدت   *
نظام زين العابدين بن عيل . باعتباركم متتبع لشؤون 
عن  حدثمونا  هال  تامازغا،  كل  يف  األمازيغية  القضية 
إختياراته،  توجهاته،  اإلستقالل،  منذ  تونس  نظام 

سياساته؟
نتج  سنة1955  منذ  تونس  حكم  نظام   **
شاهدتها  التي  باإلستقالالت  مايسمى  عن 
استقالالت  وهي  بإفريقيا.  فرنسا  مستعمرات 
زعماء  أن  وهي  جدا  هامة  بميزة  تتميز  كانت 
ورؤساء هذه اإلستقالالت البد كرشط  رضوري 
قبل  الفرنسية  السلطة  ضمن  عملوا  يكونوا  أن 
عسكرية  تجربة  لهم  تكون  أن  أي  االستقالل، 
حكم  فرتة  يف  بوليسية  أو  دركية  أو  إدارية  أو 
لفرنسا  للمنطقة، وأقصد تجربة تضمن  فرنسا 
والثقافية،  اإلقتصادية  وسيطرتها  مصالحها 
املغرب  يحكم  مثال  الخامس  محمد  كان  وهكذا 
لفرنسا  العامني  املقيمني  مع  مشرتكا  حكما 
سبقوه  الذين  السالطني  كان  وقبله  واسبانيا 
الطريقة،  بنفس  يحكمون  الحماية  فرتة  يف 
لتونس عضوا  تعينه رئيسا  وكان بورقيبة  قبل 
ليوبولد  مثل  فرنسا،  برملان  يف  لتونس  ممثال 
ولد  واملختار  السينيغال،  يف  سنغور  سيدار 
وآخرون  بوانيي  وهفويت  موريتانيا  يف  داده 
الفرنسية،واالسبانية،  األخرى  املستعمرات   يف 
عىل  أحزابا   أسسوا  جميعا  وهؤالء  وااليطالية، 
يف  الوطنية  الحركة  أحزاب  مثل  الفرنيس  النمط 
والكوت  والسينيغال  واملغرب  والجزائر  تونس 
تحت  استبدادي  حكم  أنظمة  ديفوار..وأسسوا 
الجيش  قدماء  حراسة  وتحت  الوطنية،  غطاء 
حسب  واإليطايل  واإلسباني  الفرنيس  والبوليس 
البلدان، وتتميز بديكتاتوريات مغطاة بشعارات 
الثورية،  والرشعية  والديمقراطية  الوطنية 
األغطية  من  ذلك  وغري  واإلشرتاكية.  والعروبة 

السياسية
* مما ال ريب فيه أن كل دول الشمال اإلفريقي تربطها 
عالقات جدلية فيما بينها. إىل أي حد يمكن أن تتفاعل 

هذه البقاع مع انتفاضة تونس؟ 
ونظام  تونس  وضعية  لكم  صورت  كما   **

ضد  نشأت  ثورة  أول  بأن  القول  يمكن  حكمها 
بتونس  وقعت  الحكم  أنظمة  من   النوع  ذلك 
إفريقيا  شمال  يف  تغري  واآلن  املايض،  دجنرب  يف 
لم تقع  التونسية  الثورة  مفهوم االستقالل، ألن 
وفرنسا.. بورقيبة  حزب  ضد  بل  األجنبي  ضد 
وتغري مفهوم الثورة، يف منطقتنا بتجربة تونس، 
انقالب  يسمون  كانوا  تونس  ثورة  قبل  والناس 
معمر ألقذايف ثورة، وهو انقالب عسكري وليس 
ثورة،وانقالب هواري بومدين ثورة، وهو انقالب 
امللك  ثورة  باملغرب  ماوقع  ويسمون  عسكري، 
والشعب وهو تعزيز سلطة العائالت التي كانت 
تحكم املغرب مع فرنسا تحت سلطة حزب قوي 
يسمى املخزن وباقي السياسات تدور يف خدمته..
 ولذلك فثورة تونس ستعيد إىل الناس اإلنتباه إىل 
أخطاء مايسمى بالوطنية، وما يسمى بالثورة، 
وكشفت عورة اإلستبداد املغطى بأقنعة الوطنية 
والثورة وهو أسلوب حكم يعم منطقتنا، وإذا زال 
جزء منه يف تونس فإنه يفضح األجزاء األخرى، 
يؤمنون  بلداء  يبقوا  أن  يمكن  ال  مثال  واملغاربة 

بأقنعة اإلستبداد ويحسبونها ديمقراطية..
بأنها سوف  الكبري  املغرب  أنظمة  تتوقعون من  هل   *
حرية  إقرار  عىل  وتعمل  بتونس  حصل  ما  تستوعب 

الشعوب والتعجيل يف اإلصالحات.أم ماذا؟
أما  مصلحون،  إال  بها  اليقوم  اإلصالحات   **
املفسدون فال يوجدون إال بالفساد، يبقون معه، 
يأتي  أن  فينتظر  ولذلك  اختفى،  إذا  ويذهبون 
الحاكمة وهو ما  األنظمة  املصلحون من خارج 
وقع بتونس، واملصلحون حاليا أمام كثرة الفساد 
السيايس اليمكن أن ينبثقوا إال من الشباب ومن 
املحرومني ومن املهمشني، ومن الجهات البعيدة 
اإلصالح  أتوقع  ال  أنا  السلطة،ولذلك  مراكز  عن 
اإلصالح  فرصة  ألن  الحاكمة  األنظمة  هذه  من 
ولذاتهم،  إطماعهم  يف  وغرقوا  عنها،  تخلفوا 
أن  واليمكن  والسلطة..  للمال  أبنائهم  وتوريث 
دفعة  وعائالتهم  وأحزابهم  أنفسهم  يصلحوا 
واحدة وهم اآلن يف مهب الرياح، وتجربة عائالت 
ضد  الناس  ثار  عندما  واضحة  تونس  حكام 
منهم  فهرب  وخدامه،  وعائلته  وحزبه  الحاكم 

جميعا لينجو بنفسه، ولم يجد مأوى سوى عند 
حكم معروف يف السعودية.

* إىل أي حد يمكن اعتبار انتفاضة أفريقية هي بداية 
النهاية لكل األنظمة الديكتاتورية.باملنطقة؟

يف  تنبت  فهي  التنتهي،  الديكتاتوريات   **
أن  هو  اآلن  واملحقق  وجدتها،  إذا  املالئمة  الرتبة 
أزمة،  يف  وتوجد  مهددة،  عندنا  الديكتاتوريات  
حتى  وتهديدا  أزمة  يزيدوها  أن  الناس  وعىل 
بحلفائها  وتلتحق  وتهرب،  وتخاف  ترتاجع، 
لتضايقهم يف بالدهم كما فعل بنعيل مع فرنسا، 
فهي مدربة عىل رشاء النخب السياسية والقمع، 
ومتمرسة يف الحيل والدسائس، وبيدها األموال، 
وقعوا  التي  الخدعة  يف  اليقعوا  أن  الناس  وعىل 
مثال  املغرب  يف  االستقالالت  إعالن  عند  فيها 

سنة1956.
* حسب رأيكم هل حققت اإلنتفاضة التونسية أهدافها 
واإلنتهازيني  املرتبصني  أن  أم  صيانتها؟  يتم  وسوف 
يقفوا لها باملرصاد ؟وما تقييمكم لخطاب أحمدي نجاد 

الذي وعد بإقامة تونس إسالمية؟
منها  األولية   األهداف  بعض  تحققت  نعم   **
وفضح  حزبها  الديكتاتورية،وفضح  فضح 
منه  الخوف  وإزال��ة  قداسته  وفضح  هروبه 
التي  السعودية  وأعوانه،وفضح  زبانيته  ومن 
هنا  ومن  الشعب،  ألموال  تهريبه  وفضح  آوته 
سياسية  عملية  ألنه  شاق  وهو  اإلصالح،  يبدأ 
تبدأ  الثورة  تخمد  وعندما  وقانونية،  ودستورية 
الضغط  ومجموعات  النخب  دسائس  جديد  من 
الناس باملال واملساومات يف مجتمع  ويبدأ رشاء 
واألخالق.  الضمائر  الديكتاتوريات  فيه  حطمت 
خربته  ما  لبناء  وقت  إىل  تحتاج  ومجتمعاتنا 
ووضع  واألخالق  العادات  من  الديكتاتوريات 
النظريات السياسية لتسيري املجتمع الذي دجنته 
أنظمة الفساد، ليشتغل بتحليل أوضاعه ويضع 
جديدة  سياسية  قواعد  املخلصون  مفكروه  له 

تنسيه تقاليد حكم الديكتاتورين.
وما قلته يل حول احمدي نجاد فإنني أقول له بأن 
عليه أن اليطلب من التونسيني أن يصبحوا مثل 
اإليرانيني اآلن، فالقذايف واحمدي نجاد يعرضون 

نموذج حكمهم 
ية  د لسعو ا و
تعرض  س��وف 
وأنا  نموذجها، 
أقول للتونسيني 
ول���ش���م���ال 
اف��ري��ق��ي��ا 
يخلقوا  أن 
ن��م��وذج��ه��م 
ال��س��ي��ايس 
الثورات  بعد 
امل��ت��وق��ع��ة، 
ف���ن���ح���ن يف 
إفريقيا  شمال 
إىل  الن��ح��ت��اج 

السعودية  من  وال  إيران  من  يأتينا  نموذج حكم 
القذايف  عرض  وقد  قبلهم،  نماذج  لنا  كانت  فقد 
نموذج حكمه عىل جميع البرش ولم يتبعه احد، 
وعىل هؤالء أن يعرفوا أن قرطاج كانت يف العصور 

القديمة مهد ديمقراطية شمال افريقا.
 * املالحظ أن كل فعاليات املجتمع املدني أو عىل األقل 
اغلبها بتونس من أحزاب ونقابات...الخ كانت آخر من 
يعلم أو يعتقد بإمكانية قيام الثورة. هذه األخرية التي 
أشعل فتيلها أناس وراء الكواليس واألنظار.) املهمشني 
واملقصيني(. يف نظركم هل فقدت هذه اإلطارات مهمتها، 

وعادت هذه املهمة لإلطارات الروحية
أنفسهم  يف  واثقني  الديكتاتوريني  كان  نعم   **
إىل درجة التهور والغفلة، وهذا ماجعلهم ينسون
وجود الجماهري الشعبية، ويحتقرونها ويفكرون 
ووراثة  لثرواتهم  وأوالده��م  زوجاتهم  ارث  يف 
الحاشية،  مع  صفقات  ابرموا  أن  بعد  الحكم 
وكونوا  املعارضني  واشرتوا  املزيفة،  واألحزاب 
طاعتهم  إىل  وتدعو  لهم،  تغني  مرتشية  نخبا 
يف  وخالدون  مستقرون  أنهم  فظنوا  العمياء، 
الحكم وهذا هو سبب سقوطهم بيد الثوار الذين 

اليخلوا منهم الشعب وهذا مايدل عىل بالدتهم..
* حاوره نزيه بركان

أمحد الدغرين الناشط األمازيغي لـ »العامل األمازيغي«:
الثورة التونسية مل تقع ضد األجنيب، بل ضد حزب بورقيبة وفرنسا والتونسيون أعطو درسا يف  معىن الثورة

أحمد الدغرني

نددت الجمعيات األمازيغية باملغرب بهيمنة بعض االرس  املعروفة 
عىل  أغلب املناصب  الحكومية وعىل املناصب العليا للدولة، واستمرار 
واعتبار  االمازيغية   ومحارصة  واملحيط  الدولة  تعريب  سياسة  
اللغة  استعمال  من  بمنعهم  الثانية  الدرجة  من  مواطنني  االمازيغ 
ومؤسسات  والربملان  واملحاكم  العمومية   االدارات  يف  االمازيغية 
الدولة، وحرمان السكان من حقهم يف االستفادة من ثروات جهتهم  
طائلة  تحت  أرضيهم   ونزع   الدهب..(  )الفوسفاط-  كاملعادن 
القوانني التي تركها االستعمار. كما طالب البيان باصالح دستوري 
نظام  مع  العربية  جانب  اىل  رسمية  لغة  االمازيغية  اللغة  يقر 
وباعادة  والسلطة.  للثروة  عادال  توزيعا  يضمن  جهوي-فيدرايل 
لجميع  اجبارية   وجعلها   االمازيغية  تدريس  طريقة  يف  النظر 
املواطنني مثل العربية ويف جميع مدارس املغرب ويف جميع مراحل 
افشلوا  الذين  االكاديميات  مسوؤيل  ومحاسبة   املغربي  التعليم 
تدريس اللغة االمازيغية  ورضبوا بذلك مصداقية الخطاب الرسمي 
ينتمي  التي  الجهات  يف  املهمش  الشباب  بتشغيل  واالرساع  للدولة. 
اليها مع مبدا التضامن الوطني واالقالع عن احتكار املناصب العليا  
والتمييز  الحكرة  شعور  يولد  مما  معروفة  ارس  طرف  من  للدولة 
بني املواطنني، ودعا كافة الديموقراطيني وجمعيات املجتمع املدني 
عنها  صادر  بيان  يف  وذلك  االمازيغية،  الحركة  مطالب  مساندة  إىل 
األخرية  األحداث  خلفية  عىل  وذلك  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت 

بشمال إفريقيا وخاصة منها تونس.
وحيت الجمعيات األمازيغية الشعب التونيس عىل صموده ويقظته 
يف  اإلستمرار  عىل  وهنأته  البائد وحاشيته  للعهد  القمع  نظام  ضد 
حماية ثورته من اجل املساواة وتوزيع عادل للثروة ، تعترب ان طبيعة 
النظام السابق املحتكر للسلطة والثروة قد اوصل البالد اىل التفقري 
وتوسيع دائرة التهميش. و تأمل الجمعيات حسب ماجاء يف بيانها 
اسرتجاع  يف   التونيس  الشعب  امال  الجماهريية  الثورة  تحقق  بأن 
هويته االمازيغية التي جسدها هانيبال ويف الكرامة وتوزيع عادل 

للسلطة والثروة وإزالة امتيازات االرس وهيمنة حزب االرس. 

اجلمعيات االمازيغية باملغرب 
تأمل أن حتقق الثورة آمال الشعب التونسي 

يف  استرجاع هويته األمازيغية
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أرشقت شمس التاريخ يف شمال إفريقيا 
الثاني قبل ميالد املسيح  القرن  يف نهاية 
وتجسد ذلك يف تأسيس أوىل املستوطنات 
الفينيقية الكنعانية نذكر منها ليكسوس 
ضبابية  ولكن  بتونس  وتيكة  و  باملغرب 
بعد  إال  تنقشع  لم  الحجرية  العصور 
ميالد  قبل   814 سنة  قرطاج  تأسيس 
انطلقت  الخطري  الحدث  وبذلك  املسيح 
قرطاج  بسقوط  انتهت  طويلة  حقبة 
املسيح  ميالد  بعد   698 سنة  الرومانية 
عرش  خمسة  عن  ينيف  ما  دامت  فلقد 
قرنا تقاسمتها قرطاج عليسة وقرطاج 

قيرص.
خلع  فينيقية  أمرية  باسم  سميت  فاألوىل 

عليها الخيال حّلًة أسطورية تجمع بني الجمال والبطولة فالرواية مثرية 
كنعانية  تجدها  أنك  حتى  واألصول  األبعاد  متنوع  جماعي  خيال  أنجبها 
لوبية إغريقية التينية ثم إنها من سبك عصور وأجيال مختلفة فمنها ما 
يعود إىل القرن الرابع قبل ميالد املسيح ومنها ما ورد يف نصوص مؤرخني 

وأدباء عاشوا يف بداية القرون الوسطى.
تبوأت قرطاج البونية عرش غربي املتوسط من القرن الثامن إىل منتصف 
كيانها  يف  وأرضم  الروماني  الجيش  حطمها  ملا  امليالد  قبل  الثاني  القرن 
حريقا مريعا لم يبق ولم يذر وحل الرومان إذ ذاك محلها وضموا أراضيها 
قضوا  حتى  يتوسعون  انفكوا  وما  سلطانهم  نري  تحت  والية  لتكون 
مملكة  عىل  باالستيالء  النهاية  وكانت  واملاورية  النوميدية  املمالك  عىل 

 Iol بطليموس ابن يوبى الثاني وكانت عاصمة مملكته يول
وبعد الغزو انطلقت الرومنة بأبعادها اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية حتى أدركت الرومنة العقل والوجدان يف شمال أفريقيا وأصبح 
األفريقيون أنفسهم يشعرون بانتمائهم إىل العالم الروماني دون تفريط 
ويف  ولغتهم  تراثهم  يف  نلمسها  افريقية  رومنة  فأنجبوا  الخصوصيات  يف 
من  فنونها  روائع  ويف  ومعاملها  املدن  تخطيط  يف  تتجىل  فهي  سلوكهم 
كان  فلقد  مسيحية،  أو  كانت  أمية  وديانة،  وأدب  وفسيفساء  نحوت 
القبائل  انتسابه إىل  أنه نوميدي جدايل تعبريا عن  Apulée يردد  أبوليوس 
Au� وأغستينوس Tertullien  لللوبية من بدو وحرض وكان ترتوليانوس
gustin كالهما يعتز بأصوله األفريقية مع انتمائه إىل العالم الروماني وإىل 

كنيسة املسيح.
ولكن لم تستوعب الرومنة قبائل اللوبيني جميعها بل همشت أهل الوبر 
والخيمة واستأثر أهل املدن والحرض بالربوع الخصبة فشب توتر بني هذين 
الصنفني من املجتمع األفريقي وأدرك ذروته يف عهدي الوندال والبيزنطيني 
حتى  االنتفاضات  وتتالت  امليالد  بعد  والسادس  الخامس  القرنني  خالل 
منتصف القرن السابع مما شجع العرب املسلمني عىل ملئ الفراغ فتقدمت 
الجيوش العربية ترفع راية اإلسالم ليستسلم املتمردون والثائرون وكانت 
املواجهة األوىل يف سبيطلة وانهزم البطريق جرجري سنة 647 ولكن لم تكن 
هزيمة القبائل التي ثارت تحت قيادة كسيلة. وملا انهزم جاء دور الكاهنة 
لها من شجاعة  بما  العربية  القيادة  التي اقضت مضجع  األوراس  ملكة 
ودهاء، ويذكر املؤرخون أنها كانت تسمى دهية أو دمية ولكنها اشتهرت 
والديني  املدني  بني  تجمع  وكاهنة  ملكة  فهي  الدينية  وظيفتها  باسم 
فكانت ترشف عىل القرص واملعبد. قد يطول الحديث عن الكاهنة وكتب 
الكثري حولها ومازالت شخصيتها تتوارى مما يجعلها جديرة باالهتمام. 
وأيًّا كان األمر فالكاهنة بطلة لها مكانها يف تاريخنا ويف وجداننا الجمعي 

وهي رمز من رموز شمال أفريقيا.
ولنئ كانت الغلبة لحسان بن النعمان، فالغزاة هم الغزاة فرسعان ما تم 
الفينيقني  مع  الشأن  كان  كما  وثقافة،  عرقا  وهضما  استعابا  غزوهم 
الكنعانيني ومع الرومان والعرب من بعدهم فالعنرص الفاعل كان دوما 
من  القدماء  كتب  بهم  عرفت  وقد  األصلية  اللوبية  القبائل  صلب  من 
إغريق ورومان ولعل أعرقهم وأشهرهم املؤرخ اليوناني هريودوتس وقد 
أفرد لتلك القبائل فصوال مطولة يف الجزء الرابع من تاريخه. هذا وتجدر 
 Jehan Desanges اإلشارة إىل كتاب صنفه مؤرخ فرنيس جيهان دسينج
املصادر  مختلفة  عدية  قديمة  نصوص  إىل  مستندا  اللوبية  القبائل  حول 

واألغراض وقد صدر هذا الكتاب يف داكار سنة 1960.
وإذ ال يتسع املجال الستعراض القبائل اللوبية جميعها نكتفي باإلشارة 

إىل ُكربياتها وأخطرها حضورا ومنها النوميديون واملاوريون.
النوميدية يف عهد قرطاج تمتد من غربي تونس إىل رشقي  املمالك  كانت 
أما  مَسُصوليني.  و  َمُصوليني  إىل  النوميديون  وينقسم  األقىص  املغرب 
ضفاف  إىل  امللوية  نهر  من  تمتد  ربوعهم  فكانت  املوريون  أو  املاوريون 

املحيط.
لوبية  قبائل  واملصنفات  املصادر  تذكر  املجموعتني  هاتني  إىل  وباإلضافة 
أخرى وشعوبا شتى ومنها الجداليون والنّسميون واالفريون واملزيقيون 
ومنهم األمزيغيون وغريهم ال يتسع املجال لذكرهم وتبقى أسئلة مفادها 
كيف نشأت هذه القبائل اللوبية وكيف تم نسيج وحدتها الثقافية؟ ومع 
من التقت وتالقحت؟ وهل من معطيات حول أصولها العرقية وإفرازاتها 
وراء  ما  وبشعوب  املتوسط  بشعوب  عالقتها  كانت  كيف  الثقافية؟ 
الصحراء؟ فهذه قضايا جديرة بالبحث وتستوجب هياكل وآليات ال بد من 

توفريها.
املحاوالت  بعض  حولها  ونرشت  املسائل  هذه  تناولت  أن  يل  سبق  لقد 
وسأواصل االهتمام بها فقناعتي أن بمثل هذه البحوث نوفر قاعدة صلبة 
بدونها ال يستقيم مرشوع االتحاد املغاربي. وأيًّا كان األمر، فاللُّوبيون هم 
املحيط ويمثلون  إىل  أفريقيا من خليج الرست  الذين عمروا شمال  أولئك 
صنعوا  الذين  وهم  شتى  وأطياف  خصوصيات  مع  ثقافية  عرقية  وحدة 
حضارتها  وبنوا  وزمنيا  جغرافيا  األطراف  املرتامية  الربوع  هذه  تاريخ 

بألوانها البونية والرومانية والعربية وللحديث يف هذا الشأن بقية.

*أستاذ جامعي يف التاريخ القديم واآلثار وتاريخ األديان
مدير بحوث باملعهد الوطني للرتاث بتونس

حول اللوبيني وأصوهلم

محمد حسني فنطر*

* باتريس مايربيش منسق معهد متعدد التخصصات 
ألخالقيات وحقوق اإلنسان، كريس اليونسكو لحقوق اإلنسان 

والديمقراطية.
الثورة الشعبية التي قادها شعب تونس ضد الديكتاتور بن عيل. 
تظهر وبجالء قوة هذا الشعب إذ قاد انتفاضة سلمية وحاسمة. 
انها امل كبري لتونس للتخلص من اإلستبداد ونقد البنيات التي 

تحتوي الديكتاتورية واالنتهاكات الجسيمة.

* أبدوالي سو مركز Intredisciplinaire عىل حقوق فالش 
الثقافة جامعة نواكشوط.

هذه اإلنتفاضة أظهرت رغبة الشعب التونيس يف صون كرامته 
األنظمة  كل  إىل  رسالة  الوقت  نفس  يف  وهي  عنها.  والدفاع 
القمعية  إسرتاتيجياتهم  ملراجعة  الطغاة  وكل  الديكتاتورية 

واإلستبدادية ضد شعوبهم.

 * شميشة رياحة أستاذة وباحثة يف املجال الحقوقي
بالنسبة لثورة الياسمني أرى أن بعدها سيايس لكنها إنطلقت 
هو  البوعزيزي  إنتحار  أن  إذ  للشعب،  اإلجتماعية  الحقوق  من 
فقط فتيلة أشعلت نار كانت مكتومة لدى الشعب التونيس من 

جراء القمع والتهميش وتقييد الحريات اإلنسانية.
ما أتارني أن هذه الثورة قادها شباب عملوا من خالل تجربتهم 
يف اإلعالميات عىل نرش اإلنتهاكات وعىل تعزيز فكرة التضامن 
الذي تجىل يف املساهمة يف حماية األحياء وأيضا يف نظافة تونس. 
إن أهم يشء هو كيف نخلق لدى الشعب حس اإلنتماء للوطن 
الثورة  يف  قدوة  تكون  أن  إستطاعت من خالل شبابها  وتونس 
أجل  من  ثورة  الياسمني  ثورة  تبقى  أن  أخرى،وأرجو  لبلدان 
باملسؤولية  اإلحساس  املرشوعة مع  املصالح  أجل  املبادئ ومن 

حتى ال يتكرر ما وقع يف العراق.

*  عالء شلبي
 املدير التنفيذي- املنظمة العربية لحقوق اإلنسان.

لم يكن بإمكان أي مراقب وال متخصص أن يتنبأ بما آلت إليه 
األحداث يف تونس ونجاح اإلحتجاجات يف عزل زين العابدين بن 
عيل. لقد غريت الثورة التونسية مجموعة من مفاهيم الشارع 
يف  نلحظ  التي  التطورات  من  بمجموعة  ذلك  وتسلل  باملنطقة. 

تتسع  أن  واملتوقع  البلدان  من  وغريها  اليمن  مرص  من  كل 
رقعة اإلحتجاجات يف القريب. وستظل دروس الثورة التونسية 
مرشدا لحركة الشعوب يف التحرر من الطغاة الديكتاتورية الذين 
تعمد  التي  مبارشة  وغري  املبارشة  الفوىض  إعمال  يف  تحركوا 
يف  التونيس  الشعب  ضدها  وقف  والتي  عيل  بن  رجال  إفتعالها 
مواجهة الجريمة والتخريب جنبا إىل جنب بعمل جماعي دؤوب 

إلصالح األوضاع واإلرصار عىل تحقيق أهداف الثورة.
الجرائم  أن  ذكر  من  مناص  فال  مرص  يف  يحدث  ملا  وبالنظر 
ومحاولة  عليهم  اإلعتداء  قبيل  من  املتظاهرين  ضد   املعتمدة 
تقييد حرية التعبري عن الرأي والتجمع السلمي وحظر الشبكة 
العنكبوتية وشبكات التجوال...إلخ هي جرائم منهجية ويجب 

محاسبة املسؤولني عنها.

*  منعز الفاريس
أستاذة علوم سياسية بالجامعة الليبية

أنا أراهن عىل إنتفاضة الشعب التونيس كثريا فهذا الشعب قاد 
من  مهما  قدرا  يملك  لكونه  بذلك.  األجدر  وكان  مهمة  مرحلة 
الوعي للمطالبة بكل حقوقه وهذه اإلنتفاضة لم تكن إنتفاضة 
عىل الصعيد الشخيص بل كانت إنتفاضة وطنية وهذا أمر مهم 
واليشء األكثر أهمية أن الشعب هو من قاد هذه األحداث لكونه 
يملك وعيا ثقافيا وقانونيا ووعي كامل باملواطنة عىل عكس ما 

نجده يف باقي الدول.

باوال جندولفي:
باحثة وأستاذة جامعية – إيطاليا.

تمثل  التونيس.  الشعب  فجرها  التي  الثورة  أن  فيه  الريب  مما 
لحظة تاريخية تستوجب الوقوف عندها وبتمعن. فقوة الشباب 
الشعب  هذا  قوة  بجالء  تعكس  اإلنتفاضة  هذه  قادوا  الذين 
تحقيق  أجل  من  خوف  دون  الصعاب  كل  تحدى  الذي  بأكمله 
هدفه واملرحلة حاليا حساسة وتستوجب تدارس ما بعد الثورة.
وثورة الياسمني التي أطلقها الشعب التونيس. تعرب عن أماني 
وأمال كبري. ألن الياسمني ال يقترص فقط كونه من أروع وأجمل 

الورود بل أكثرها إنتشارا وإمتدادا لذلك.
* ن.ب

تصرحيات بعض احلقوقيني جلريدة العامل األمازيغي 
حول الثورة التونسية

لقد عانت تونس من االستعمار الخارجي طويال ولم تكد تحتفل 
تعيش  أنها  اكتشفت  حيث  إفريقيا  بلدان  كباقي  باالستقالل 
أمريكا  مناضلو  يسميه  كما  الداخيل  االستعمار  سيطرة  تحت 
الجنوبية.وتبني باملعاناة أن دولة االستقالل املزعوم اشد بطشا 
من كل أشكال الهيمنة السابقة بما فيها االستعمار الخارجي.

البولييس  بعده  ثم  بورقيبة  الزعيم  األول  املحرر  تمكن  وهكذا 
ويمارس  ليعلن  الجميع  إقصاء  من  عيل  بن  الدكتاتور  األول 
السلطات  كل  واحتكار  والـــــقيم،  والثروة  السلطة  احتكار 
لصالحه  السياسية  القرارات  وكل  السياسية  املناصب  وكل 
الجهات.مع  جميع  عىل  ضدا  املركز  يف  قليلة  أقلية  ولصالح 
االقتصادية  واملناصب  االقتصادية  والثروات  املوارد  كل  احتكار 
من  القيم  األقلية.ولكل  نفس  لصالح  االقتصادية  والقرارات 
املشرتكة  القيم  يعكس  ال  ديمقراطي  خالل دستور شكيل غري 
بهدف حماية ترشيعية وقانونية ملصالح تلك األقلية انطالقا من 
أكثر النظريات تخلفا يف تاريخ فقه القانون الدستوري:نظرية 

الحق اإللهي.
إن ثورة الياسمني بتونس فتحت أبواب إفريقيا للثورة الحديثة 
أو  كلها  الهدف.فإفريقيا  بتحقيق  إال  أمواجها  تتوقف  لن  التي 
السلطة ومشاكل  احتكار  تعاني من مشاكل  اغلبها  األقل  عىل 
احتكار الثروة ومشاكل احتكار القيم.واألنظمة يف إفريقيا بسبب 
ذالك تحتكر كل املوارد املعدنية وكل الثروات االقتصادية وتذمر 
يف  املحتكرة  السلطة  يقاومها.وتستعمل  من  كل  ذالك  اجل  من 
كل بلدان إفريقيا لرتكيز املزيد من الثروات يف يد األقلية املوالية 
الستعمال  مشجعون  املوالني  فان  لذالك  املستبد.وتبعا  للحاكم 
ناتجة  ظاهرة  مجرد  االغتناء.والفساد  اجل  من  الوسائل  كل 
عن احتكار السلطة والثروة والقيم.هذا هو السبب يف أن اغلب 
الدول اإلفريقية تستقر يف أواخر اللوائح بشان مؤرشات التنمية 
القضائية،  السلطة  واستقالل  الصحافة،  وحرية  البرشية، 
تناضل سلميا  التي  الشعوب  فان  كثرية  والشفافية.ويف حاالت 
من اجل حقوقها املدنية والسياسية وحقوقها الثقافية واللغوية 
.وليست  بالكامل  عليه  القضاء  يجب  خصم  أنها  عىل  تواجه 
السياسات االستيعابية للقضاء عىل هوياتها وثقافاتها ولغاتها 
إال واحدة من الوسائل لضمان احتكار ثروات تلك الشعوب منعها 
االقتصادية  والسياسية وحقوقها  املدنية  بحقوقها  التمتع  من 
، وحرمانها من حق تقرير مصريها طبقا  واللغوية والثقافية 

للمادتني األوىل من العهد الدويل 
ال  الحقوق.وهي  هذه  بشان 
حقها  ممارسة  من  تمكنها 
املرشوع يف املشاركة يف السلطة 
والثروة  السلطة  اقتسام  يف  بل 
يوم  يف  تتمكن  ال  حتى  والقي 
القدرة  اكتساب  من  األيام  من 
الفردي  تحررها  ممارسة  عىل 
أن  يصعب  الذي  والجماعي 
هيمنة  أما  بسهولة  لها  يتأتى 
ــة  رشاس بسبب  مــتــجــذرة 

االستعمار الداخيل .
والن مبارك رفض اإلصالح فال 

اإلفريقية  البلدان  بقية  تتخذ  لم  الرحيل.وما  غري  أمامه  ملجأ 
إطار  يف  السلطات  اقتسام  بشان  وواضحة  حاسمة  مواقف 
جميع  فيها  تشارك  فدرالية  وبأنظمة  ديمقراطية  دساتري 
الجهات وكل الشعوب والجماعات بشكل يضمن فصل واقتسام 
أن  قبل  وهذا  القيم،  يف  والرشاكة  الثروات  واقتسام  السلطات 
ستكون  فإنها  أفريقيا،  شمال  من  اآلن  املمتدة  الثورة  تصلها 
شعب  تعلمها  التي  السلمية  بالثورة  للرحيل  مدعوة  رموزها 
تونس ويمارسها اليوم الشعب املرصي بمختلف شعوبه العربية 
والقبطية واالمازيغية. فهل ستأخذ األنظمة اإلفريقية القائمة 
أن  قبل  الديمقراطية  نحو  االنتقال  اجل  من  اإلصالح  مبادرة 

تندلع ثورة الشباب فوق أراض بقية الدول اإلفريقية؟ 
السطات يف اطار دساتري ديموقراطية وبانظمة فدرالية تشارك 
يضمن  بشكل  والجماعات  الشعوب  وكل  الجهات  جميع  فيها 
فصل واقتسام السلطات واقتساام الثروات والرشاكة يف القيم، 
وهذا قبل ان تصلها الثورة املمتدة االن من شمال افريقيا، فانها 
تعلمها  التي  السلمية  بالثورة  للرحيل  مدعوة  رموزها  ستكون 
شعب تونس ويمارسها اليوم الشعب املرصي بمختلف شعوبه 
االفريقية  االنظمة  ستاخذ  واالمازيغية.فهل  والقبطية  العربية 
الديموقراطية  نحو  االنتقال  اجل  من  االصالح  مبادرة  القائمة 

قبل ان تندلع ثورة الشباب فوق اراض بقية الدول االفريقية؟ 

تونس تفتح ، بثورة اليامسني ،
أبواب إفريقيا إلقتسام السلطة والثروة والشراكة يف القيم 
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بمنطقة  لحقت  التي  الجسيمة  األرضار  مدى  يتأكد  مرة  كل  يف   
املريض.  العربي  اإليديولوجي  الغزو  جراء  من  إفريقيا  شمال 
العرقية  العنرصية  القيم  عىل  املبنية  املستوردة  االٍيديولوجيا 
وكل  والديمقراطية  والتسامح  االختالف  لقيم  و  لآلخر  الرافضة 
القيم االيجابية التي يستلزمها العيش يف كنف الدولة الحديثة التي 
استفادت من الرتاكم الديمقراطي عىل مر العصور. االيديولوجيا 
بمفاهيم  كبري  بشكل  املرتبطة  والتناقضات  العقد  تنخرها  التي 
و  العربية"  و"الثقافة  العربي"  "العرق  و  الوحدوي"  "املرض 
املادي  السطو  وثقافة  العربي"  "الحصان  و  العربي"  "الدين 
اآلخر  يستسيغ  أن  يستطيع  ال  الذي  العربي  املرض  واملعنوي. 

املختلف، املميز، املفكر، املوجود، الفاعل. 
الفكر الذي جعل النظام العسكري الليبي يف عداء تام مع الهوية 
والقمع  السجن  حيث  وتجلياتها.  أبعادها  كل  يف  األمازيغية 
املتواصل والرشس لكل ما هو أمازيغي. فالنظام الليبي ال يتوانى 
الحديد  بمنطق  ومعاملتهم   األمازيغيني  ليبيا  سكان  اٍهانة  عن 
القضاء  أجل  من  واملحارصة  والقمع  والرتهيب  واإلقصاء  والدم 
عليهم وإبادتهم برسعة. ويسخر من اجل ذلك كل ما يملك من قوة 
وبطش عرب اٍهانتهم واٍهانة أصولهم ولغتهم واتهامهم بالعمالة 
والتآمر والتفرقة.. يف جميع وسائل اإلعالم التي تعمل لنرصة العقيد 
املسعورة  حملته  الليبي  النظام  ويتوج  ومظلوما.  ظاملا  وأرسته 
واملحاكمات  القمع  من  لها  مثيل  ال  بحملة  ليبيا  أمازيغ  عىل 
عىل  مؤخرا  الليبية   األمنية  الجهات  أقدمت  حيث  واالٍختطافات. 
فقط  بوزخار  ومازغ  مادغيس  األمازيغيني  املناضلني  اختطاف 
املنعقد  األمازيغي  للشباب  الدويل  امللتقى  أشغال  يف  ألنهما شاركا 
بأكادير يف 25-24-23 يوليوز 2010 وقامت هذه الجهات برتهيب 
وتعنيف عائلة املعتقلني بقوة وقسوة  ومصادرة ما يملكانه من 
ألبسط  سافرا  خرقا  يعترب  مما  همجي  بشكل  وكتابات  وثائق 
اىٍل  يبدو   ما  عىل  ذلك  ويرجع  عليها.  املتعارف  املواطنة  حقوق 
البيان الذي خرجت به" لجنة شباب إموهاغ" الذي تضمن عبارات 
منادية بحق الطوارق يف تقرير مصريهم اليشء الذي كان مصدر 
تخوف كبري من لدن نظام العقيد خاصة بعد التدهور والتصعيد 
االٍنفصالية"   " و  االٍحتجاجية"  "الحركات  ملفات  عرفته  الذي 
البوليزاريو  "حركة  منها  األخرية  اآلونة  يف  إفريقيا  شمال  يف 
األخرية  العيون  بأحداث  وعالقتها  املغرب  يف  االٍنفصالية  العربية" 
االستقالل  واستفتاء  بالجزائر  املؤقتة"  القبائلية  و"الحكومة 
نفسه-  البيان  يف   – اإلشارة  اىٍل  اٍضافة  السودان.  بجنوب  الذاتي 
املحظور  خانة  يف  القدايف  يضعها  التي  املطالب  من  مجموعة  اىٍل 
أجل  من  والجزائر  ليبيا  تربمها  التي  الوهمية  االٍتفاقيات  كرفض 
إسكات صوت الطوارق، إشارة اىٍل تواطؤ أنظمة العرب عىل أرض 
األمازيغ إلقبار أصواتهم ومطالبهم.  و"-املطالبة بإيقاف سياسة 
مصادرة االراىض الطوارقية التى تمنح للسود مجانا وإعادتها إىل 
البيان  تضمن  كما  األصليني".  الطوارق  من  الحقيقيني  أصحابها 
أيضا املطالبة بإنصاف رموز املقاومة األمازيغية الطوارقية التي 
أقربها النظام القمعي الليبي ك " تاريخ ونضال األمري محمد عىل 
االنصارى التاركى الذى ظل وفيا للقضية األمازيغية إىل أخر رمق 
يف حياته" اٍضافة اىٍل رفع مطالب اٍقتصادية كربى لم يسمح القدايف 
قط بإثارتها مثل "  اإليقاف الفوري الستنزاف الثروات الطبيعية 
من  الفرنسية  أريفا  رشكة  وطرد  األجنبية  الرشكات  طرف  من 
بطرابلس   بوزخار  األخوين  اختطاف  وقبل  الطوارق".     أراىض 
أن  بعد  عشيني  الله  عبد  الليبي  األمازيغي  الفنان  اعتقال   تم 
تعرض لسلسلة من االٍنتهاكات والتجاوزات التي مست حريته يف 

حجزت  حيث  والتعبري  التنقل 
السلطات األمنية الليبية جواز 
اىٍل  التوجه  من  ومنعته  سفره 
يف  للمشاركة  الكناري  جزر 
األمازيغية.  األغنية  مهرجان 
كذلك من طرف  تم منعه  كما 
من  طرابلس  أمن  سلطات 
طنجة  مدينة  اىٍل  التوجه 
للمشاركة يف مهرجان األغنية 
من  كان  حيث  املتوسطية 
الفنانني املدعوين اىٍل املهرجان 
تسجيل  من  منعه  اىٍل  اٍضافة 
اخر  ويف  وترويجها.  أغانيه 

بشكل  محاكمته  تمت  املطاف 
"بالتجارة  واتهامه  تعسفي 

من  سنوات  بخمس  للحكم  عرضه  مما  الرشعية"  غري  بالهجرة 
السجن الجائر.  

واعتقل النظام الليبي كذلك املناضل األمازيغي الحقوقي "عيل بو 
السعود" بدون سبب واضح وال تعلم أرسته مكان تواجده أو سبب 

احتجازه التعسفي اىٍل حدود اليوم. 
وكل ذلك من جراء الهوية األمازيغية التي ينكرها العقيد وزبانيته، 
حيث ال يعرتف بوجود أي مكون آخر يف ليبيا غري اإلنسان العربي 
الذي تجري يف عروقه الدماء العربية. ويعترب يف كل املناسبات أن 
أمازيغ ليبيا ما هم إال عرب قدامى، وأن اللغة التي يتحدثون بها 
الساللة  أبناء  عرب  بذلك  وهم  القديمة  العربية  اللغة  إال  ليست 
الدافع  هو  االقصائي  العنرصي  االٍعتبار  هذا  العريقة.  العربية 
الليبي يف حق  النظام  ينهجها  التي  العرقية  التصفية  نحو جرائم 
أمازيغ ليبيا ومصادرة واغتصاب حقوقهم الثقافية واالٍقتصادية 
غري  العربي  الديكتاتور  يفعله  كان  بما  هذا  ويذكرنا  والتاريخية. 
املأسوف عليه "صدام حسني" بمكونات الشعب العراقي األخرى 
العربي  العقل  قدرة  عدم  عىل  يحيلنا  مما  السنية.  العربية  غري 
اىٍل  والسعي  املريضة"،  "الوحدة  منظومة  خارج  التفكري  عىل 
والتاريخ  املتعدد  الواقع  حساب  عىل  وقرسي  زائف  بشكل  بنائها 
الذي ال ينىس. ويؤكد ذلك ما تتعرض له املكونات املجتمعية التي 
تعيش يف الدول التي تحكمها العقليات العربية الوحدوية البعثية 
ومنها  الهجمات العنرصية الدموية التي يتعرض لها أقباط مرص 
ومسيحيو العراق وشيعتهم. وهذه نتيجة مبارشة ملقوالت الوحدة 

املتعفنة التي تقول "بوحدة اللغة" و"العرق" و"الدين"... 
إن وحدة وقوة الشعوب والدول ال تكون بالصهر القرسي ملكوناتها 
املغشوش  التوحد  طابع  وإضفاء  والسياسية..  والدينية  العرقية 
الحوار  أسلوب  بنهج  تكون  وإنما  والنار،  الحديد  بقوة  عليها 
حق  للجميع  تكفل  التي  الديمقراطية  اىٍل  يفيض  الذي  والتدبري 
الحقة  الديمقراطية  معينة.  جغرافية  رقعة  داخل  الكريم  العيش 
امليز  ينتفي  حيث  الطبيعية  املواطنة  أسس  تنبني  بموجبها  التي 
والتفريق بني البرش عىل أسس الدين أو اللغة أو اللون أو املنطقة 
الحقة يقوم عىل  املواطنة  إن مبدأ  إليها.  ينتمون  التي  الجغرافية 
املفروضة  والواجبات  الكاملة  الحقوق  مصدر  القانون  احرتام 

بدون ميز أو اضطهاد. وال فضل ألي مواطن عىل مواطن آخر.  

أمازيغ ليبيا بني خمالب ختلف النظام ودمويته و أمراض الشرق 
العريب واإللتزامات القومية املريضة

عبد السالم بومرص

املغاربية  الديمقراطية  الحركة  ملساندة  املغربية  الشبكة  دعت 
واملتمثلة يف مجموعة من اإلطارات الحقوقية:الجمعية+املنظمة+
العصبة+املركز+املنتدى+الهيئة+الرابطة+عدالة+ نقابة املحامني 
الشباب+مرصد  املحامني+املحامون  هيئات  بالرباط+جمعية 

الحريات العامة+مرصد السجون+املرصد األمازيغي.
نقابة   +SNESUP+ ODT+ FDT+ CDT + UMT:النقابية

املحامني.
الحضاري+حزب  السياسية:CNI+VD+PADS+PSU+البديل 

األمة.
 AJ+UNEM+ANDCM+J.CDT+JOM+JeuPADS+:الشبابية

MJDP .Jeu VD
 UAF+AMEP+AFDM+LDDF+ADFM:النسائية

 Azetta + Transparency + UNIM + ATTAC   : الجمعوية 
 + +تامينوت  العام  املال  لحماية  الوطنية  الهيئة   +FMAS
 AMEJ + ADEJ+ P+ Arcenciel +الشعلة +Resaq+ امينتانوت

  +  CDDH +  FNARIL + Abniyzannessen  +   joussour
ومنسقها السيد محمد العوني ونائبه عبدالحميد أمني إىل وقفة 
تضامنية لدعم اإلنتفاضة الشعبية التي أشعلها الشعب املرصي 
يناير   31 بالرباط  املرصية  السفارة  أمام   .2011 يناير   25 يوم 
الحدث  هذا  عرف  وقد  مساء.  الخامسة  الساعة  عىل   ،  2011
املدنية  والفعاليات  التنظيمات  من  ملجموعة  مكثف  حضور 
األخرى. ورفع املتظاهرين شعارات منددة باإلنتهاكات الجسيمة 
التي اقرتفها النظام املرصي ضد املواطنني من اإلستعمال املفرط 
سقوط  إىل  أودى  مما  األسلحة  بكافة  املحتجني  وقمع  للقوة 

العرشات من القتىل ومئات الجرحى.
املغربية ملساندة  الشبكة  العوني منسق  ألقاها محمد  ويف كلمة 
بالدعم  الشبكة  تشبث  أكد  املغاربية.  الديمقراطية  الحركة 
مبارك  حسني  الرئيس  نظام  عىل  القضاء  حتى  واإلستمرار 
السودان-الجزائر-تونس... يف  اإلحتجاجية  القوى  كل  ومساندة 

إلخ.
مظاهرات  الجاري،  يناير   25 منذ  الشقيقة  مرص  وتشهد 
البيان  ويقول  واملحافظات،  املدن  جل  يف  ضخمة،  جماهريية 
من  متنوعة  إجتماعية  قوى  فيها  شاركت  الوقفة  عن  الصادر 
وفنانني،  ونقابيني  وعمال  ومحامني  وشباب  ومعطلني  طلبة 
نساءا ورجال، رفضا لإلستبداد والقهر والفساد وإحتجاجا عىل 

املستويات  عىل  املرصي  الشعب  يعيشها  التي  املزرية  األوضاع 
السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية. وقد وجهت هذه اإلنتفاضة 
بقمع دموي رهيب من طرف نظام حسني مبارك، مستعمال يف 
وقنابل  ومطاطي  حي  رصاص  من  املتنوعة  القمع  وسائل  ذلك 
مسيلة للدموع وهراوات...، وإعتقاالت تعسفية وتنكيل وتعذيب 
املرصية  الدولة  إللتزامات  واملواطنني يف خرق سافر  للمواطنات 
بعهود ومواثيق حقوق اإلنسان التي صادقت عليها وهذا ما أدى 
ناهيك  املواطنني،  من  املئات  وجرح  القتىل  عرشات  سقوط  إىل 
وإنتهاك  التعذيب  وممارسة  الواسعة  العشوائية  اإلعتقاالت  عن 

الحريات.
لتأسيس  التحضريي  اإلجتماع  هامش  وعىل  السياق  هذا  ويف 
اإلطار املغربي للدفاع عن الحريات، املنعقد بمقر العصبة املغربية 
للدفاع عن حقوق اإلنسان، يوم الجمعة 28 يناير، قررت الهيئات 
السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية والنسائية والثقافية 
الحركة  ملساندة  املغربية  للشبكة  املشكلة  األخرى،  والجمعوية 
 31 اإلثنني  يوم  تضامنية  وقفة  تنظيم  املغربية،  الديمقراطية 
سفارة  أمام  مساء  الخامسة  الساعة  من  إبتداءا   2011 يناير 

مرص بالرباط.
إن القوى الديمقراطية املغربية املساندة للشعب املرصي، وإيمانا 
الديمقراطية  وقواها  الشعوب  بني  التضامن  برضورة  منها 
اإلنسان  لحقوق  الجسيمة  واإلنتهاكات  الهمجي  بالقمع  وتندد 
السلمية  أثناء مظاهراتها  الشعبية  الجماهري  لها  تعرضت  التي 
الشعبية  الجماهري  مع  الثابت  تضامنها  عن  وتعرب  واملرشوعة. 
ممارسات  أمام  الصامدة  الديمقراطية  قواها  ومع  املرصية 
النظام املرصي الذي إحتكر كافة السلطات السياسية وإستحوذ 
عىل خريات البالد وما صاحب ذلك من دوس للحريات ولحقوق 
الشغل  لفئات شعبية واسعة من  اإلنسان ومن تفقري وحرمان 
ومن الحق يف العيش الكريم. وتطالب بإطالق رساح املتظاهرين 
املعتقلني  كافة  عن  وباإلفراج  ضدهم  املتابعات  وتوقيف 
السياسيني وبمتابعة املسؤولني عن اإلنتهاكات الجسيمة لحقوق 
اإلنسان، وباحرتام معايري دولة الحق والقانون وحقوق اإلنسان 
املغربية،  الديمقراطية  القوى  كافة  وتنادي  الكوني.  بمفهومها 
إذكاء لروح التضامن بني الشعوب، إىل مساندة إنتفاضة الشعب 

املرصي وقواه الديمقراطية ضد الطغيان والقهر.
* ن.ب

وقفة تضامنية أمام السفارة املصرية بالرباط

بداية  منذ  التونيس  الشعب  ثورة  كبري  باهتمام  االمازيغي  العاملي  العاملي  الكونكريس  تابع 
رشارتها األوىل بمنطقة سيدي بوزيد منذ منتصف شهر دجنرب من السنة املاضية، والتي انتهت 
التي حكمت تونس أحد بلدان تامازغا  التونيس عىل ديكتاتورية بن عيل   إرادة الشعب  بنجاح 
بقبضة من حديد ما يربو عن 23 سنة،  حيث صادف هروب الرئيس الطاغية اليوم األول من 

السنة األمازيغية الجديدة 2961.
هذا وهنأ الكونكريس العاملي األمازيغي الشعب التونيس عىل نجاح ثورته املجيدة التي أسقطت 
نظام الطاغية ودخوله مرحلة جديدة يف تاريخه؛ كما أعلن تضامنه  املطلق والالمرشوط مع 
الشعب  إلرادة  وتأييده  والجرحى؛  الضحايا  كافة  ومع  بتونس  الحرية  شهداء  عائالت  كافة 

التونيس نحو التغيري والحرية؛
الهوية  إبراز  العمل عىل  إىل  أفراد وجماعات  كما دعا الكونكريس األمازيغي كل أمازيغ تونس 
األمازيغية لتونس؛ ودعا كل األحزاب والنقابات والجمعيات واملنظمات الديموقراطية إىل إعطاء 
الهوية والثقافة األمازيغية املكانة التي تستحقها؛ كما دعا الحكومة املرتقبة إىل اإلعرتاف باللغة 

األمازيغية وصيانتها والعناية بها بعد عقود من اإلقبار واإلقصاء؛
ودعا البيان الجميع يف تونس إىل إحرتام التعدد والتنوع الثقايف واللغوي والتخلص من النظرة 

األحادية لهوية تونس؛
والجزائري عن  املغربي  الرسمي  بالصمت  البيان  نفس  يف  االمازيغي  العاملي  الكونكريس  وندد 
ثورة الشعب التونيس؛ وبترصيحات القذايف التي تحابي النظام القديم يف تونس واملعادية للحرية؛

وجدد الكونغريس دعوته اىل كل الحاكمني عىل بلدان تمازغا »شمال افريقيا« وبلدان الصحراء 
والساحل عىل رضورة اإلعرتاف دستوريا بأمازيغية األوطان والشعوب.

الكونغريس العاملي األمازيغي يدعو أمازيغ 
تونس إىل إبراز اهلوية األمازيغية لتونس

الشعب  حراك  يف  مفصلية  تاريخية  لحظة  هي  التونيس  الشعب  انتفاضة  ان  باعتبار 
يتم  ال  حتى  موضوعية  تقييمية  وقفة  يتطلب  ذلك  فان  الديمقراطية  نحو  التونيس 
الالتي   الديمقراطيات  النساء  جمعية  يف  ونحن  االنتفاضة.  هذه  مقاصد  عن  الزيغ 
رفعن شعارات االنتفاضة إلسقاط نظام بن عيل وكذلك القوانني الجائرة ومن توّرط 
يف الفساد والرشوة املنبوذين من قبل الشعب التونيس حريصات كل الحرص حتى ال 

تتكّرر تجربة 7 نوفمرب مرة أخرى.
األوىل للحكومة، فقد  واكبته عدة أخطاء فادحة لعل من  التشكيلة  وبالنسبة إلعالن 
أهمها اإلقصاء الذي مورس عىل األطياف املكونة للمشهد السيايس يف البالد هذا فضال 
السابق  النظام  سلبيات  مع  الوثيق  بارتباطها  املعروفة  الوجوه  لبعض  احتوائها  عن 

والتي فقد فيها الشعب التونيس ثقته.
تكون  أن  يجب  تونس  يف  الديمقراطية  ملستقبل  االيجابي  الفعل  تريد  حكومة  أي  إن 
السياسية حتى تكمل  التونيس ورشائحه ومكوناته  الشعب  تمثّل كل فئات  تركيبتها 
دون  فيه  لقيم جديدة  وثغراته ونؤسس  الدستور  ونغرّي  املخاض  أو  االنتقالية  الفرتة 

عنف أو إراقة أي قطرة دم.
يف  الحق  بشّدة  نؤكد  الديمقراطيات  النساء  جمعية  يف  أننا  إىل  أشري  أن  يفوتني  وال 

املحاكمة العادلة واملحاسبة الشفافة واستقاللية القضاء.

سناء بن عاشور رئيسة اجلمعية التونسية للنساء الدميقراطيات
أي حكومة تريد الفعل االجيايب ملستقبل الدميقراطية 

يف تونس جيب أن تكون تركيبتها متّثل كل فئات 
الشعب التونسي
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* Un contexte
Un jour de décembre 1982, un petit enfant est né à Mella3b, un village du Sud Est, 
ses parents lui ont choisi un très joli prénom (M’barek = béni). Avec le temps Mbarek 
devient Nbarek pour reprendre le sens de la bénédiction en tamazight (Anbark). Ce 
prénom, gravé dans la mémoire des gens deviendra  Nba, par diminution. C’est avec 
ce pseudo qu’il se présente depuis qu’il a commencé sa belle et courte carrière-ré-
bellion en musique. Et c’est le Nom avec lequel nous allons le connaitre pour toujours.
* Une vie mouvementée
Nba, ce jeune musicien, poète et artiste peintre, né dans une famille de militants, sur 
une terre chargée d’histoire et de sang de martyres. Nba s’est imprégné de l’histoire 
des hommes libres, de leur bravoure et de leur gentillesse au même temps. 
Nba, a étudié  dans les quelques écoles que comptait la région, a été obligé de dire 
maintes fois au revoir à sa maman, pour aller étudier - c’est la seule chose d’ailleurs 
que lui, moi et les autres venant de ces contrés savent faire et bien faire-. Nba à étu-
dié à Meknès et à Errachidia comme la plupart de nous. Il a réussi à décroché plus 
d’un diplôme, une licence en sciences juridique et une autre en littérature française. 
En chômage malgré  ses diplômes, il revient à son amour propre, la Musique. Là aussi 
il a excellé. Il commence, avec son petit frère Khalid et d’autres jeunes de la région, à 
chanté des morceaux des grands de la chanson amazigh, Idir, Mimoun, Izri, Mellal et 
d’autres. PUIS et oui Puis, ils fondent ensemble le groupe SAGHRU BAND, un groupe 
musical unique en son genre. « Un artiste qui ne chante pas sa cause et ses valeurs 

ne mérite pas le titre d’artiste », c’est 
comme ça que Nba définissait l’artiste. 
Le groupe n’a pas dévié de cette règle, il 
a fait de la chanson engagée son cheval 
de bataille, n’est-il pas constitué de des-
cendants des guerriers qui ont écrit les 
épopées de Saghru, de Badou et d’autres. 
Le chois du nom du groupe n’est pas for-
tuit, ils ont voulu que le groupe soit le 
porte parole de cette aire géographique 
oubliée de toute initiative du développe-
ment. Une grande population qui ne sur-
vie que grâce aux transferts d’argent de 
ses enfants exilés, à l’intérieur du Maroc 
comme à l’étranger.
Avant sa maladie et son hospitalisation, 
j’avais la chance de passer avec Nba, 
quelques instants inoubliables dans un 
coin joli à Rabat avec de la belle musique 
du Monde. Nba, calme comme toujours, 
parlait des projets futurs du groupe et 
des thématiques à traiter. C’était le jour 

ou j’ai eu ma copie du CD du quatrième album « no borderline ». Malgré le caractère 
angélique de Nba, qui ne lève jamais la voix en discussion ou en débat, il devenait 
une autre personne sur scène, avec des mots piquants qui racontent la vérité toute 
crue devant des publics enchainés. C’était le cas à Tanger, en Suisse et dans les scènes 
estudiantines dans les universités marocaines.
* Nba n’est plus
Quelques semaines passées entre une clinique à Temara et à l’hôpital militaire de Ra-
bat, Nba parait dépasser le pire. Cependant quelques semaines après, Nba replonge, 
en route pour Rabat pour voir le médecin,  Nba succombe à sa maladie, qui reste 
jusqu’à aujourd’hui un mystère. Nba nous quitte à un âge de fleuron. À un âge de 
production extrême de 29 ans, Nba quitte la vie, Quitte sa maman, quitte sa guitare, 
quitte ses amis (es) et tous ses fans.
Sans dire au revoir, il est parti calme comme il est arrivé sur cette terre. La terre sur 
laquelle a vu le jour  un jour de l’hiver de 1982, il la rejoint en hiver de l’année 2011. 
29 ans sur terre, Nba a su la fructifier par la production de plusieurs chansons et des 
dizaines de poèmes. Le corps de Nba a été inhumé à Melaab le 10 janvier 2011. Un 
jour de deuil pour sa famille et tous ses amis (es) et ses fans
* Nba est,….
Nba, le corps, nous lui avons tous dis au revoir ce matin là du 10 Janvier 2010, 
quelques jours après avoir fêté ses 28 ans. La perte de Nba est une perte certes à sa 
propre famille, mais reste une perte considérable à sa grande famille: ses amis(es) 
et ses fans. Le mouvement amazigh perd avec lui, un jeune talent plein d’énergie et 
d’enthousiasme et de d’ambitions pour l’amazighité dans toutes Tamazgha. Un mili-
tant engagé pour sa cause. Il n’a jamais faillit à sa parole de lutter avec le mouvement 
jusqu’à ce que Tamazight et Imazighen acquièrent leur droits sur leur propre terre. 
Nba restera vivant en nous, grâce à l’amour que nous avons porté pour lui de son 
vivant et que nous lui porterons pour toujours. Le mouvement de solidarité sur le net 
en témoigne de la place qu’avait Nba dans les cœurs des militants amazighs de par-
tout. Ça me réchauffe le cœur, le nombre illimité de messages de condoléance et de 
témoignage, postés par les militants sur la toile du Net. 
Les poèmes écrits à cette malheureuse occasion par mes amis Afulay et Lounès 
donnent encore plus de sens à ce mouvement de solidarité avec la famille de Nba et 
avec sa maman en particulier.
Nba tu resteras toujours parmi nous, par tes paroles, ta musique et notre amour pour 
Toi. Tu resteras dans nos cœurs. Tu ne mourras jamais en nous, nous te garderons en 
nous cher NBA. Que ton âme repose en paix. Nous penserons toujours à toi cher Nba.
A Dieu l'ami, à  dieu le frère, à dieu l'artiste, à dieu le militant.   
NBA N'est Plus.... NBA est,..... 

* Moha Arehal
Rbat Ass n 12 janvier 2011      

Nba: l’ami, le frère, le 
militant Toujours est,…

Jeudi 6 janvier, Amnesty International a appelé 
les autorités libyennes à révéler sans délai le 
lieu de détention et le statut au regard de la 
loi de quatre hommes – deux Libyens et deux 
Marocains – détenus en Libye vraisembla-
blement pour avoir mené des activités cultu-
relles ou universitaires relatives aux Amazighs. 
L'organisation a fait part de sa crainte que ces 
hommes ne soient détenus uniquement en rai-
son de leur intérêt supposé pour la langue et la 
culture amazighes, auquel cas ils seraient des 
prisonniers d'opinion. 
Deux frères jumeaux libyens, Mazigh et Ma-
ghris Bouzahar, ont été arrêtés le 16 décembre 
2010 à leur domicile de Tripoli, probable-
ment par des membres de l'Agence de sûreté 
extérieure, un service de renseignement. Un 
membre de leur famille résidant au Canada a 
déclaré à Amnesty International qu'ils avaient 
été emmenés pour être interrogés au sujet 
d'une entrevue organisée par l'un d'eux avec 
un étudiant italien qui visitait la Libye. Ils sont 
détenus depuis lors. 
L'étudiant italien a été maintenu en détention 
pendant environ trois semaines avant d'être 
libéré et autorisé à quitter la Libye le 24 dé-
cembre. D'après des militants libyens en exil 
qui défendent les droits culturels des Ama-
zighs, il s'intéressait à la langue et la culture de 
cette minorité en Libye.
Plusieurs jours après leur arrestation, des 
membres de l'Agence de sûreté extérieure sont 
retournés au domicile des frères Bouzahar et 
ont saisi un certain nombre d'objets, dont tous 
les livres traitant de la culture amazighe et un 
ordinateur. 
Quelques jours après l'arrestation des frères 
Bouzahar, certaines informations diffusées au 
Maroc ont indiqué que deux ressortissants ma-
rocains, Al Mahfouz Asmhari et Hassan Ramou, 
avaient été arrêtés en Libye. Ces derniers sont 
chercheurs à l'Institut royal de la culture ama-
zighe (IRCAM), au Maroc, respectivement au 
Centre des études historiques et environne-
mentales et au Centre d'études sociologiques 
et anthropologiques. Ils s'étaient rendus en 
Tunisie dans le cadre de leurs recherches uni-
versitaires, et on pense qu'ils ont visité des 
lieux où sont exposés des objets amazighs. Se-
lon certaines sources, ils ont quitté la Tunisie 
pour la Libye le 14 décembre et ont passé les 
quatre jours suivants à Nalut, dans le massif 
du Nefoussa (ouest du pays), ville célèbre pour 
son grenier amazigh. Leurs familles ont perdu 
contact avec eux depuis le 19 décembre, veille 
de leur retour prévu en Tunisie. On pense qu'ils 
ont été arrêtés par des membres de l'Agence de 
sûreté extérieure et sont détenus dans un lieu 
indéterminé. 
Ces quatre hommes sont toujours détenus 
par des organes de sécurité, sans inculpation 
semble-t-il, en violation de l'article 26 du Code 
de procédure pénale libyen, qui dispose que les 
forces de l'ordre doivent déférer les suspects au 
parquet sous 48 heures sauf s'ils sont accusés 
de certaines infractions, dont celles portant « 
atteinte à l'État », auquel cas ils peuvent être 
maintenus en détention pendant sept jours. 
L'article 26 précise en outre que le parquet 
doit interroger les suspects sous 24 heures puis 
ordonner leur libération ou leur placement 
en détention. Par ailleurs, ces quatre hommes 
n'auraient pas accès aux services d'un avocat, 
contrairement à ce que prévoit la Loi n° 47 de 
1975 sur les prisons. À de multiples reprises, 
Amnesty International a exprimé sa préoccu-
pation quant au fait que les organes de sécurité 
libyens disposent toujours de pouvoirs étendus 
et non contrôlés et qu'ils enfreignent en toute 
impunité la législation libyenne ainsi que les 
normes et le droit relatifs aux droits humains, 
notamment les dispositions du Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques 

(PIDCP) portant sur les arrestations et déten-
tions arbitraires et les garanties judiciaires. 
Amnesty International engage les autorités 
libyennes à au moins autoriser immédiatement 
et sans restriction ces quatre hommes à entrer 
en contact avec leurs avocats et leurs familles. 
Elles doivent également permettre aux deux 
ressortissants marocains de s'entretenir avec 
des représentants consulaires de leur pays.
L'organisation craint en outre que ces arres-
tations ne résultent de l'intolérance des auto-
rités libyennes aux activités perçues comme 
faisant la promotion de l'héritage culturel ou 
linguistique amazigh. En tant qu'État partie 
au PIDCP, à la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimi-
nation raciale et au Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC), la Libye est tenue de veiller à ce que 
l'ensemble des personnes soient protégées de 
toute discrimination, notamment celle fondée 
sur des considérations ethniques, linguistiques 
ou culturelles, et jouissent du droit de parti-
ciper à la vie culturelle. S'il s'avérait que ces 
quatre hommes sont détenus en raison de leurs 
activités universitaires, linguistiques ou cultu-
relles non violentes, Amnesty International les 
considérerait comme des prisonniers d'opinion 
et demanderait leur libération immédiate et 
inconditionnelle. 
Complément d'information
En 2003, dans leur rapport au Comité pour 
l'élimination de la discrimination raciale, les 
autorités libyennes ont affirmé que les Li-
byens étaient « tous de même origine raciale, 
profess[ai]ent l'islam et parl[ai]ent l'arabe ». 
Ce document indiquait en outre : « Le fait que 
tous les citoyens libyens aient la même ori-
gine, la même religion et la même langue a 
sans aucun doute contribué de manière déter-
minante à l'absence de discrimination raciale 
dans le pays. » Certaines organisations éta-
blies à l'étranger, telles que le Libyan Wor-
king Group, le Front toubou pour le salut de la 
Libye et le Congrès mondial amazigh, ne sont 
pas de cet avis ; selon elles, le Code libyen de 
la nationalité est par essence discriminatoire 
puisqu'il définit la citoyenneté comme « arabe 
». Ces organisations se plaignent également que 
la langue et la culture amazighes ne sont pas 
reconnues et que des obstacles empêchent la 
communauté amazighe de les préserver. Ainsi, 
la Loi n° 24 de 1369 interdit l'emploi d'autres 
langues que l'arabe dans les publications, les 
documents officiels, les espaces publics et les 
entreprises privées. De plus, l'article 3 de cette 
loi prohibe l'utilisation de « noms non arabes et 
non musulmans » qui sont déclarés tels par le 
Comité populaire général (équivalent du cabi-
net du Premier ministre). Cette loi ne prévoit 
aucune possibilité pour les parents de contester 
la décision du Comité populaire général. 
Les autorités libyennes semblent également se 
montrer peu tolérantes envers les militants des 
droits culturels des Amazighs, même ceux qui 
vivent à l'étranger. En novembre 2009, elles 
ont refoulé Khaled Zerari, vice-président du 
Congrès mondial amazigh, lorsqu'il est arrivé 
du Maroc pour assister aux funérailles d'une 
personnalité amazighe connue en Libye. Après 
l'avoir interrogé pendant plusieurs heures à 
l'aéroport, les forces de l'ordre libyennes l'ont 
forcé à embarquer sur un vol pour Rome, d'où 
il est rentré au Maroc. Aucun motif officiel n'a 
été fourni pour justifier son expulsion, mais il 
semblerait qu'on l'ait empêché d'entrer sur le 
territoire libyen en raison de ses activités de 
défense des droits des Amazighs en Afrique du 
Nord. 

* Pour plus informations contact 
 tél. : +44 20 7413 5566 

courriel : press@amnesty.org.

Libye. L'arrestation de quatre 
hommes renforce les craintes d'une 
répression de la culture amazighe
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 * La Kabylie victime de ses idoles
 Le président de Tagmats et animateur 
radio Dalil Amazigh monte au créneau 
pour dire ses quatre vérités en dénon-
çant les dérives qui touchent le milieu 
artistique kabyle. Pour lui, il devient très  
urgent de prendre en charge notre des-
tin avant de perdre les acquis pour les-
quels s'est sacrifié toute une génération 
d'artistes maquisards. Pour cela, il fau-
drait arrêter de se leurrer et dénoncer 
ouvertement, les dérapages de ceux qui 
sont censés être des représentants res-
pectables...
En 2009, je lançais un appel du cœur 
dans la revue Tagmats afin que nos intel-
lectuels, hommes de culture et artistes 
de renommée mondiale se mobilisent en 
faveur de la Kabylie pour sauver ce qu'il 
reste de notre culture dans la région et 
bien sur, activer et/ou se produire aux 
côtés de leurs frères en Kabylie.
 Force est de constater que depuis, il n'y 
a eu presque aucun changement et on  
peut dire que la situation s'est  même ag-
gravée encore plus. Je ne suis pas ici pour 
faire la morale à nos "pseudos représen-
tants" mais je ne peux rester indifférent 
à ce qui se passe en Kabylie et à ce que 
subissent nos compatriotes pendant que 
nos exilés se pavanent à Paris et ailleurs 
en croyant que le changement viendra 
tout seul.
Certes, certains de nos artistes ont de 
vrais  raisons de ne pas rentrer au pays 
mais d'autres ont  les moyens et un mini-
mum de temps à donner à cette terre qui 
soi-disant chérissent!!!! Je ne peux pas 
rester insensible aux jeunes de Kabylie, 
fans de leurs idoles à l'étranger,  espé-
rant  leur retour en Kabylie et qui voient 
en eux des symboles, des repères et des 
exemples de réussite.
Je l'ai dit l'an dernier,  vous (les artistes, 
sportifs, chanteurs et intellectuels) avez 
une grande responsabilité envers la ré-
gion, envers votre culture car la Kabylie 
vous a donné un nom, un honneur et un 
droit d'entrée à l'étranger. Je serais heu-
reux de voir nos chanteurs mondialement 
connus se produire en Kabylie et redon-
ner espoir à toute une région, encourager 
les jeunes artistes livrés à eux mêmes et 
délaissés par les grands médias....
Je serais heureux de les voir investir dans 
des écoles de musique, d'art, etc.....Ou 
tout simplement  apporter leur savoir-
faire et  leurs connaissances en utilisant 
tout simplement leurs noms  pour au 
moins laisser une trace de leur passage 
sur la terre amazigh.... Au moins essayez 
et si on vous barre la route vous aurez eu 
le courage d'avoir tenter...
Combien d'entre eux sont sensibles 

aux problèmes de la région ? Combien 
d'entre eux ont fait des galas de solida-
rité? Combien d'entre eux ont retroussé  
leurs manches pour les victimes du prin-
temps noirs ? Je tiens d'ailleurs à remer-
cier mille fois Brahim Izri, paix à son 
âme,  pour son dévouement à la cause 
berbère, sa solidarité envers les femmes 
ou les blessés du printemps noir  et sa 
sincérité dans le combat contrairement à 
certains gros poissons qui, à l'époque se 
cachaient au fond de l'aquarium en es-
pérant ne pas être sollicités..... Pourtant,  
ces artistes-là sont ceux qui tournent le 
plus,  avec des cachets exorbitants, et 
des salles qu'ont leur  remplies avec des 
"invités de prestige" sélectionnés pour 
l'occasion afin d'éviter le fiasco !!!!
Depuis deux ans, nous œuvrons tant bien 
que mal avec nos moyens à restaurer les 
stèles de notre Rebelle et symbole Ma-
toub Lounès. Nous avons réussi à en ré-
nover trois pour le moment à Tizi N tleta, 
Draa el Mizan et Bounouh et beaucoup 
d'autres restent dans un état lamentable, 
ce qui me met hors de moi quand je tra-
verse les villages de Kabylie. Est-on de-
venu amnésique? Avons-nous encore un 

peu d'estime pour le Rebelle?!
Je n'en veux pas au pauvre montagnard 
qui est quotidiennement submergé de 
problèmes et qui n'a que ses yeux pour 
pleurer.... J'en veux aux mairies gérées 
par des partis kabyles..!! j'en veux à ceux 
qui se  disent militants et qui passent le 
temps à s'entretuer sur la place publique 
alors qu'ils crient à qui veut entendre 
qu'il faut l'union (tagmat) !! j'en veux 
aux centaines d'associations berbères de 
France et du monde qui ont de nombreux 
émigrés issus de villages où la photo du 
Rebelle est en souffrance, qui ne font 
rien ou ceux que les politiques français 
ont endoctriné avec les jolis mots que 
sont "la laïcité" et "l'intégration".... 
Heureusement vous ne représentez que 
vous-même !!!
Je remercie tout de même les jeunes de 
villages, les militants et comités de vil-
lage ainsi que la fondation Matoub qui 
nous ont aidé malgré les problèmes et 
risques à rénover ces stèles, sans oublier  
certains artistes pour leurs dévouements 
et leurs présences chaque fois que l'on 
fait appel à eux...
Dans le monde entier, des artistes recon-
nus,  en exil ou travaillant à l'étranger se 
mobilisent et activent pour leurs pays. 
Aznavour par exemple a beaucoup don-
né à la cause arménienne. Nous avons la 
chance d'avoir de grands noms  qui ho-

norent le paysage culturel et sportif en 
France mais ils ne font strictement rien 
pour la Kabylie  (allez faire un tour dans 
le village d'origine d'un très grand foot-
balleur kabyle) et vous verrez....  Nous 
avons l'esprit d'entraide et de dévoue-
ment  mais quand il s'agit d'une autre 
cause qui n'est pas la nôtre. J'aimerais 
vous entendre tenir le même discours  
que ce soit à Montréal, Carthage,  Paris, 
Timgad,  Bgayet ou Tizi-Ouzou.
 Ils sont les premiers à s'afficher aux 
côtés des représentants de leurs pays au 
nom d'un nationalisme qui exclut leur 
propre identité... Dans la chanson, ils 
excellent aussi dans l'art de la soi-disant  
ouverture en s'affichant  avec des chan-
teurs devenus des  exemples dégoutants 
en matière de respect de la femme alors 
que réellement derrière tout ça se cache 
un seul mot : L'argent..... D'ailleurs, 
d'autres s'apprêtent à franchir la ligne 
rouge et se mettent à rêver d'un duo.... 
Quelle honte !!!  Comment pouvez-vous 
encore montrer vos visages dans les 
médias ? Avez-vous oublié que le média 
n'est pas un miroir et que l'on vous voit 
de l'autre côté ?

Certains,  jouissant d'un nom et d’une 
renommé internationale, n'ont que le 
nom de grand  car ils sont petits d'esprit 
et égoïstes... Je le dis en connaissance de 
cause car j'ai eu affaire à eux... humai-
nement, ils ne valent rien !!! Certains  
me prendront pour un fou ou je ne sais 
quoi lorsque j'avance certaines choses  
mais ces "artistes"-la  savent de quoi je 
parle...
Simplement  étant un militant qui n'aime 
pas polémiquer, je préfère m'en tenir à 
cela "pour le moment" car j'espère tou-
jours les voir revenir dans le droit che-
min qui est celui de Matoub, Haroun, 
Kateb Yacine, Taos Amrouche,  Mamme-
ri, Djaout, Mekbel, Ali Zammoum, Nabi-
la Djahnine et tant d'autres mais je doute 
vraiment que cela arrive car l'odeur de 
l'argent travestie la conscience et ronge  
le cœur...
Ayant vécu des moments dégoutants dans 
le milieu avec des pionniers de la chan-
son kabyle, du genre l'artiste voulant 
être payé pour un concert de solidarité 
en  hommage à Matoub, ou encore celui 
qui vous demande d'enlever le terme 
"printemps berbère sur l'affiche" fran-
chement, il y a de quoi être résigner et 
pleurer ceux qui se sont sacrifiés ....  une 
chose est certaine l'un partira les poches 
vides vers ses  étoiles et l'autre  devra 
chercher ses ciseaux du côté du censeur 

à l'unique ou à défaut chez son barbier. !! 
En tout cas  je peux vous dire que n'est 
pas ange celui que vous croyez !!! Dieu 
merci, il reste encore des hommes qui 
savent tenir leur langue quand il s'agit 
d'honneur et de respect envers un  public 
qui ne voit souvent que le côté média-
tique de l'artiste et heureusement car le 
public aime les bons souvenirs et quand 
on triche avec lui, il est déçu et ne par-
donne jamais.... Le passé nous l'a dé-
montré.
Je le dis ouvertement : ces artistes n'ont 
ni sympathie pour Lounès à qui ils vouent 
une haine et jalousie féroce car Matoub 
est l'idole du peuple, ni amour pour la 
cause car ce qui les intéresse,  c'est leur 
petite personne et leur carrière.... En ce 
qui concerne les acteurs de cinéma qui 
versent des larmes de crocodile pour 
toucher le public, sachez que les masques 
sont tombés....
Des fois, je prends un moment pour ré-
fléchir et j'essaie de comprendre com-
ment on peux tenir un double discours 
et être en porte-à-faux avec ce que l'on 
est censé représenter....Je me demande 
comment on peut se prétendre être dé-
fenseur des droits de la femme et être 
non pratiquant dans ce domaine... Com-
ment peut-on rendre hommage à Lounès 
Matoub devant un public et ne pas sou-
tenir et continuer son combat... J'ai beau 
me torturer l'esprit mais je ne trouve pas  
de réponses sauf celle, et j'espère que je 
me trompe, qu'ils attendent qu'ont leur 
déballe le tapis rouge à la sortie d'un 
avion aux frais de la princesse, une mé-
daille autour du cou à Hydra et une tour-
née à coup de millions pour fêter leurs 
retours....
Cela a déjà commencé: les artistes ka-
byles qui font des tournées en Algérie 
se comptent sur les doigts d'une main 
mais on ne s'inquiète pas, certains at-
tendent leur tour qui va rapidement ar-
river, d'autres essaient de s'incruster sur 
l'écran maudit ou se déclare l'invité de 
l'invité pour accompagner la star inter-
nationale dans son pays d'origine.....
Une chose est sure, le temps tourne, 
notre culture est bafouée et perd jour 
après jour de sa splendeur pendant que 
nos étoiles illuminent les contrées loin-
taines avec "des couleurs de la honte et 
du déni identitaire"  ou  "des chansons 
aussi blanches que complices de ce qui 
se passe au pays.... Mais ces étoiles-là, 
heureusement,  ne sont pas éternelles 
et s'éteindront tôt ou tard avec un far-
deau lourd, celui d'avoir laisser la Ka-
bylie livrée à elle-même et des jeunes 
juste bon à acheter leurs produits avec 
les quelques dinars gagnés difficilement 
dans la montagne kabyle.
Sommes-nous devenus juste bon à pleur-
nicher dans les émissions de radios, dans 
les cafés et se plaindre au premier venu 
dans la rue de notre situation avec cette 
nostalgie lointaine d'un pays que nous 
respectons finalement pas ?
Chacun de nous a le devoir de faire le 
maximum où il se trouve et avec les 
moyens dont il dispose car ne l'oublions 
pas, le combat est là-bas.... Ce papier est 
pour moi l'expression de mon ras-le-bol, 
je dis les choses comme je les vois et je 
suis certain que beaucoup partageront 
mes sentiments.

* Président de l'Association Tagmats de 
Lyon et Animateur radio Canut

Hypocrisie, opportunisme et culture de l'égoïsme des 
grandes vedettes kabyles 

Dalil Makhloufi*
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Oui, je m’abonne à:
Le Monde Amazigh

Nom :…………………………….................................
Prénom :…………….....................................................
Adresse :……………………….................…………… 
Ville :……………………………....................................
Pays :…………………....................................................
Tél :……………………..................................................
Fax :………….................................................................
Email :…………….......… @..........................................

Il vous suffit de renvoyer ce bon rempli avec précision 
ainsi que votre réglement par mandat postale à :
 EDITIONS AMAZIGH
 5, Rue Dakar Appt 7-Rabat 10.040 Maroc
 Tél  : 05 37 72 72 83
 Fax : 05 37 72 72 83
 E-mail :amadalamazigh@yahoo.fr
  Maroc   □  1 an pour 200 DH   □   6 mois pou 150 DH
  Europe  □  1 an pour 40 euro   □  6 mois pour 25 euro
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* XADIJA IKAN
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AFLLUN
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Le Congrès Mondial Amazigh ( CMA ) a suivi avec 
un grand intérêt la révolution du peuple tunisien, 
depuis son premier déclenchement dans la région 
de Sidi Bouzid mi-janvier de l’année précédente, 
et qui s’est achevée par la victoire de la volonté du 
peuple tunisien sur la dictature de Zine Al Abidine 
Ben Ali. Ce dernier avait gouverné la Tunisie, l’un 
des pays de Tamazgha (Afrique du Nord) avec une 
main de fer depuis vingt trois ans. La fuite du prési-
dent autoritaire déchu coïncide avec le premier jour 
du nouvel an amazigh 2961.
Considérant tout ce qui précède, le Congrès Mon-
dial Amazigh déclare :
* Sa félicitation au peuple tunisien pour la réussite 
da sa révolution qui a mis fin au régime despotique 
et son entrée dans une nouvelle ère de son histoire. 
* Sa solidarité absolue et inconditionnelle avec les 
familles des martyres da la liberté en Tunisie et 
avec tous les victimes et les blessés.
* Son soutien à la volonté du peuple tunisien qui 
aspire au changement et à la liberté.
Sur ce, le Congrès Mondial Amazigh demande :
* A tous les amazighes ( berbères ) de la Tunisie, à 
titre individuel ou collectif, d’œuvrer pour promou-

voir l’identité amazighe de la Tunisie.
* A tous les partis politiques, les syndicats, les 
associations et les organisations démocrates d’oc-
troyer à l’identité et à la culture  amazighes sa place 
qu’elle mérite.
* Aux nouveaux gouvernements attendus de recon-
naître et de protéger la langue amazighe et de lui 
assurer sa promotion après des décennies de mar-
ginalisation.
* A tout le monde en Tunisie de respecter la diver-
sité culturelle et linguistique et de se débarrasser  
de la vision uniformatrice de l’identité de Tunisie.
En fin, le Congrès Mondial Amazigh dénonce :
* Le silence officiel de l’Etat marocain et algérien 
envers la révolution du peuple tunisien.
* Les déclarations de Kaddafi qui flattent l’ancien 
régime de Tunisie et qui s’opposent à la liberté.
Pour tout cela, le CMA renouvelle son appel à tous 
les gouvernement des pays de Tamazgha ( Afrique 
du Nord ) et des pays subsahariens de reconnaître 
constitutionnellement l’amazighité de leur pays et 
de leurs peuples.  

Brahim Benlahoucine  UTALAT
Président du Congrès Mondial Amazigh

Le Congrès Mondial Amazigh se felicite
de la réussite de la révolution et appelle

 les Tunisiens à promouvoir l’identité amazighe

* Par  Madjid Ait Mohamed 

La marche populaire  à laquelle a appelé  pour hier  
22.01.11 le RCD , s'est partout transformé en sit-in. 
Que ce soit dans plusieurs sièges du parti ou du lieu de 
rassemblement à  la place du 1er mai. La marche a été 
contenue par un puissant dispositif policier, qui n'as pas  
hésité à charger sauvagement, devant le siège du RCD 
de la rue Didouche Mourad, les manifestants. Il y eut 42 
blessés, dont 3 gravement, et des arrestations musclées. 
Quand à la place du 1er mai qui était encerclée, tout 
attroupement qui tentait de se faire au tour d' un ami 
avocat et de moi même fut dispersé.  
Il est à relever que la ville d'Alger a été particulière-
ment maillée avant la levée du jour, les poli ciers en civil 
n'étaient pas les moins nombreux . de plus elle a connu 
de fait un état de siège, tout les moyens de transports 
publiques trains , cars , taxis ont été suspendus  pour 
bloquer l'achemi nement des manifestants sur la place 
du 1er mai . Même les véhicules particuliers transpor-
tant plus de deux personnes étaient interdits d'entrées 
à Alger.
Le corps de la police, était particulièrement équipé en 
matraques, boucliers, lances grenades lacrymogène, 
fusils à balles en caoutchouc, "paniers à salade", lances 
eau , engins pour épar piller les attroupements sans 
compter les armes légères dissimulées .

On a même vu quelques blindés, un hélicop-
tère a été mobilisé tout le temps de la mani-
festation pour informer les forces de répres-
sions des mouvements potentiels de la foule. 
Le trajet, rue Hassiba Ben Bouali, Colonel 
Amirouche, la grande poste et le boule-
vard Zirout Youcef, que devait emprunter 
les marcheurs à partir du lieu de rassem-
blement, place du 1er mai pour rejoindre 
l'assemblée Nationale Populaire (parle-
ment) était quadrillé par les forces répressi 
fs. Même les rues adjacentes aux différents 
sièges du RCD comme au siège de l'APN ont 
été interdites par des barrières métalliques.
Dans ces conditions, tout déplacement de-
venait problématique. Même lorsqu'on était 
seul ,  un policier vous invitait à quitter les 
lieux pour empêcher tout attroupement .
Les incidents les plus importants se sont dé-
roulés au siège du RCD, rue Didouche Mourad.  
Devant la difficulté d'entamer une marche sur l'APN 
le Docteur Said Sadi a harangué les manifestants du 
balcon du siège . Il a promis à Bouteflika le même sort 
que Ben Ali. Il a expliqué que la marche était légitime, 
l'administration ayant déjà toléré des manifestations au 
profit des organisations du pouvoir . Il a dénonce cette 
attitude et l'a comparée aux deux collèges du temps de 

la colonisation et d'ajouter que c'est " la bataille d'Alger 
".
Vers 15 heures , l'interdiction bravée , les manifestants 
se sont dispersés dans le calme avec la ferme convic-
tion que le processus de démocratisation de l'Algérie a 
été amorcée aujourd'hui et que les tenants du pouvoir 
doivent réaliser que le temps des privilèges est révolu . 

Marche Populaire  du RCD du  22 janvier violemment réprimée

Ce jour, vendredi 28.01.11 à 9heures 30, c'est tenue la 
réunion de la Coordination Nationale pour le changement 
et la démocratie au niveau d'Alger. Cette réunion s'articu-
lait autour de l'organisation de la marche pour le change-
ment et la démocratie.  Au cours de cette réunion qui re-
groupait certains partis politiques démocratiques, un parti 
de tendance islamique(Genre Turc) non agréé, les associa-
tions, la société civile, les Syndicats autonomes, le Comité 
des Citoyens pour la Défense de la République ( CCDR ), 
le Congrès Mondiale Amazigh (CMA), les instituts uni-
versitaires de la kabylie, les mouvements citoyens de Tizi 
Ouzou, de Bouira et de Béjaia, la Ligue Algérienne pour la 
Défense des Droits de l'Homme, Amnesty Internationale 
(section Algérie)les hommes politiques ainsi que des ci-
toyens à titre individuelle, les interventions se sont articu-
lés sur divers problèmes de la cité, la dénonciation du pou-
voir, la date pour le déroulement de la marche, les slogans 
à arborer, l'opportunité d'une demande d'autorisation de 
la marche par le pouvoir, le déroulement de l'événement 
à l'échelon national ou dans la capitale uniquement dans 
un premier lieu. Après débats les résolutions suivantes ont 
été prises : - Création d'une commission chargée d'arrêter 
les modalités de la marche - Cette dernière se    réunira 
lundi 31.01.11 à 9heures 30 et elle communiquera aussi 
tôt les décisions arrêtées  - La marche aura lieu avec ou 
sans autorisation le 12.02.11.- Sensibilisation des régions 
à l'échelon national pour la marche citoyenne. - La marche 
se déroulera dans un premier temps dans la capitale qui 
verra l'affluence des  habitants des autres régions.   - 
Une ou deux réunions pourront au besoin se tenir avant 
la marche. Au cours de la cette réunion, le CMA a précisé 
que la langue et la culture amazighe ne sont que deux élé-
ments qui trouvent leurs prolongements dans l'identité, la 
sociologie, la géographie et l'histoire qui a fait de l'Algérie 
une terre algérienne avec ses composante plurielle sans 
prédominance aucune, et qu'il est plus que temps à s'en 
tenir à ça de façon officielle et intégrale. L'intervention ne 
s'est pas arrêtée sans dire que l'histoire universelle nous a 
enseigné que toute forme de négation ne peut engendrer à 
la longue que des conséquences dangereuses.   Les travaux 
ont pris fin vers 15 heures   

* Madjid Ait Mohamed

Coordination Nationale 
pour le Changement et 
la Démocratie  appelle 

à la marche pour le
12 février à Alger

Les derniers développements politiques que connaît la scène 
internationale, avec le vent de révolte soufflant sur les oligar-
chies moyennes orientales et nord-africaines, nous interpellent 
à plus d’un titre et nous engagent à construire sans tarder une 
alternative sérieuse, fédératrice et pérenne. Le soulèvement 
triomphant des tunisiens ayant conduit à la chute du pouvoir 
totalitaire et corrompu de Ben Ali et la levée en masse des 
égyptiens sous les mêmes mots d’ordre d’émancipation et de 
démantèlement du régime en place sont des exemples qui ap-
portent la démonstration péremptoire qu’aucune dictature ne 
peut résister à l’élan d’un peuple uni et déterminé. Alors que 
le régime maffieux d’Alger se préoccupe de l’effet cascade, le 
peuple algérien est toujours dans l’attente.  C’est à raison que 
nous avons appelé dans notre dernière déclaration le peuple 
algérien et la jeunesse algérienne à s’organiser autour d’objec-
tifs clairs et à travers des structures autonomes. Il s’agit par 
là d’investir l’espace public et de provoquer une décantation 
dans le milieu politique à l’effet de produire les assises d’une 
réelle alternative politique a même de mener a l'instauration 
d'une république démocratique et sociale
En effet, l'exigence du changement est incontournable et passe 
inévitablement par le démantèlement du système en place de-
puis 1962.
Le mouvement citoyen, réuni en interwilayas, considère 
qu'aucune plate-forme de revendication démocratique ne 
peut trouver satisfaction par la négociation avec un pouvoir qui 

demeure imperméable à toute idée de mutation démocratique 
(le non-respect de l'accord du 15 janvier 2005 portant mise 
en œuvre de la plate-forme d'El-Kseur en est un exemple édi-
fiant) et par conséquent la seule issue salutaire est le départ 
du système. Aussi, le Mouvement citoyen des Aârchs lance un 
appel à la population, en particulier la jeunesse, à s'auto-or-
ganiser avec occupation dores et déjà des espaces publics sous 
diverses formes et puis à participer massivement à la marche 
populaire et pacifique d'Alger du 12 février, et ce, pour exiger 
:
1- La dissolution des partis de l'alliance présidentielle.
2- la dissolution de toutes les institutions indûment élues, la 
destitution de Bouteflika et la restitution à l'armée  sa noble 
mission de défense nationale.
3- Mise en place d'un pouvoir consensuel qui sera chargé de 
mener la transition, et ce, à travers les instruments suivants : 
- Une présidence collégiale, un gouvernement de changement 
démocratique et social, et une Assemblée constituante.
Enfin, le mouvement citoyen tient à saluer toute initiative al-
lant dans le sens du rassemblement des forces de changement 
démocratique. 
ULAC SMAH ULAC
LE COMBAT CONTINUE
TOUTES ET TOUS ENSEMBLE JUSQU'A L’ABOUTISSE-
MENT DE NOTRE COMBAT

Tizi-Ouzou, le 04/02/2011

 Le mouvement citoyen des Aarchs appelle à la participation 
massive à la marche populaire d'Alger du 12 février



Ce qui vient de se pas-
ser en Tunisie, -et ce 
qui est en train de se 
dérouler en Egypte-, 
nous interpelle afin 
de savoir si ces révolu-
tions populaires pour-
raient avoir un effet 
de contagion au sein 
des pays de Tamazgha 
? Cette question est 
dans toutes les lèvres 
et dans tous les esprits!

Sans doute, qu’en tout légitimité et objectivité on 
peut penser que la contagion est inéluctable, quoi 
qu’en disent les « intellectuels organiques penseurs 
domestiques » de nos pays, vu l’extraordinaire suc-
cès de la révolution tunisienne et de la génération 
des jeunes de « facebook », qui ont réussi à renverser 
l’une des plus dures dictatures d’Afrique du Nord.
Les dictatures et les régimes des pays nord-africains 
ont toujours partagé la même politique, celle de « 
diviser pour régner ». Ainsi les agents des différents 
ministères chargés de l’Intérieur n’ont jamais pensé 
être au service de leurs concitoyens, afin d’amélio-
rer leurs conditions de vies. Leur seul et unique souci 
étant d’exclure la majorité des populations qui se re-
trouvent contraintes de vivre en marge de la société, 
comme c’est le cas pour les citoyens amazighophones 
des régions périphériques, afin que les intérêts d’une 
petite minorité aux commandes de leurs respectifs 
pays soient sauvegardés.
Il convient de rappeler le fameux discours du pré-
sident américain Barak Obama à Accra, le 11 juillet 
2009/2959, qui affirmait que l’avenir de l’Afrique 
appartenait aux africains, (reprenant ainsi une cita-
tion du grand roi amazigh Massinissa, il y a de cela 
22 siècles), et que le changement ne pourrait surgir 
qu’au sein de la jeunesse. Obama anticipait ainsi sur 
ce qui allait survenir sur le continent africain, même 
si le président américain omettait de considérer nos 
pays nord africains en tant que pays africains !!! (Voir 
notre lettre ouverte au président Obama sur : http://
www.cmamazigh.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=68:open-letter-to-mr-
barack-hussein-obama-president-of-the-united-
states-of-america-&catid=34:cma&Itemid=54)
Ce discours, publié intégralement sur les colonnes de 
la revue « Jeune Afrique » et du journal « Le Monde 
Amazigh », du mois de septembre de 2009/2959, a 
commencé à avoir sa première répercussion au sein 
du pays qui a donné son nom à tout le continent, la 
Tunisie, ancienne Africa à l’époque phénicienne, et 
dont le nom dérive d’une tribu amazigh autochtones, 
les Afri (Voir l’encyclopédie berbère, Tome II p.208, 
Edisud 1985) !!!
Voici que les tunisiens et les tunisiennes deviennent 
des hommes et des femmes libres, de vrais imazighen 

et timazighines, parce que l’origine étymologique du 
mot amazigh veut dire simplement « l’homme libre ». 
Des imazighen qui viennent d’expulser de leur ter-
ritoire un dictateur qui a régné sur eux en véritable 
colonisateur, et qui s’est enfuit vers la terre qu’il 
considère de ses grands-parents, l’Arabie Saoudite !!!
L’effet domino, la contagion touchera-t-elle  l’Algérie, 
la Libye, le Maroc... vu que la société est trop divisée?
Je me rappelle que lorsqu’on était au moins du ra-
madan 2008/2958, en Kabylie, pour les préparatifs 

du Ve Congrès général de notre Congrès Mondial 
Amazigh, en compagnie de l’avocat Ahmed Adghir-
ni et de deux autres militants, on a eu l’occasion de 
constater que tous les acteurs sociaux et politiques 
de la politique algérienne se méfiaient des uns des 
autres. Chacun nous confessait que l’autre était com-
plice avec les autorités militaires algériennes. Il y 
régnait une profonde méfiance, désillusion et désu-
nion… Mais au moment du référendum du président 
Bouteflika pour s’auto octroyer un troisième mandat, 
tous les amazighs de la Kabylie, que ce soient du RCD, 
du FFS, des Archs, de Mak… étaient unanimes : boy-
cott de la mascarade électorale !!! Comme vous voyez, 
de la division naissait l’union ; et cette union vient de 
prendre un nouvel élan en prenant corps au sein de 
la « Coordination Nationale pour le Changement et la 
Démocratie » qui s’est engagé à sortir pour manifester 
le 12 février prochain afin d’expulser ce « colon ara-
biste qu’est  Bouteflika »  qui a voulu empêcher que 

les imazighen du monde se réunissent à Tizi Ouzou en 
octobre 2008/2958!
Au Maroc, même scénario. Le makhzen comme sys-
tème politique traditionnel qui se cache parfaitement 
sous une couverture illusoire de modernité, n’a fait 
que perpétuer la devise romaine et coloniale fran-
çaise : diviser pour régner ! Et dès les premiers jours 
de la soi-disant indépendance du Maroc : juste après 
1954/2904, le Palais manipulait les rifains pour se 
soulever  contre l’hégémonie du parti de l’Istiqlal, et 
une fois révolté, le Parti de l’Istiqlal au pouvoir et le 
prince défunt Hassan II à l’époque n’ont pas hésité à 
utiliser le napalm pour réprimer ce soulèvement en 
1958/ 2908-    1959/2909, après la répression san-
glante de soulèvement d’Addi ou Bihi en 1957/2907 
au sud est. Le pouvoir sultanien créa alors un parti 
makhzénien : le Mouvement Populaire, afin de récu-
pérer les populations amazighs et contrecarrer les 
forces urbaine de la gauche marocaine en 1958/2908, 
un parti qui fût aussi objet de nombreuse divisions 
qui continuent jusqu’à nos jours !!! Les divisions se 
sont succédées au sein des partis politiques urbains et 
ruraux jusqu’à ce qu’on se trouve actuellement avec 
plus d’une trentaine de formations politiques qui 
n’ont récolté qu’autour de 20% de voix lors des der-
nières élections législatives. Et chaque fois que surgit 
un mouvement politique ou social on assiste au même 
scénario de la division, qu’il soit de gauche, des isla-
mistes, et bien évidemment amazigh... Une politique 
qui s’est accentuée dangereusement depuis la mise 
en oeuvre de la « bénalisation » de la vie politique 
marocaine, entrepris par un certain Fouad Ali El 
Hima, depuis qu'il a abandonné le poste du ministre 
de l’intérieur pour se lancer dans la vie partisane…
Le vent de liberté, émanant de la terre de notre an-
cêtre préhistorien de « l’Homme de Gafsa » (la civili-
sation capsienne), nous interpelle afin de nous enga-
ger dans le vent de l’histoire. 
Imazighen d’Algérie, du Maroc, de Libye et d’ailleurs, 
laissons de côté nos divergences, nos idéologies, nos 
croyances religieuses. Unissons nous, et unissons 
nous aussi avec nos concitoyens arabophones, épris 
de la liberté et du pluralisme et de la démocratie. 
Mobilisons nous tous sur un même front pour exiger 
la transition démocratique immédiate dans nos Etats. 
Exigeons des réformes constitutionnelles en profon-
deur, afin de construire des Etats authentiquement 
démocratiques et de droit, qui respectent la sépara-
tion des pouvoirs, la garantie de l’indépendance de la 
justice, l’autonomie politique des régions autonomes, 
l’égalité des sexes et l’égalité des langues officielles 
de l’arabe et de l’amazigh…
Le rêve est permis pour construire une fois pour toute 
cette Tamazgha sans frontières, une Tamazgha d’états 
confédérés qui respectent le partage de nos richesses 
naturelles  et la liberté de circulation des biens et des 
personnes !
Vive Tamazgha libre! Vive l’Union des Etats Confédé-
rés de l’Afrique du Nord !

Y aura-t-il contagion de la révolution jasmin 
au reste des paYs de tamazgha ?

de la division, naît l’union !
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وتحت   ،2010 دجنرب   13: بتاريخ 
رقم :187 أصدرالكاتب العام لكتابة 
املكلفة  الرتبية  وزير  لدى  الدولة 
إىل  موجهة  مذكرة  املدريس  بالتعليم 
واملفتشات  والنيابات  األكاديميات 
املؤسسات  ومدراء  واملفتشني 
العمومية  االبتدائية  التعليمية 
والخصوصية، واألستاذات واألساتذة 
املذكرة  هذه  وتهم  القطاع،  بنفس 
أخرى:  مذكرات  بعدة  املمرجعة 
املراقبة  فروض  إجراء  وتتبع  تأطري 
املوحدة،  واالمتحانات  املستمرة 
عىل  عمال  املذكرة،  حسب  وذلك، 
التحصيل  نتائج  مصداقية  تحسني 
األمازيغية،  اللغة  مادة  يف  الدرايس 
أساليب وتنظيم وضوابط  من خالل 
وامتحان  املستمرة  املراقبة  فروض 
املستوى السادس ابتدائي، إال أن هذه 
كغريها  تكون  لكي  صدرت  املذكرة 
تصل  لم  ألنها   ، عنها  املسكوت  من 
 ،2010/12/31  : إاليوم  النيابات  إىل 
يوم:8يناير  بعد  املدارس  إىل  لتصل 
2011 ، أي قبيل االمتحان املوحد ب 
10 أيام، أي بعد أن يكون األستاذات 
املراقبة  فروض  أنهوا  قد  واألساتذة 
يف  والدخول  األوىل  للدورة  املستمرة 
لالمتحان  اإلجرائية  االستعدادات 
حال  يف  يعني  مما  املحيل،  املوحد 
الدخول  املدارس،  بعض  يف  تنفيذها 
للعور(،  واعط  )كور  يسمى  ما  يف 
ألنه   ، غريه  يشء  وال  االرتجال  أي 
أن  فعال  تريد  الوزارة  كانت  لو 
التحصيل  نتائج  مصداقية  تحسن 
بإصدار  لقامت  لألمازيغية،  الدرايس 
اإلجراءات  كافة  لترسيع  مذكرات 
السابقة،  املذكرات  عليها  تنص  التي 
الصادرةبتاريخ   116 املذكرة  مثل 
كليا  جمدتها  والتي   ،2008/09/26
التغيري،  مقاومة  جيوب  جزئيا  أو 
املحاسبة  بعمليات  وبالقيام  بل 
توقف  أسباب  ملعرفة  وخاصة 
 ،2009 سنة  أواخر  منذ  التكوين 
بداية  يف  املذكرة  هذه  إصدار  وأيضا 
االستعداد  يتم  حتى  الدرايس  املوسم 
للتلميذ  الدروس  بتقديم  للتنفيذ 
تقوم  أن  بعد  باالمتحان،  املستهدف 
الفقرة  يف  املعنية  األطراف  بعض 
األخرية من املذكرة بعمليات التأطري 
املقاربات  عن  بعيدا  والتوجيه، 
العمودية واملباغثاتية التي عفا عنها 
شعارات  هي  فأين  وىل،  الذي  الزمن 
والدمقرطة  والحكامة  الالمركزية 
والتدبري التشاركي ؟ أبهذه األساليب 
املركزة  يف  املوغلة  البريوقارطية 
نحلم  سنظل  أم  ؟  التعليم  نصلح 
بهذا اإلصالح ونرصف عىل شكلياته 
إىل  نتائجه  تصل  أن  دون  املاليري 
كانت  وإذا  القسم؟،  داخل  األستاذ 
املرحلة  هذه  تقييم  تريد  الوزارة 
اإلرسائية من خالل املذكرة 187 فهل 
نتائج  عن  مسؤوليها  استفرست 
امليزانية التي رصفت عىل األمازيغية 
دون أن نصل سوى إىل أرقام شبحية 
مفربكة؟ متى سيتم التعامل الجدي 
األمازيغية؟  موضوع  مع  واملسؤول 
سيتخلص  متى  أدق  بمعنى 
من  اإلدارية  الدواليب  يف  املسؤولون 
ولوضع  الرببري«؟  الظهري   « عقدة 
نسأل  أكثر  الحروف  عىل  النقط 
الوزارة : ملاذ اعتبار األمازيغية ضمن 
والعربية  )ب(  صنف  من  الكفايات 
من  الكفايات  ضمن  والفرنسية 
من   )1( امللحق  يف  وذلك  )أ(  صنف 
بني  التمييز  وملاذا  204؟  املذكرة 

اللغات املدرسية ؟

AWAL IDDEREN
محمد 

بسطام

bastam56@gmail.com

ملاذا التمييز بني 
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* عمر افضن
يبدو أننا  النستفيد من دروس التاريخ كأننا جاهلون إىل األبد، ويبدو أننا   كأمازيغ 
كل   وأن  شئ،  يف  التعنينا  مفتعلة   ورصاعات  تشنجات  من  مايقع   نجد  الصحراء  
اإلسرتاتيجيات املفربكة بشأن الصحراء تشبه بعضها البعض إىل حد كبري... مسوؤلون 
أنانيون، إنتهازيون وعبثيون يدعون أنهم يقولون كل يش وهم يكادون اليفعلون أي 

شئ .
كل سنة، واملاليري ترصف بإسم الصحراء، ويف كل  مخطط  تطل علينا تعيينات  بنفس 
الوجوه بنفس التقاطيع القبلية  قاسمها املشرتك  »الدراعيات« وبنفس الرتهات يتم 
تعيني فالن وفرتالن، سنني طويلة والخطاب واحد،  إال أن األخطر من كل هذا عائدون 
يتقلدون  اليوم   موقدها  مفتعلة،  حرب  يف  الصحراء  أمازيغ  مأساة  عن  مسوؤلون 
مناصب جزاء لهم عىل تعذيب نفيس لألرس األمازيغية، إنه الكذب عىل الذقون، وعىل 
أدنى احرتام   أنفسهم وهم اليعريون  أال يشمئز هؤالء من  ياترى،؟؟؟  من يضحكون 
ألرواح دفنت من أجل الصحراء،  عىل األقل  كان من األجدر أن تحرتم هذه النفوس، 
اإلستقطاب  بدعوى  النجومية  وخلق  الربوز  إىل  الرتهات  هذه  من  يسعون  أنهم  أم 

واإلحتواء.
بهذه السياسة الفاشلة كل املغاربة سيتذمرون وقد يتحولون إىل إنفصاليون يغريون 
ورغم   الزمان   تغري  فرغم   ... التمزيق  عقلية  واحدة،  بعقلية  ويسريون  مواقفهم 
واسرتاتيجيات  واقرتاحات  ومفاوضات  مخططات  وعن  الصحراء  عن  والقال  القيل 
نفوس  داخل  تقبع  الزالت  مدمرة  نزعة   ، لهيه  حتى  مايش  يشء   هناك  وتكتيكات، 
إىل  الرياضة  من  املوجعة  الخسارات  عىل  املغاربة  صرب  لقد  الحقيقيون،  املغاربة 
السياسة ....، موجة إعالمية إسمها »اكديم ايزيك«  تبقى عابرة  لكنها هذه املرة درس  
لكل أهايل الصحراء ولكل املغاربة تضع أرض األمازيغ عىل يد السمارسة واللصوص 
ويف املزاد العلني، عىل حساب  دماء وأجساد هذا الوطن، العويل والرثاء والبكاء عىل 

األطالل لن ينفع  كل شئ يتم يف الصحراء عىل نفاق.

 لقد نجحت أحداث »اكديم ايزيك«، مرة أخرى، يف فضح عورات مسوؤيل هذا الوطن 
وكشفت حقيقة تدبري مشكل الصحراء وهو عىل شفا حفرة، ويف كل تساهل  ثمن.. 

والثمن غال دفعه طبعا.
أمازيغ الصحراء يعيشون حكرة خفية يوميا، فعندما تحولت عائالت صحراوية إىل 
اخطبوط يتحكم عىل هواه، فإن لعبة »اكديم ايزيك« فشلت وأعادت األمل من جديد 
بقيادي  السابق   الوايل  وتغيري  الداخلية  سيادة  فشل  بعد   جديد  من  خليفة  قوة  إىل 
إنها  بشعابها،  أدرى  هم  الذين  مكة  أهل  قبيلة  إىل  وينتمي  البوليساريو  من  عائد 
يبتسمون  التلفزيون  الذين يطلون علينا من شاشات  أولئك  بها  اضحوكة  يستفزنا 
مطمئنني مستعينني تارة بالحكم الذاتي وتارة »باملناضل« ولد سلمى، وبمسرية حزب 
االستقالل بالدار البيضاء وهلم جرا .... وكأن مسؤولية األرواح يف رمال الصحراء  أمر 

اليعني املغاربة. 
عن  وتتوقفوا  تصمتوا  أن  ونريد   عابرة،  سحابة  وليس  درس  نريده  ازيك«  »اكذيم 
إستغباء املغاربة  بتلك الترصيحات الساذجة. وعن املزايدات السياسية. وليس غريبا 
عىل املغاربة سماع  سمفونية الصحاف  وزير اإلعالم العراقي السابق  الذي  تحول  
إىل دمية  إبان حرب العراق  ويتذكرون سذاجته كلما اتىل عىل مسامعهم أبواق وزارة 

إسمها اإلتصال.
وحني تغرق الصحراء وأهاليها يف  متاهات  دون أن تجد من يؤطر شبابها تكتشف 

هشاشة التدبري  وهشاشة هذا الوطن.. وتنموا نزعة األنافة... 
وأمام جسامة ما وقع،  عادت املياه إىل مجاريها وبخطط قديمة برجالها وحساباتها، 
الصحراء   رمال  شهداء  األمازيغ  لألرواح  واحرتاما  استفزاز  إيقاع  عىل  نعيش  ونحن 
أتباعهم   وان  تتكرر،   أخطاء  أن مسوؤلينا عىل  املغاربة  يدرك  أن  أتمنى  التي رحلت، 
سيستمرون عىل استفزازنا بكل بساطة ،ألننا لسنا إنفصاليون وأننا نؤمن أن األرض 

من ثوابتنا املقدسة. فماذا عسانا نقول عن املرابطني واملوحديني والسعديني .... 
الحول والقوة إال بالله .. والله يعفوا عىل هد البالد .

أمازيغ الصحراء بني مطرقة الغباء السياسي وبني سندان اإلستفزاز اليومي

* حاورتها رشيد إمرزيك

* أطلقتم مؤخرا مرشوع جيني، بصفتكم مديرة املرشوع 
وما  منه،  الهدف  وما  املرشوع  هذا  من  أكثر  قربتنا  هال 

موقع األمازيغية يف هذا املرشوع؟ 
يعترب  بل  مرشوعا  يعد  لم   GENIE برنامج   **
لتعميم  الوطنية  اإلسرتاتيجية  يجسد  برنامجا 
الرتبية  مجال  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
فعليا  انطلق  وقد  الوطني؛  الصعيد  عىل  والتكوين 
2006 ويتمركز حاليا يف قلب إصالح  يف بداية سنة 
اإلستعجايل  الربنامج  التعليمية من خالل  املنظومة 
E1P10   إدماج تكنولوجيا املعلومات  تحت اسم ) 

واالتصاالت والتجديد يف املجال الرتبوي(.
وتأتي هذه اإلسرتاتجية يف ثالث محاور رئيسية:

• البنيات التحتية : توفري عتاد معلومياتي يف قاعات 
متعددة الوسائط متصلة باالنرتنيت؛ 

املعلوميات  أبجديات  تعليم  املدرسني:  تكوين   •
املعلومات  تكنولوجيا  استعماالت  ومبادئ 

واالتصاالت يف املجال الرتبوي ؛ 
للموارد  وطني  مخترب  إحداث  الرقمية:  املوارد   •
الوطنية  الرقمية  البوابة  إنشاء  وكذا  الرقمية 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املجال الرتبوي. 
نهاية  منذ  املعتمدة  اإلسرتاتيجية  تحيني  تم  وقد   •
سنة 2008 للرتكيز أكثر عىل تحسني جودة التعلمات 
إعادة  تمت  وبالتايل  للمدرسني.  املهني  واإلنماء 
جدولة الربنامج عىل فرتة 5 سنوات )2009-2013( 
تطوير  يهم  جديد  اسرتاتيجي  محور  إدماج  مع 
يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استعماالت 
التدريس و الذي يهدف إىل  تشجيع املبادرات الرائدة 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إدماج  مجال  يف 
عمل  خطة  اعتماد  تم  أنه  بحيث  الرتبوي  املجال  يف 
واإلعالم  التحسيس   : عمليات  أربع  عىل  ترتكز 
مجال  يف  الجيدة  الرتبوية  باملمارسات  والتعريف 
املجال  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  إدماج 
املنهجي  الدعم  تقديم  عرب  واملصاحبة  الرتبوي؛ 
استعماالت  وتقييم  وتتبع  للمستعملني  والتطبيقي 

هذه التكنولوجيا يف املجال الرتبوي. 
أما بالنسبة لألمازيغية، فشأنها شأن املواد األخرى 
إشارة  رهن  نضع  أن  عىل  حرصنا  بحيث  املدرسة 
أقراصا  االبتدائية  التعليمية  املؤسسات  جميع 
تسهل  رقمية  بيداغوجية  موارد  تضم  مدمجة 

العملية التعليمية التعلمية. 
من  التعليمية  املؤسسات  من  العديد  مؤخرا  استفاد    *

البيداغوجي  املحيط  يف  اإلعالم  تقنيات  إدماج  مرشوع 
أال   . نظركم  ويف  العملية؟  هذه  من  الهدف  ما  للتالميذ 
يتطلب هذا املرشوع إخضاع املستفيد أوال للتكوين يف هذا 

املجال؟ 
** كما سبق أن ذكرنا، برنامج جيني جاء ملواكبة 
مجال  يف  العالم  يشهدها  التي  الرسيعة  التغريات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مما خلق الحاجة 
إىل تهيئ أفراد يمتلكون مهارات نوعية، وهذا يؤكد 
التجهيزات املالئمة وتأهيل األساتذة  رضورة توفري 
التكنولوجيا  لهذه  الرتبوي  االستعمال   مجال  يف 
إدراج موارد رقمية يف  وإعداد مناهج متطورة عرب 

العملية التعليمية التعلمية. 
اإلسرتاتيجي  فالهدف  التكوين،  بخصوص  أما 
و   2009 بني  املمتدة  الفرتة  يف   ،GENIE لربنامج 
البرشية،  املوارد  702 209 من  تكوين   2013، هو 
املعلومات  تكنولوجيا   " التكوين  برنامج  من خالل 
PDP-TICE"، كما  املهني  األداء  واالتصال وتطوير 
لتعميم  الوطنية  اإلسرتاتيجية  تحيني  إطار  يف  أنه 
املجال  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات 
الرتبوي، عرفت مصوغات التكوين مراجعة ساعدت 
عىل صياغة برنامج لإلنماء املهني وذلك استنادا إىل 
معايري دولية )اليونسكو( يف مجال تدريب الراشدين 
يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيات  إدماج  عىل 
املستهدفني  املدرسني  إىل  باإلضافة  الرتبوي.  املجال 
ومديرو  املفتشون  يستفيد  الربنامج،   انطالق  منذ 
بغية  خاص  تكوين  من  التعليمية  املؤسسات 
املعلومات  تكنولوجيا  من  التمكن  عىل  مساعدتهم 

واالتصاالت بشكل أفضل.
باإلضافة إىل ذلك، تم إدراج برنامج التكوين والتأطري 
واملصاحبة يف مجال املضامني الرقمية وذلك من أجل 
ناجعا  استغالال  الرقمية  املوارد  استغالل  ضمان 
للمفتشني  تكوين  إقرار  تم  وهكذا   . األقسام  داخل 
املزودة  الرشكة  املركزي. حيث تسهر  املستوى  عىل 
عىل تنظيم تكوينات تستهدف باألساس االستعمال 

البيداغوجي للموارد الرقمية. 
عىل  تحتوي  مدمجة  أقراص  بإصدار  مؤخرا  قمتم   *  
دروس األمازيغية ما الهدف من ذلك وما الفئة املستهدفة؟ 
** بالفعل، حرصاً منا عىل جودة تعليم وتعلم اللغة 
واملتجددة  املتغرية  للحاجات  ومواكبًة  األمازيغية، 
للفاعلني الرتبويني، وتفعيالً ملقاربات تربوية جديدة 
تتكيف وتنسجم مع مستجدات املجال الرتبوي، تم 
اقتناء وتوزيع موارد رقمية يف مادة اللغة األمازيغية 
االبتدائي.  للسلك  التعليمية  املؤسسات  جميع  عىل 

هذه  عىل  واملصادقة  املراجعة  لجنة  شكلت  وقد 
املضامني من طرف املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.

وللتذكري بأهمية املضامني الرقمية للغة األمازيغية، 
فإن استثمارها خالل األسابيع التي يتم فيها إرساء 
الشفوي  التواصل  كفاية  بإنماء  الخاصة  املوارد 
تخطيط  عىل  يساعد  الكتابي،  التواصل  وكفاية 
وأنشطة  الشفوي  التعبري  أنشطة  وتقويم  وتدبري 
املوارد  هذه  استثمار  يمكن  كما  والكتابة.  القراءة 

من حيث كونها :
يف  والتعلم  التعليم  لدعم  املنهجية  الوسيلة  تمنح   •
تدريس األمازيغية كما توفر طريقة مالئمة للتعلم 

الذاتي؛ 
تحيني  مبارشة  وتسهل  تفاعلية  مقاربة  تقدم   •
قدرات املالحظة واالستماع والفرز والربط واإلنتاج 

والتقييم الذاتي؛ 
• تشغل الذاكرة السماعية والبرصية؛ 

• تحفز عىل االنتباه من خالل خلق أجواء مرحة؛ 
الصلة  ذات  الشفوي  التواصل  كفايات  تطور   •
والتنغيم  السليم  النطق  تطوير  مع  املتعلم  بمحيط 

املناسب لديه؛ 
• تطور كفايات القراءة والكتابة بواسطة منهجية 

ُمبَنْيَنة وترفيهية. 

اهلام لعزيز املالطي مديرة برنامج »جيين« بوزارة التربية الوطنية  يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
اهلدف اإلستراتيجي لربنامج GENIE، هو تكوين  702 209 من املوارد البشرية

حرصًا على جودة تعليم وتعلم اللغة األمازيغية 
مت توزيع موارد رقمية يف مادة اللغة األمازيغية على مجيع املؤسسات التعليمية

الهام لعزيز املالطي



• تأسيس
انعق�د يوم األحد 30 يناير املايض بمركز إف�ران األطلس الصغري بإقليم 
أكلميم الجمع العام التأس�ييس لجمعية أم�اواي، والتي تهدف إىل الرقي 

باألمازيغية وجمع املوروث الثقايف باملنطقة.
وبعد تالوة القانون األس�ايس واملصادقة عليه قدمت اللجنة التحضريية 
اس�تقالتها وتم انتخاب املكتب الجديد والذي يتكون من بوبكر س�لمي 
رئيس�ا، الحسن الزاكلو نائبا للرئيس، عيل الكريم كاتبا عاما، مصطفى 
إد س�عيد نائب�ا للكاتب العام، عم�ر معطله أمينا للم�ال، عبد الله رفيق 

نائبا ألمني املال، يحيى الكابوس مستشار.

• تيفاوين
تفاوين  ملنتدى  املسري  املكتب  اجتمع  األمازيغية  السنة  رأس  بمناسبة 
ما  رأسها  وعىل  القضايا  من  مجموعة  وتدارس  واملواطنة  للتنمية 
تراجعات  ناتجة عن  األمازيغية من مستجدات خطرية  الثقافة  تعرفه 
السنة  رأس  إدراج  عدم  املكتب  سجل  كما  املكتسبات  بعض  عن 
منع  يف  الداخلية  وزارة  واستمرار  السنوية  العطل  ضمن  االمازيغية 
النهائي.  الوصل  من  اإلطارات  بعض  حرمان  وكذا  االمازيغية  األسماء 
أما عىل املستوى الدويل استمرار النظام الليبي يف قمعه ملناضيل الحركة 
االمازيغية واعتقال األخوين بوزخار بتهمة خدمة مصالح أجنبية عىل 
وأدان  باكادير.  االمازيغي  للشباب  الدويل  املؤتمر  يف  املشاركة  خلفية 
املكتب يف بيان له ما يطال األسماء األمازيغية من منع واعتقال النظام 
اللغة االمازيغية يف  البيان بدسرتة  الليبي لألخوين بوزخار. كما طالب 
ضمن  االمازيغية  السنة  وإدراج  ومضمونا.  شكال  ديمقراطي  دستور 
العطل السنوية. وأعلن املكتب يف بيانه تضامنه مع كل الشعوب التواقة 
إىل التحرر وعىل رأسها شعب الطوارق. ونضاالت املعطلني ببالد تامزغا.

• سيفاو يمنع بأزيالل
تعرض إس�م س�يفاو مرة أخرى للمن�ع بجماعة أفورار إقلي�م أزيالل، 
ويقول والد س�يفاو الس�يد أحم�د فريني بأنه تقدم ل�دى الحالة املدنية 
لتس�جيل إبن�ه س�يفاو ولكن�ه وج�ه برفض تس�مية إبنه بهذا اإلس�م 
لكون�ه ل�م يذكر ضم�ن دوري�ة وزارة الداخلية لس�نة 2005، مع العلم 
أن وزارة الداخلي�ة أص�درت مذكرة جدي�دة يف 9 أبريل 2010 موجهة إىل 
والة الجه�ات وعمال العم�االت واألقاليم وعم�االت املقاطعات باململكة 
وتنص املذكرة عىل أن أنه يجب يف اإلسم الشخيص املختار عند الترصيح 
بال�والدة أن يكتيس طابع�ا مغربيا بهدف الحفاظ ع�ىل الهوية املغربية 
واألصالة والتقاليد املبنية عىل أسس راسخة، واملقصود بالطابع املغربي 
خصوصيات املجتمع املغربي من ش�ماله إىل جنوبه ومن رشقه إىل غربه 

وأن يكون اإلسم الشخيص متداوال باملغرب إىل درجة جعلته متواترا.
وح�ددت املذكرة الوزارية األس�ماء املس�موح به�ا يف األس�ماء العربية 
املتداولة منذ القدم وأس�ماء الله الحسنى واألسماء األمازيغية والتي قد 
يختل�ف معناها من منطقة إىل أخرى واألس�ماء الت�ي أصبحت متداولة 
باملغرب يف الس�نوات األخرية ذات نطق عربي سليم أو ذات أصل إسالمي 

وكذا األسماء العربية بالنسة لليهود املغاربة.
والجذير بالذكر أنه س�بق للجنة العليا قب�ل صدور قانون الحالة املدنية 
الجديد أن وضعت الئحة باألس�ماء الش�خصية املقبولة واملرفوضة عىل 
س�بيل اإلستئناس ليس إال. حيث لم يعد معموال بها منذ دخول القانون 
رق�م 37/99 املتعلق بالحال�ة املدنية حيز التنفيذ بتاريخ 7 مايو 2003، 

وبالتايل تعترب الغية بحكم القانون.

من هنا وهناك

تاماينوت تدين سياسة احلكومة املغربية 
يف تعاملها مع األمازيغية

أخــــــبــــــــــــــار   العدد 128 / فرباير 2961/2011 العامل االمازيغي10

* بروكسيل/ سعيد العمراني
تحت شعار: الحرية الفورية و الغري املرشوطة لشكيب الخياري و كافة معتقيل الرأي، 
االجتماعية  و  االقتصادية  الحقوق  دفاعا عن  و  اإلنسان،  احرتام حقوق  و رضورة 
تجمعا  نالريف  اغراو  بالريف/  الديموقراطي  التجمع  نظم  باملغرب،  الثقافية  و 
باإلضافة  حرضه  الجاري،  يناير   22 السبت  يوم  املغربية  السفارة  أمام  احتجاجيا 
إىل مناضيل اغراو نالريف، عرشات املناضلني و املواطنني املغاربة و األوروبيني، رفع 
خاللها املتظاهرون شعارات أهمها  »أطلقوا رساح الخياري«،  و »ال لقمع الحريات 

باملغرب«.
دامت الوقفة مدة ساعتني كما حدد لها، ومرت يف أجواء  سلمية و مسئولة، و انتهت 
بالرغم  الخياري  اعتقال شكيب  إدانتهم الستمرار  فيها عن  أكدوا  للمنظمني  بكلمة 
جانبه  إىل  وقوفهم  تعهدوا   و  دوليا،  و  وطنيا  الحقوقية  الجمعيات  نداءات  كل  من 
حتى إطالق رساحه و اسرتجاع حريته كاملة، كما أكدوا تضامنهم مع كافة معتقيل 
الرأي باملغرب، منددين بالتضييق الذي يطال منظمات املجتمع املدني باملغرب عموما 
و بالريف الكبري خصوصا، مجددين تضامنهم  املطلق مع الشعب التونيس، و حيوا 

باملناسبة  ثورته املباركة و انتصاره عىل الظلم و القهر و  الطغيان و الدكتاتورية. 

Agraw n Arif جيدد مطالبته بإطالق 
سراح شكيب اخلياري و ينظم احتجاجا أمام 

انعقدت الدورة الخامسة للمجلس الوطني لتاماينوت بعد املؤتمر العارش يف ضيافة السفارة املغربية بربوكسيل
فرع اكادير يومي 8و9 يناير 2011، دورة » املناضل ابراهيم اخياط« وبعد تداول 
تحليله  بعد  توقف  اعماله،  بجدول  املدرجة  النقط  كل  ودراسة  املجلس  اشغال 
بشأن  والدولية  الوطنية  الساحة  تعرفها  التي  واملستجدات  التطورات  ملختلف 

القضية االمازيغية والحقوق املتعلقة بها، 
الجريدة  توصلت  عنه،  صادر  بيان  يف  تاماينوت  ملنظمة  الوطني  املجلس  سجل 
العارش  املؤتمر  الخامسة للمجلس بعد  الدورة  انعقاد  إثر  بنسخة منه، وذلك عىل 
وذلك بأكادير مابني 8 و9 يناير املايض والذي حمل شعار :دورة »املناضل إبراهيم 
أخياط«، سجل استمرار الرتاجع الخطري للدولة املغربية عىل املكتسبات والرتاكمات 
األسماء   _ العامة  اإلعالم_الحريات   _ )التدريس  االمازيغية  لفائدة  تحققت  التي 
األمازيغية...(، وهي مؤرشات واضحة عن غياب إرادة سياسية حقيقية منصفة 
لألمازيغية واألمازيغ. كما سجل البيان مواصلة األنظمة السياسية بشمال إفريقيا 
ألساليب التمييز العنرصي واإلبادة الجماعية للمتلكات الرمزية واملادية لألمازيغ 
الغابوي  امللك  تحيد  القديمة_  الرسوم  رفع  العدل  وزارة  منع   ( إفريقيا  بشمال 
إبادة   _ الشعبية باملغرب والجزائر وتونس  اإلنتفاضات  ليبيا _ قمع  ..._اعتقاالت 
مقابل  الدويل،  الحقوقي  العمل  تطورات  إىل  باإلضافة  الطوارق...(،  ومحارصة 
مع  االلتزام  يف  وتعنتها  املغربية،  الحكومة  فيها  بما  باملنطقة  الحكومات  تملص 
املنتظم الدويل الحقوقي يف هذا املوضوع ) عدم التجاوب مع االعالن العاملي لحقوق 

الشعوب االصلية _ عدم تنفيذ توصيات الهيئات االممية لحقوق االنسان(.
كما أعلن البيان عىل اثر هذه التطورات رفضه وإدانته الشديدة لسياسة الحكومة 
املغربية يف تعاملها الالمسؤول مع التطورات التي يعرفها املغرب واملغاربة، وعدم 

التزامها بانصاف االمازيغية ) التدريس_االعالم_االدارة(
حميد  مكناس  )طلبة  عادلة  الغري  واملحاكمات  اإلعتقال  أساليب  استمرار  ويدين 
اعطوش ومصطفى اوسيا...( ومؤامرات الصمت لألحزاب السياسية والتنظيمات 
شكال  ديمقراطي  بدستور  املطالبة  ديناميية  تجاه  السلطة  فلك  يف  تحوم  التي 

ومضمونا
اإلجتماعية  اإلحتجاجات  قمع  لسياسات  رفضه  عىل  كذلك  البيان  يؤكد  كما 
والثقافية )الريف/ تنغري,,,(تملص الحكومة يف شخص وزارة الخارجية يف متابعة 

ملفات واهانات املغاربة ) اعتقاالت ليبيا االخرية _ اهانات باب سبتة,,,(
من  النيل  تستهدف  التي  التحريضة  واألساليب  الخطابات  استمرار  ويدين 
العلمية،  الحقائق  بتشويه  األمازيغية  الحركة  مطالب  ومصداقية  األمازيغية 

أواالدالء بترصيحات غري مسؤولة، أو الرضوخ للمساومات. 
للمؤتمر  التحضري  يف  اإليجابية  للمساهمة  املنظمة  استعداد  إىل  البيان  أشار  كما 
السادس للكونغريس العاملي االمازيغي CMA يف أفق تقوية املنظمة وعملها الفعال 

عىل املستوى الدويل
البرشية  املوارد  بتوفري  املغربية  الحكومة  لتامينوت  الوطني  املجلس  وطالب 
باإلرساع  وذلك  العامة،  الحياة   مناحي  مختلف  يف  األمازيغية  إلدماج  وتأهيلها 

بإدماج خريجي مسالك الدراسات االمازيغية بالجامعات املغربية
ظل  يف  ديمقراطي  غري  الجهوية،  ملوضوع  املغربية  الدولة  تدبري  أن  إىل  أشار  كما 
للملف،  االحادية  بمقاربته  السيايس  النظام  وانفراد  العمومي،  النقاش  تغييب 
عىل  يقوم  فيدرايل  نظام  احداث  هو  الرتابي،  للتدبري  الحقيقي  املدخل  ان  ويعترب 

تقسيم السلطة، توزيع الثروات، والرشاكة يف القيم.                                  

كانت البداية عندما حرض بعض الشاب األمازيغ الحتفاالت افتتاح امللعب 
الجديد بمراكش يوم األربعاء 05 يناير 2011 عىل الساعة الثالثة والنصف 
زواال. كجميع الحارضين الذين أتوا بأعالم مختلفة ) علم إسبانيا، الربازيل، 
البارصا ،الريال ، الوداد ، الكوكب....( حرض هؤالء الشبان مرفقني بالعلم 

األمازيغي .
بعد ولوجهم امللعب ووصوال إىل املدرجات بدأوا بالتقاط  الصور بهذا العلم 
كما جرت العادة باملالعب الوطنية دون أي منع سبق تسجيله ليتفاجأوا 
إياه  أحدهم مطالبا  لنادي عىل  نحوهم  بامللعب  األمن  أحد عنارص  بقدوم 
عنرص  فيه  طلب  االثنني  حول  نقاش  دار  أوىل  لحظة  يف  العلم.  بإحضار 
األمن من الشاب إزالة العلم من املدرجات من أجل عدم إفساد حفل افتتاح 
يجد  لم  موقوتة.  قنبلة  يحمل  كأنه  و  األمن  عنرص  تعبري  حسب  امللعب 
الشاب الفرصة إلقناعه بعدم وجود ما يمكنه منع تواجد العلم األمازيغي 
منه  لينتزعه  األمن  آخر من عنا رص  عليه عنرص  باملدرجات حتى  وقف 
بقوة منهاال عليه بشتى أنواع السب و الشتم  ) العنرصيني ، أوالد البناية 
، الشلوح الخانزين ....( كما أن الحقارة وصلت به إىل تعنيفه وجره بقوة 

قائال له بأن يحتفظ بهذه األعالم حتى مظاهرات فاتح ماي.

استجابة لنداء اللجنة املؤقتة ملتابعة ملف مطرح بوهرون تم تنظيم وقفة احتجاجية 
امام مقر باشوية اجدير يوم االحد16 يناير،حيث توافد اىل املكان مجوعة من ساكنة 
التجمعات السكنية املجاورة للمزبلة من اجدير¬- ازغار-ازفزافن-ايت قمرة –ايث 
عدد  ناهز  حيث  الحسيمة  مدينة  من  والسياسية  املساندةاملدنية  والهيآت  هشام 
نتيجة   وبيئية  انسانية  بكارثة  وينبئون  ينددون  واحد  بصوت  مئاتني،  املحتجون 
هذه املزبلة، وتعبريا عن معاناتهم اليومية من الغازات املنبعثة من املزبلةذات رائحة 
كريهة  ولها تاثري عىل صحة االنسان، وعن خطر تلوث الفرشة املائية التي ستكون 
لها انعكاسات خطرية كذلك عىل صحة املواطنني، وكذلك عن استهداف املوقع نظرا 
ملكانته التاريخية املتميزة يف مقاومة االستعمار وتحرير الشعوب. وتم رفع شعارات 
تعرب عن استنكار الساكنة للخروقات القانونية و االخالقية يف اختيار موقع املطرح 
بني تجمعات سكنية مهمة والتي تعرف توسعا عمرانيا ملحوظا وكذلك استنكارا 
للسياسة التي ينهجها  كل من املجلس البلدي يف تعامله  مع امللف)حيث علمنا مؤخرا 
املطرح يف  و ترسيم  لتكريس  نكور  لالنخراط يف مجموعة غيس-  تقديم طلبه  عن 

موقعه( وطريقة تدبري النفايات من طرف رشكة بيسورنو/      
وختاما تناولت الكلمة اللجنة التي دعت اىل توحيد صفوف الساكنة وضع اليدا يف اليد 
من أجل إرغام املسؤولني لإلستجابة ملطالبهم الذي هو اغالق املزبلة ونقلها اىل مكان 

اخر بعيد عن التجمعات السكنية وتتوفر فيه رشوط مطرح بمواصفات دولية.

ساكنة احلسيمة
وتستمر إهانة األمازيغ حتتج ضد مطرح األزبال بوهرون

 بعقر الدار...وهذه املرة مبراكش        

للمواطنة  مقورن  جمعية  نظمت  الجماعي،  الرضر  جرب  برنامج  إطار  يف 
والديمقراطية- مدينة تنغري. بتنسيق مع اإلتحاد األوروبي واملجلس اإلستشاري 
لحقوق اإلنسان ومؤسسة صندوق اإليداع والتدبري ورشات تكوينية يف املجال 
الجماعي-  امليثاق  الطفل-  حقوق  املرأة-  حقوق  اإلنسان-  حقوق  الحقوقي) 
هذه  عن  وأرشف   2011 يناير  26و27  يومي  الدستور(  اإلدارية-  املؤسسات 
سعيد  مراكش:  عياض  القايض  بكلية  الجامعيني  األستاذين  من  كل  الورشات 
أغريب والحسني عيويش. ولإلشارة فقد سبق للمركز أن نظم ورشته األوىل يف 
املحاميني  األستاذين  من  كل  أطرها   ،2010 نونرب  13و14  يومي  املجال  نفس 

بهيئة الرباط منري إبن األخرض ومحمد أملوا.

ورشات تكوينية يف املجال احلقوقي بتنغري

* رشيد مورتاقي
طالب سكان دواوير »إيبشيشن« و »إيكنودار« بجماعة ترساس قيادة أولوز بإقليم 
تارودانت يف عدة مراسالت وجهت لكل من الوزير األول و وزير الداخلية و الخارجية 
إقليم  وعامل  الجهة  وايل  و  املظالم  ديوان  و  اإلنسان  لحقوق  االستشاري  املجلس  و 
من  املستفيدين  خاصة  و  الدواوير  هذه  ساكنة  إلنصاف  العاجل  ،بالتدخل  تارودانت 
بناء و تشييد  إطار  العامة و ذلك يف  للمصلحة  امللكية  بنزع  املتعلق  التعويض  عملية 
سد أولوز، حيث أن شخصا واحدا استفاد من التعويض عن منزل بأرض  تقع بمزارع 
إيبشيشن جماعة ترساس بقدر مايل مهم من الدولة دون أن تنزع عنه ملكية املنزل 
السالف الذكر ، حيث ما زال الشخص املعني يستغل املنزل إىل يومنا هذا رغم تعويضه . 
الخطري يف األمر- كما جاء يف شكايتهم - أنه يسعى إىل تسجيله بدعم وتشجيع من 
عدة أشخاص نافذين  ، اليشء الذي أثار حفيظة السكان الذين  يهددون اليوم بمسرية 
مشيا عىل األقدام إىل  مقر العمالة و إعادة بناء منازلهم املنتزعة يف حالة عدم التجاوب 
مع مطلبهم الرئييس املتمثل  يف رضورة االنتزاع العاجل ملنزل املواطن املستفيد الوحيد.

بين سد أولوز  وضاعت حقوق سكان دواوير 
»إيبشيشن« و »إيكنودار 

عىل  واإلقصاء  التهميش  ورفع  بتنغري  املعتقلني  دعم  لجنة  إستطاعت 
املدينة. أن تفرض أمرا واقع وحتمي بني ايدي السلطات املغربية. فبعد 
اإلقصاء والتهميش  املتظاهرين ضد  2010 ووجهت أصوات  26 دجنرب 
والحكرة املمنهج باملنطقة .بالعىص واإلعتقاالت العشوائية. وبعد لحمة 
منقطعة النظري بني مختلف فعاليات املجتمع املدني بتنغري. وتكوينها 
للجنة دعم املعتقلني ورفع التهميش واإلقصاء عن املدينة. التي ناهزت 
عرشون إطارا. سارعت مختلف األجهزة والسلطات وعىل رأسها عمالة 
اإلقليم إىل فتح قنوات حوار مع اللجنة التي دعت إىل مهرجان خطابي 
يوم 16 يناير 2011 ومسرية وطنية إىل ورززات يوم 27 من نفس الشهر.

اللجنة عن  ثني  السلطات  بهما  التي حاولت  والوعيد  التهديد  لغة  وبني 
برنامجها النضايل املسطر وردود فعل اللجنة يف عزمها اإلستمرار حتى 
تحقيق كافة املطالب وعىل رأسها إطالق رساح املعتقلني، ومواكبة امللف 
املطلبي الذي رفعته الساكنة .تمخض عن هذا القرار اإلرساع يف إطالق 

رصاح مجموعة من املعتقلني عىل شكل دفعات:
أوىل.  كدفعة  حسو.  بن   4- الجياليل3_والهادي  لحسن-2  أمهاوري   1-
ثانوي-  )ابتدائي-  دراستهم  يتابعون  كتالميذ  لوضعيتهم  مراعات 
التكوين املهني(. تلتهم بعد ذلك دفعة أخرى من املعتقلني الذين عانقوا 
الحرية بعد 30 يوما من اإلعتقال بسجن ورززات وهم: محمد ملوكي- 
وليد جربا- الهادي- حسن عرباوي- أنور أيت الغازي ورشيد أيت الباشا.

الشهادات  لحملة  الوطنية  الجمعية  رئيس  بها«  »محمد  ظل  حني  يف 
املعطلني باملغرب فرع تنغريوعضو لجنة الدعم رهن اإلعتقال. إىل حدود 

يوم االربعاء 02 فرباير 2011.
* ن. ب

موازين القوى ترغم السلطات على إطالق 
سراح معتقلي إنتفاضة تنغري

منظمة  اإلنسان،  لحقوق  اإلستشاري  املجلس   : واملؤسسات  الفعاليات  من  مجموعة  نظمت 
اليونسكو بالرباط، املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة، 
يناير  27و28  يومي  بالرباط  دولية  ندوة  اإلنسان.  التخصصات لألخالقيات وحقوق  املتعدد  املعهد 
2011« حول الحقوق الثقافية بني الفهم واملمارسة«. وتم إستدعاء مجموعة من الخرباء الدوليني 

وثلة من أطياف املجتمع املدني املعنية باألمر.
تخللت هذه الندوة مجموعة من جلسات وورشات عمل: - طبيعة ونطاق الحقوق الثقافية وأرشف 

عىل تفعيلها كل من األستاذين باتريس مايري بيتش وأحمد بوكوس.
موضوع  حول  نقاش  اإلقليمي.  املستوى  عىل  الثقافية  الحقوق  موضوع:  حول  الثانية  الجلسة 
املنهجية وفعلها الحبيب بلوكش وأبدوالي سوو والسيدة شميشة رياحة. ويف اليوم التايل 28 يناير 
تناول املنظمني ورشة إعمال الحقوق الثقافية ،التنمية ودور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. 
من تفعيل مصطفى جلوك وستيفانيا غاندولفي ومحمد الحيان.تلتها بعد ذلك ورشة حول أهمية 
املنظمون  اإلنسان.وتناول  الوطنية لحقوق  للمؤسسات  بالنسبة  الثقافية  الحقوق  الرصد وإعمال 
والغري  الكونية  اإلنسان  حقوق  من  حق  باعتبارها  الثقافة  موضوع  اليومني  خالل  عروضهم  يف 
قابلة للتجزيء، مع الوقوف عىل تشخيص الوضع الحقوقي الثقايف يف كل من دول شمال إفريفيا: 
)املغرب- تونس- الجزائر- ليبيا- موريتانيا ومرص.( واتفق كل العارضني عىل أن الحقوق الثقافية 
بهذه البلدان تستحق املزيد من العناية سواء باملنطقة أو خارجها. فهي مهملة وغري مصانة بالشكل 
لحقوق  العاملي  اإلعالن  الثقايف:  بالتنوع  باإلعرتاف  يتعلق  فيما  السيايس  التطور  رغم  وذلك  الكايف، 
اإلنسان- إتفاقية اليونسكو- إعالن برشلونة...إلخ لكن واقع التطبيق لهذه اإلتفاقيات والعهود ظل 
أن  يعكس  مما  والتنمية.  اإلنساني  باألمن  مبارشة   مرتبطة  الحقوق  هذه  أن  العلم  مع  محدودا. 
2007( وبهذا الصدد أفاد السيد  إحرتام الخصوصية الثقافية هو السبيل إىل السلم) إعالن فريبور 
معه   يف حوارها  األمازيغي  العالم  اإلنسان، جريدة  لحقوق  اإلستشاري  باملجلس  احيل عضو  حمو 
بقوله »تمة من يقول أن إعطاء الحقوق الثقافية يمكن أن يؤدي إىل التفرقة بني األمة. وهذا أمر 
منايف للواقع فهذه الحقوق تجمع األمة ال العكس ومنحها هو بمثابة إعطاء أهمية لإلنسان داخل 
الخرباء  إحضار هؤالء  الندوة مع  إىل هذه  فاعل. ودعوتنا  بأنه جزء منه وعضو  وطنه وتحسيسه 
يأتي من أجل تأكيدنا عىل دعم هذه الحقوق عىل أرض الواقع التي عرفت إقصاءا يف السابق«.ويف 

نفس السياق أكد كل من املشاركني بان حقوق اإلنسان كونية وهي مرتابطة وأن الحقوق الثقافية 
مثل باقي حقوق اإلنسان األخرى وهي تعرب عن الكرامة اإلنسانية، وإهمال هذه الحقوق هو إلغاء 
والحقوق  التنوع  مرصد  مع  بتعاون  اليونسكو  أصدرت  وقد  لكرامته.  وهتك  لإلنسانية  وإقصاء 
الثقافية املرتبطة بالفرانكفونية لفريبورغ كتاب يشخص وضعية الحقوق الثقافية ويحدد املقاربة 
التصورية لهذه الحقوق يف بلدان شمال إفريقيا ومرص ويقيس مدى تطبيق القوانني والسياسات 
إلبراز العقبات التي تحول دون تحقيق هذه الحقوق وأفادت السيدة منعز الفاريس أستاذة العلوم 
السياسة بالجامعة الليبية للعالم األمازيغي يف سؤالها عن وضعية الحقوق الثقافية بليبيا إذ قالت« 
وهي  واحدة  ثقافة  هناك  املمارسة  صعيد  عىل  ولكن  اعرتاف  هناك  واملدون  القانوني  الصعيد  عىل 
الخاصة بالنظام السيايس املتعلقة بالثورة الشعبية والنظام الجماهريي والسلطة الشعبية يف حني 
أن الكثرون يرون أن املؤسسات الدستورية هي األجدى من أجل االعرتاف بكل الحقوق وتجسيدها 
بموريتانيا فقد وضح  الوضعية  النظام« وبخصوص  ينهجها  التي  األحادية  بدل  الواقع  أرض  عىل 
السيد أبدوالي سو  عن أهمية الحقوق الثقافية يف فهم مختلف أشكال التمييز وقد تطرق سو إىل 
أشكال التمييز واملمارسات الخاصة بكرامة املرأة والرجل ومسألة العبودية و أكد سو بان املجتمع 
الصعيد  عىل  لألخالق  منافية  ممارسات  باملجتمع  يوجد  ما  بقدر  وعبيد  أسياد  به  ليس  املوريتاني 
الفكري واألخالقي والديني. ويف حوار مع عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية رصح السيد بوكوس 
بدوره أنه« آن األوان للقيام بإصالح دستوري وأن يتم ترسيم اللغة األمازيغية كلغة رسمية وتتخذ 
مكانتها يف كل املجاالت واملؤسسات من أجل تحقيق تنمية فعلية«. ويف األخري تم تقديم مقرتحات 

للتتبع من قبيل:
- الدعوة لعقد موائد مستديرة لتقييم الدراسة التي تم إنجازه بخصوص البلدان الستة.

- البحث عن النقاط التشاركية بني هذه البلدان وإيجاد دراسة تجمعها .
- مساءلة املؤسسات العمومية للوقوف عند تحديد املسؤوليات .

-  إتخاذ مجموعة من التدابري ملجموعة من القطاعات الحيوية يف املغرب إذ دعا املشاركني املغاربة 
إىل إتخاذ نفس التدابري بخصوص الحقوق الثقافية لكونها ) الحقوق الثقافية( ال تقل عن السياحة 

– الفالحة – الفوسفاط إلخ...
* ن.ب

الندوة الدولية حول احلقوق الثقافية: ال تنمية دون حقوق ثقافية كاملة للشعوب
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* املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يخلد رأس السنة األمازيغية
أكد أحمد بوكوس، عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية، خالل أمسية 
السنة  حلول  بمناسبة  الجمعة،  يوم  املعهد،  نظمها  وفنية  ثقافية 
أن  يناير من كل سنة، عىل   13 توافق  التي   ،2961 الجديدة  األمازيغية 
الرمزية،  الناحية  من  »يشكل،  الجديدة  األمازيغية  بالسنة  االحتفال 

تمظهرا أساسيا لحيوية وديمومة الثقافة األمازيغية«.
األساسية  الرموز  من  »رمزا  يعد،  االحتفال  هذا  أن  بوكوس،  وأوضح 
بالسنة  االحتفال  أن  وأضاف   املغربية«.  للحضارة  التاريخي  للعمق 
الجديدة يحيل »عىل االنتماء العضوي إىل الحضارة الزراعية، الذي يكسب 
الثقافة األمازيغية مجموعة من القيم لها صلة وثيقة بالبيئة والتوازن 

بني اإلنسان والطبيعة من وجهة نظر ثقافية محضة«.
بالخصوص  أدتها  موسيقية  فقرات  األمسية  هذه  برنامج  وتضمن 
املجموعة الصوتية للمعهد ومجموعة الفنان بلعيد العكاف باإلضافة إىل 
»سكيتشات« وأغاني األطفال من أداء مدرسة »باب تامسنا« و«مدرسة 

السمارة«.
هذه  مثل  يف  األطفال  حضور  عىل  يحرص  املعهد  بأن  بوكوس  وقال 
الصاعدة  األجيال  »تربية  بأهمية  إيمانه  من  انطالقا  وذلك  اللقاءات، 

عىل املحافظة عىل موروثهم الحضاري، حتى ال 
من  هي  قيما  تحمل  التي  الثقافة  عن  ينسلخوا 

صميم الثقافة الحداثية« 
والفنية  الثقافية  األمسية  هذه  واختتمت 
بعرض العديد من املأكوالت والوجبات التقليدية 
»إمنيس«،  وجبة  يف  إعدادها  عىل  املتعارف 
أصالة  تعكس  والتي  األمازيغية  بالسنة  احتفاء 
املناطق  العديد من سكان  لدى  السائدة  الثقافة 
من  الطبخ،  فنون  مجال  يف  املغربية  األمازيغية 
بسبع  و«كسكسو«  و«أوركيمن«  »تاَكال«  قبيل 

خضاري.
* سال تحتفل برأس السنة األمازيغية 2961

السنة  رأس  ترسيم  أجل  »من  شعار  تحت 
األمازيغية عيدا وطنيا« أحيت الجمعية املغربية 
والنقابة   ، سال  فرع  الثقايف  والتبادل  للبحث 
للتجار واملهنيني بسال احتفاالت رأس  الوطنية 
حرضها   2961 الجديدة  األمازيغية  السنة 
املكتب  وأعضاء  بسال   العمالة  مجلس  رئيس 
والتبادل  للبحث  املغربية  للجمعية  الوطني 
الثقايف  واملكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار 
ورشكاء  املدني  املجتمع  وفعاليات  واملهنيني 

نقابة التجاراالقتصاديني.
ويف كلمة لكاتب فرع الجمعية بسال استحرض 

فيها الغياب االضطراري بسبب املرض العضال لالستاذ ابراهيم أخياط 
األمازيغية  الثقافية  الحركة  مؤسيس  وأحد  للجمعية  الوطني  الكاتب 
القضية  وقته يف سبيل خدمة  أفنى عمره وكل  الذي  األوائل  وروادها 
له  داعني  الله  إىل  الرضاعة  أكف  الحارضون  رفع  وقد  األمازيغية 

بالشفاء والعافية.
وبمناسبة إحياء رأس السنة الجديدة، وحسب ما جاء يف تقرير ملحمد 
للمحتفلني  قدمت  فقد  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت  إكزارن  الثاني 
من  خليط  عن  عبارة  وهي   « أوركيمن   « أكلة  منها   ، تقليدية  أكالت 

القطاني ثم الكسكس بسبع خرض.
الذي  حجاوي  الواحد  عبد  األمازيغي  الفنان  بحضور  الحفل  وتميز 
الجديدة  السنة  الذي شارك يف إحياء  العريض  الجمهور  شنف أسماع 
وعمقه  األمازيغي  الرتاث  من  تمتح  غنائية  ومعزوفات  بمقطوعات 

االجتماعي والثقايف واإلنساني
ويف العرض الذي شارك به االستاذ الحسني أيت باحسني الكاتب العام 
بالنيابة للجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف أورد فيه أن التقويم 
منذ  البرش  استعملها  التي  التقويمات  أقدم  بني  من  يعترب  األمازيغي 
950 سنة قبل ميالد املسيح عليه السالم ، وبخالف التقويمني امليالدي 
والهجري ، فإن التقويم األمازيغي يف رأي األستاذ لم يرتبط بأي حدث 
ديني أو عقائدي ، بل ارتبط كما يرى بعض الباحثني بحدث تاريخي 
الفرعوني  للعرش  شيشنق  األمازيغ  زعيم  اعتالء  واقعة   ، سيايس 
الفرعوني  الكريس  إىل  شيشنق  وصول  أن  الباحثني  معظم  ويرجح   ،
تم بشكل سلمي يف ظروف مضطربة يف مرص القديمة ، حيث سعى 
الفراعنة القدماء إىل االستنجاد به لوضع حد لالضطرابات والفوىض 
عمل  وقد   ، العرافني  سلطة  تنامي  جراء  القديمة  مرص  عمت  التي 
الزعيم األمازيغي شيشنق يف نظر هؤالء الدارسني عىل استتباب األمن 

والسالم يف مرص القديمة.
وارتبط االحتفال بالسنة الجديدة،يف نظر آخرين،  بحدث أسطوري يف 
بقوى  استهانت  عجوزا  أن  تحكي  التي  األمازيغية،  الشعبية  الثقافة 
والزراعة  الخصوبة  رمز  يناير  فغضب  السماء  تشكر  ولم  الطبيعة، 
يوما  يقرضه  أن  فرباير  شهر  من  فورار  فطلب  ترصفها  ومن  منها 
قضت  قوية  عاصفة  فهبت  جحودها،  عىل  العجوز  يعاقب  حتى 
املخيال  يف  اليوم  ذلك  تحول  تم  ومن  العجوز،  تلك  أرايض  خريات  عىل 
له  سولت  من  بكل  يحل  قد  الذي  للعقاب  رمز  إىل  الشعبية  والذاكرة 
نفسه االستخفاف بالطبيعة، ولهذه االعتبارات ظل األمازيغ السكان 
ويعتربونها  الحادثة  هذه  يستحرضون  إفريقيا  لشمال  األصليون 
للرعي  اليوم  ذلك  يف  الخروج  يتجنبون  حيث  والحذر،  للحيطة  لحظة 
ويكرسونه  الطبيعة،  قوى  غضب  مخافة  وغريها  الزراعية  واألعمال 
األمازيغ  الخريات،واحتفال  من  بها  يرتبط  وما  باألرض  لالحتفال 
التي يقدسونها دوما  باألرض  ارتباطهم  السنة هذه يؤكد عىل  برأس 
مختلف  بني  املشرتك  القاسم  أن  املالحظ  إذ  للحياة،  فهمهم  ويكرس 
العادات والطقوس التي تقام خالل رأس السنة الجديدة هو ارتباطها 
باألنشطة الفالحية من زراعة وغرس لألشجار وتربية للماشية مما 

يعكس عالقة هذا اليوم بانطالق املوسم الفالحي .
الفاتح  يف  األمازيغية  السنة  برأس  االحتفال  عىل  األمازيغ  درج  وقد 

من شهر »يان يور« أي واحد يناير الذي يصادف 13 يناير من السنة 
املغربية  الوطني للجمعية  املكتب  املنياري عضو  امليالدية يقول عماد 
للبحث والتبادل الثقايف، الذي شارك هو اآلخر بعرض باملناسبة ، وقد 
األمازيغية  الثقافية  الحركة  فيها  تستحرض  فرصة  االحتفال  اعترب 
أهم املنجزات وكذا العوائق واملثبطات التي تحول دون بلوغ األهداف 
والغايات املسطرة والتي تخدم القضية األمازيغية يف أبعادها اللغوية 
واملنظمات  للهيئات  مناسبة  االحتفال  أن  والحضارية،كما  والثقافية 
للتذكري  ،وفرصة  وفنية  وترفيهية  ثقافية  أنشطة  لتنظيم  املدنية 
بمطلب  يتعلق  ما  خاصة  والعادلة  املرشوعة  ومطالبها  بمواقفها 
لم  أو  تحقق  ما  وتقييم  استعراض  إىل  إضافة   ، األمازيغية  دسرتة 
يتحقق يف مجال أدماج األمازيغية يف منظومة الرتبية والتكوين وكذا يف 
اإلعالم واإلدارة ،ثم االهتمام بثقافة األمازيغ وتاريخهم وحضارتهم ، 
ثم مطلب جعل رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة للجميع 

نظرا ملا تمثله املناسبة من رمزية وعمق حضاري.
* ازرفان و ادماج تحتفل برأس السنة األمازيغية الجديدة2961 

الثقايف سيدي مومن  املركز  االجداد شهد  تقاليد  كعادتها وجريا عىل 
األحد 16 يناير 2011 نشاطا فنيا أمازيغيا من تنظيم جمعية ازرفان 

دقيقة  بالوقوف  ابتدأ  الحفل  ادماج،  احياء  جمعية  مع  وبتنسيق 
املناضل األمازيغي )مبا ( مبارك أولعربي،  الفنان و  صمت عىل روح 
الحفل  فقرات  لتبدأ  الثقايف،   واملركز  املنظمة  الهيئات  كلمات  لتليها 
من  املناسبة  لهذه  التاريخي  السياق  يتناول  فيديوا  رشيط   بعرض 
أمازيغية عديدة هذا حفل من  إزرفان وقد أغنت فرق  انتاج جمعية  
اتبرين  احواش  اىل  باإلضافة  زغار،  وأيت  إسوفا  مجموعة  ضمنها 
وارغن وحفيظ تمازغا ، هذا وقد اتاحت اللجنة املنظمة الفرصة إلبراز 
مواهب من الرباعم الصاعدة يف الغناء باللغتني األمازيغية و الفرنسية 
املشاركة  مومن  لسيدي  الثقايف  املركز  براعم  من  فرقة  أتارت  كما   ،
مكتب  يف  عضو  وحسب  الحفل  باملناسبة.  خاصة  أمازيغية  بأناشيد 
املجتمع وتعرفها بهذه  إزرفان جاء لإلنفتاح عىل كل رشائح  جمعية 
املناسبة التي يحتفى بها يف كل البيوت املغربية دون معرفة الكثريين 

بداللة ومناسبة اإلحتفال.
بالتنسيق  رغبتهم  عن  ادماج  جمعية  أعضاء  عرب  جانبهم  ومن 
بالسنة  اإلحتفال  تخليد  اىل  داعني  املناسبات  هذه  مثل  يف  إزرفان  مع 

االمازيغية يف سيدي مومن كل سنة.
* جمعية نوميديا يف موعدها السنوي مع التاريخ األمازيغي

فعاليات  واختتام   ،2961 الجديدة  األمازيغية  السنة  حلول  بمناسبة 
امللتقى الثاني للطفل األمازيغي الذي نظمته جمعية نوميديا للثقافة 
يف  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  املعهد  مع  برشاكة  بالحسيمة،  والبيئة 
الفرتة املمتدة من رابع دجنرب2010 إىل غاية ثاني يناير2011، اختارت 
جمعية  نظمت  ثقافتي(،  واالنفتاح  هويتي  )األمازيغية  شعار  له 
نوميديا حفال فنيا تخليدا لرأس السنة األمازيغية بالحسيمة وذلك يوم 

13 يناير 2011.                                     
 افتتحت فقرات االمسية بكلمة للجمعية ألقاها رئيس الجمعية السيد 
تلبية  عىل  وشكرهم  الكرام  بالحضور  رحب  الذي  الشقراني،  محمد 
الدعوة، كما هنأهم بحلول السنة األمازيغية الجديدة متمنيا لهم يف اآلن 
نفسه تحقيق جميع مايصبون إليه، راجيا أن تكون سنة 2961 سنة 
التسامح والسالم والتعايش بني جميع األجناس والديانات واللغات، 
الذي هنأ  الريف،  ذاكرة  ملرابطي عن جمعية  السيد محمد  تلته كلمة 
الجميع بدوره عىل حلول هذه الذكرى السنوية الغالية، مذكرا بالسياق 
التاريخي لالحتفال بهذه املناسبة، والدالالت التاريخية التي تكتسيها 
يف جميع أرجاء تمازغا، ، إثر ذلك تدخل السيد حسني بوجدادي، منسق 
املتواجد  الرشقي،  بالريف  الشفهي  املوروث  لتوثيق  ثاوسنا  مجموعة 
مقرها بمدينة العروي، ليشكر الجميع عىل حضورهم املتميز يف هذا 
اليوم االستثنائي، وداعيا إىل التفاف الحضور حول مطلب اعتبار فاتح 
يناير من كل سنة جديدة عطلة   13 التي تصادف  السنة األمازيغية، 
مشريا  امليالدية،  والسنة  الهجرية  السنة  فاتح  نظريتها  مثل  وطنية، 
بالذاكرة  احتفاء  هو  املناسبة،  بهذه  االحتفال  أن  إىل  كالمه  سياق  يف 
الوطنية يف عمقها التاريخي، بعد ذلك كان الحارضون عىل موعد مع 
ب)أوتكني  موسوم  األمازيغية  باللغة  ناطق  فكاهي  مرسحي  عرض 
إىل  لإلستماع  الجميع  لينتقل  إنس(،  سثغمس  أتفك  إنس  سفوس 
ذي  )ميلشور  اإلسباني  املعهد  لشباب  مختلفة  موسيقية  معزوفات 
والشواهد  الجوائز  من  العديد  بتوزيع  الحفل  لينتهي  خوبيانوس(، 

أصناف  تقديم   كذك  وتمن  امللتقى،  يف  املشاركني  عىل  التقديرية 
زبيب،حمص،  ثيغواوين،  لوز،  )تني،  الجافة  الفواكه  من  مختلفة 
إىل جانب مأكوالت أخرى )ذاغيفني،  أو كاوكاو...(،  السوداني  الفول 

حتيتاث...( وكذا الكسكس املروي بالحليب.
* جمعية أمزروي تراسل امللك لجعل يوم 13 يناير عيدا وطنيا.

نظمت جمعية امزروي للدراسات التاريخية و املوروث الثقايف، أمسية 
بقاعة   ،2961 الجديدة   األمازيغية  بالسنة  إحتفاال  ملتزمة،  فنية 
املركب الثقايف بالناظور مساء يوم 12 يناير املوافق لفاتح رأس السنة 
األمازيغية ‘’ننايار’’  تحت شعار » التقويم األمازيغي هوية و تاريخ« 
تفاعال كبريا مع  و  األمسية حضورا جماهرييا مكثفا،  و قد شهدت 

فقرات ليلة أسكواس أماينو.
الفرقة  قائد  أولعربي  مبارك  للشهيد  بأغنية  االمسية  إفتتحت  قد  و 
اتت  إذ  ترحما عىل روحه،  بدقيقة صمت  و  باند«،  الغنائية »صاغرو 
و  الوطني،  الرتاب  مختلف  من  املوسيقية  الفعاليات  من  مجموعة 
الرباقي، سفيان  الحفل كل من مجموعة سولليت، سفيان  قد نشط 
إزران، إدريس معاش، ماسيور، و إدريس و نعيم اللذين تحمال مشقة 
إحتفال  يف  خصيصا  ليشاركوا  الناظور  إىل  أكادير  مدينة  من  السفر 
ننايار مع إخوانهم الريفيني، و يف مجال الشعر شارك كل 
الكردي، صارح إصفظاون،  الغرناطي، عائشة  من رشيد 
أتحفوا  الذين  هؤالء  أبرنوص،  سعيد  محمد،  بومكويس 
الحضور بأشعار تتناول تيمات تتعلق باإلنسان األمازيغي 
الحضور  موعد  كان  كما  بمحيطه،  عالقته  و  نضاله  و 
محمد  و  ميموني  مراد  من  كل  فيها  أبدع  سكيتشات  مع 

الساوي.
الحركة  فعاليات  مختلف  حضور  اإلحتفال  شهد  قد  و 
األمازيغية ، و توزيع الفواكه الجافة عىل الحضور، الذين 
شاركوا جمعية أمزروي الفرحة بقدوم أسكواس أماينو، 
كما عممت الجمعية لبطاقة بريدية تضمنت مطلبا لعاهل 
البالد بإقرار يوم فاتح السنة األمازيغية عيدا وطنيا مؤدى 
أعقب  الذي  بيانها  يف  الجمعية  أكدته  املطلب  نفس  عنه، 
بتبادل  و  جماعية  بصورة  األمسية  لتنتهي  اإلحتفال، 

التهاني بني كل الحارضين
* امازيغ طنجيس يشاركون جمعية يوبا احتفالها 
باسكاس اماينو و يكرمون املناضل عالل املساوي 

نظمت جمعية يوبا بطنجة يومه األحد حفال فنيا بمناسبة  
السنة االمازيغية الجديدة 2961 »اسكاس اماينو« حرضته 
جماهري غفرية. انطلق الحفل عىل ايقاعات غيثارة الفنان 
اغانيه  اروع  الحارض  للجمهور  الذي غنى  نوميديا  محمد 
الحفل  االغاني،  تلك  ترديد  يف  بدورهم  شاركوه  الذين  و 
الشعر،  و  الغناء  بني  جمعت  التي  املتنوعة  بفقراته  تميز 
باإلضافة اىل معرض للوحات التشكيلية و مؤلفات الروائي و الشاعر 

ع الله املنشوري.
االمازيغية   االغاني  تقديم  يف  التنويع  ل  خال  من  متميزا  كان  الحفل 
بجميع مكوناتها، فإىل جانب الفنان محمد نوميديا من الريف صعدت 
عىل  الدور  ليأتي  العاملة،  سوس  من  ايصوفان  مجموعة  املنصة  اىل 
و  الفنان كوسن غيثارته  تسلم  الشامخة حيث  االطلس  اغنية جبال 
صعد اىل املنصة وهو متاثر بفقدان الساحة الفنية الحد رموز األغنية 
االمازيغية، قائد مجموعة صغرو »نبا« حيث ردد اغاني املجموعة عىل 
مسامع الحارضين تكريما لرحيل هذا العمالق الذي سيظل خالدا يف 
الغناء كان للجمهور موعدا  الوسط الفني االمازيغي ، فباالضافة اىل 
قصائدهما  القاء  يف  اشكوك  ومحمد  املنشوري  الله  ع  الشاعرين  مع 
عىل مسامع الحضور ، كانت املفاجاة الكربى صعود الفنانة صابرين 
اثسوندا  اناري  ازري »مشغانك  لتغني رائعة من روائع خالد  املنصة  
داخل  اصواتهم  تعالت  و  الجمهور  مشاعر  اججت  التي   « خوجودار 

القاعة مرددين االغنية بحماس .
االستاذ  االمازيغي  املناضل  للحضور موعد مع تكريم   يف االخري كان 
تنبوا  الذين  باملغرب،  االمازيغي  النضال  رموز  احد  املساوي  عالل 
املحطات  من  كثري  يف  وساهم   ، االوىل  بداياتها  يف  االمازيغية  القضية 
بتسليم  الجمعية  السيد محمد حميش رئيس  تقدم  ، حيث  النضالية 
شهادة تكريمية لصديقه يف النضال االستاذ عالل املساوي، وتم انهاء 
و  املناسبة  لهاته  خصيصا  اعدت  امازيغية  وجبات  بتقديم  الحفل 
املعروفة لدى ايمازيغن باكالت اسكاس اماينو او »امغار« وتم توزيع 

شواهد تقديرية عىل الفرق املشاركة و الشعراء.
* جمعية ماسينيسا بطنجة تحتفل بالسنة األمازيغية الجديدة

شمال  وعموم  املغرب  يف  األمازيغية،  الحركة  مكونات  باقي  غرار  عىل 
بطنجة  الثقافية  ماسينيسا  جمعية  احتفلت  والدياسابورا،  إفريقيا 
الجمعية،  استحرضت  حيث   ،2961 الجديدة  األمازيغية  السنة  بحلول 
بحضور العديد من منخرطيها وضيوفها، الرمزية الثقافية والحضارية 

لهذه املناسبة ودالالتها العميقة.
وخيم الحزن عىل احتفاالت الجمعية لهذه السنة، بعد الوفاة الغامضة 
للفنان األمازيغي الشاب امبارك أولعربي، الرئيس املؤسس للمجموعة 
االحتفال  بداية  يف  املشاركون  وقف  حيث  باند”،  “صاغرو  املوسيقية 
دقيقة صمت ترحما عىل روحه الطاهرة، كما تميز الحفل أيضا بحضور 
أعضاء اللجنة التحضريية للحركة التالميذية األمازيغية بكل من ثانوية 

عالل الفايس وثانوية موالي يوسف التقنية والرازي بطنجة. 
ضمنته  باملناسبة  خاص  بيان  بإصدار  الجمعية  احتفاالت  وتوجت 
املستويات  جميع  عىل  األمازيغية،  الحركة  مطالب  من  مجموعة 
والسياسية  الثقافية  الحقوق  بكل  اإلقرار  رضورة  خاصة  واألصعدة، 
بالهوية  اإلقرار  رضورة  رأسها  وعىل  األمازيغية.   واالقتصادية 
يف  رسمية  لغة  األمازيغية  اللغة  وترسيم  املغربية  للدولة  األمازيغية 
األمازيغية  إحالل  عىل  والعمل  ومضمونا،  شكال  ديمقراطي  دستور 
مكانتها الالئقة بها يف مختلف مناحي الحياة الوطنية خاصة يف القضاء 
األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة  السنة  فاتح  والتعليم، واعتماد  واإلعالم 

رسمية مؤدى عنها املغرب.

مبناسبة ختليد رأس السنة األمازيغية اجلديدة 2961
األمازيغ يطالبون جبعل رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة للجميع

إعداد

رشيدة 
إمرزيك
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* ميمون أم العيد
هل مات مبارك أولعربي موتا طبيعيا؟ ما طبيعة مرضه قبل وفاته؟ ما مدى 
صحة فرضية تعرضه للتسميم؟ وهل يشكل مبارك أولعربي خطورة بالغة 
كي تتم تصفيته؟ ما هي الجهة التي يمكن أن تقف وراء ذلك؟ كل هذه أسئلة 
كثرية و غريها طرحت بقوة بعد وفاة هذا الفنان املثقف البالغ من العمر 27 
سنة و الحائز عىل جائزة أحسن مغني أمازيغي سنة 2010 و التي يمنحها 

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية.
رأسه  بمسقط  دفن  الذي  أولعربي  مبارك  الفنان  محبي  من  الكثري  ج  يَُروِّ
 )!( بُسم  قتل  بل  طبيعيا  موتا  يمت  لم  الفقيد  بأن  الراشدية  اقليم  باملعب 
دون أن يقدم أحد دليال أو يشري بأصبعه نحو جهة معينة مدانة. لهذا السبب 
حملنا هذا التساؤل إىل ثلة من معارشيه و أصدقائه. فموحى مالل نفى هذه 
صحته  و  عرفته  أن  منذ  و  مدة.  منذ  مريضا  كان  مبارك   « قائال  الفرضية 
ليست عىل ما يرام« و هو األمر الذي أكده الفنان عمر أيت سعيد الذي رصح » 
الفقيد كان يعاني من مرض فقر الدم و هو يخضع للعالج منذ مدة » و ربما 
العسكري  باملستشفى  اإلستشفاء  فرتة  طوال  الزمه  الذي  خالد  فشقيقه   «
بالرباط هو الذي يمكنه أن يديل بمعلومات يف املوضوع ›‹ يضيف موحى مالل.

خالد أولعربي عضو بفرقة صاغرو املوسيقية و شقيق الفقيد قال موضحا : 
مبارك رحمه الله كان مصابا بمرض شريغ سرتوس وال نملك أدلة التهام أحد 
بتسميمه.« ثم يضيف »إذا ما استجدت معطيات يف األمر فإن املستقبل كفيل 

بكشف حقيقة األمر ›‹  .
و شريغ سرتوس)Churg-Strauss( هو مرض نادر يقدر انتشاره بـ 0.75 
فرد يف كل 100000 شخص. وغالبا ما يصيب الفئة العمرية املمتدة بني 15 و 
70 سنة. من أعراضه : الربو، التهاب األوعية الدموية . ينترش هذا املرض يف 
جسم االنسان يف ثالث مراحل مما يؤثر عىل  الرئتني والقلب والجهاز العصبي 
املحيطي )يف 78 ٪ من املرىض( ، والكىل والغدد الليمفاوية ، والعضالت والجلد.
هذا  أن  إال  معروف  غري  سرتوس«  »شريغ  ملتالزمة  الدقيق  السبب   يبقى  و 
املرض النادر يؤدي أحيانا رغم العالج إىل نزيف دماغي أو تعطل دماغي و قد 

يؤدي إىل الوفاة.

وكل  األمازيغي  والشعب  األمازيغية  الفنية  الساحة  فقدت 
طواقي الحرية ومناشديها مناضال وفنانا، ورجال من أشجع 
أولعربي«.  القائد«نبارك  الفنان  هو  الرجال.  وأنبل  الرجال، 
وقد إستطاع بطابعه الجبيل املتمرد. أن يخط مساره النضايل 
الخاص به. إذ آمن نبارك أولعربي بأن الفن الغنائي. اليقترص 

رنات  من  أو  أغنية،  وخفضات   نربات  من  اآلذان  تسمعه  ما  عىل 
الطويلة  املسافة  تلك  هو  بل  شعرية،  قصيدة  يف  الكالم  أجراس 
التي تربز بني نربات أغنية، وبما يتسلل من  من الرشود والصمت 
القصيدة يف حالة التمعن واالنسجام. وذاك أرق مما تسمعه أذناك.

ما  ليس سوى طنطنة تشوش  أذاننا  ما تسمعه  يكون  ما  فكثريا 
يجب أن تستوعبه بقلوبنا. هكذا جسد نبا ظاهرة القشور واللباب 

يف حياته ومساره النضايل الفني، وهو ما نلتمسه يف كل أغانيه:
AAFAK AB THANUT UCI-D AZALIM IJJAN- AABAS IR-

 BAH GLUTU- YAN UTBIR IKAN IGNWAN- SGIMGUN
AR AMSAMRIR S G TAZARIN AR TINGHIR

والفن  الشعر  فخصوصية  للمناضل،  الخالدة  األغاني  من  وغريها 
األمازيغي عند أولعربي كما لدى أمثاله من الفنانني يستلزم نبش 
الواقع ومالمسته واإلحتكاك اليومي معه بوضع األسئلة الجريئة 
للقضايا  وطرح   TABRAT I WBAMA:ــري األخ ألبومه  يف  كما 
الساخنة يف أغنيته ABAS IRBAH G LUTU، ال يف قشور الفن كما 
صاغرو  فرقة  قائد  ناضل  وقد  وهنالك.  هنا  مهرجانات  يف  نلحظ 
الذي هوى صعود الجبال يف نضاله، بدل اللهو يف املستنقعات. وغنى 
اإلستعداد لإلستشهاد يف سبيلها ويف سبيل  أتم  للحرية وكان عىل 

مبدئه.
أسمع القائد بأغانيه كل من بهم صمم من جبال ووديان وسهول، 
الصخور،  كل  يف  بصوته  ونحت  لفنه.  وعاشقة  صاحبته  فصارت 

البناؤون  فأحبه كل املقهورين واملهمشني واملقصيني، أحبه 
وعنهم،  لهم  غنى  والنساء...إذ  األطفال  أحبه  والفخارون، 
يف  ويموتون  األكواخ  يف  يولدون  الذين  الجبال  ألبناء  غنى 
قصور العلم، غنى للذين يحولون الوعر إىل حدائق وبساتني، 
غنى للرعاة الذين يمنحون قطعانهم غداء وصوفها رداء...

إلخ.
أحبهم.  فأحبوه كما  القائد وعنهم.  لهم  الذين غنى  أولئك  كرتحم 
أولئك  هم  أيضا  وكثر  املطر.  قطرات  ومن  الرمل  حبات  من  أكثر 

الذين يكرهون نبـــــا.
رحل عنا أنبا من دون وداع ودون سابق إنذار، رحل وحمل إىل لحده 
الذي رفعه طوال حياته  لواءه  الكثري وصار  أيضا  الكثري كما ترك 

شامخا مستعصيا عىل األعداء يف عاتق أعضاء فرقة صاغرو باند.
فالوداع ثم الوداع يا لسان الجماهري.

* نزيه بركان

أقل ما ميكن أن نقوله عن انبارك أولعريب

مبارك أولعريب: حقيقة مرضه
* الشيخ أحمد أوهاشم )71 سنة( :و شهادات أصدقائه 

يزورني  كان  املرض  به  يشتد  أن  قبل   
أنا  كنت  الفراش  الزم  بعدما  و  باستمرار 
املنية.  أخدته  أن  إىل  أفارقه  وال  أزوره  الذي 
رغم أني أكربه بأكثر من أربعني سنة إال أني 
كنت أحس إىل جواره باألُنس. أسعد أوقاتي 
عالقات  تربطني  رفقته.  أقضيها  التي  تلك 
الكريمة.  عائلته  و  بإخوانه  و  به  جيدة 
ألني  كصبي  بحرقة  بكيت  ُدفن  عندما 

أدركت أني دفنت إبنا عزيزا«.
* موحى مالل:

إال  يُخرج  ال  الذي  النابض  القلب  فقدنا 
املشاعر الصادقة. أعرفه عن قرب ألني من 
مبارك  أشعاره.  يراجع  و  ألبوماته  يسجل 
يعرف كيف يتواصل مع الناس مع محبيه 
و مع املختلفني معه من املناضلني. لم يغري 
خطابه يوما. ألنه ال يغني من أجل أن يُمتع 
الناس فحسب بل يغني ليعرب عن مواقفه 

لذلك  فقدانه  كثريا  آملني  لقد   . األوىل  قضيته  جعلها  قضية  تجاه 
ألبومي  إصدار  أجلت  و  الفنية  أنشطتي  و  مشاركاتي  كل  علقت 

إىل إشعار آخر.
* أنكمار:

الفنية بالجنوب  الحركة  نبأ وفاة أحد أعمدة  الحزن  ببالغ  تلقيت 
موحى  الفنان  رفقة  األضحى  عيد  بعد  مرة  آخر  زرته  الرشقي. 
العسكري  التي قضاها باملستشفى  مالل بعد مرحلة اإلستشفاء 
والدته وهي جاثمة  آملني كثريا هو صورة  الذي  اليشء  بالرباط.  

عىل قربه. لقد جعلني املوقف أذرف دموعا حارة.
* أمناي:

وفاته  رغم   . األمازيغية  للقضية  الكثري  اليشء  مبارك  قدم  لقد 
حية  فهي  أغانيه  و  مبارك  أفكار  أما  توارى  الذي  هو  فالجسد 
يف  ملبارك  أغنية  أخصص  بأن  عهدا  نفيس  عىل  قطعت  تموت.  ال 

رفقة  نفكر  أننا  كما  أحييها.  أمسية  كل 
مجموعة من الفنانني يف أغنية لتكريم هذا 

املناضل الشهم.
* لحسن أوالڤي:

تأملت كثريا لفقدانه ألنه رجل متواضع و   
السن  هذا  يف  يموت  أن  أصدق  لم  محبوب. 
خاصة و أنه يف ريعان شبابه لكن األعمار 

بيد الله. تعازَي الحارة لعائلته و ملحببيه.
* عمرنايت سعيد: 

األنماط  عن  متمرد  و  جريئ  فنان  مبارك 
نصوص  عىل  يشتغل  للغناء.  التقليدية 
شعرية بطريقة واسعة ألنه يوظف الريفية 
و القبايلة . أسلوبه جديد بالنسبة للجنوب 
القبايل.  و  الريف  يف  موجود  لكنه  الرشقي 
فرض نفسه و صنع مجده بجده و عمله. 
حتى اسم املجموعة فهو غني عن كل تعبري 
ألنه اسم جبل شامخ شهد معركة تاريخية 
بوكافر. بالرغم من رحيله فإنه يف قلوبنا. 
هذا  ات  عطاء  إىل  يلتفت  أن  املسموع  و  املرئي  اإلعالم  إىل  أتوجه 

الفنان املتميز و يكرمه عىل األقل . 
حسن كوجوت:

 لقد فقدت الساحة الفنية و الثقافية رمزا من رموزها. فنان كبري 
واستمعت  مرة  أول  بومالن  يف  التقيته  عندما  مبدئي.  مناضل  و 
التعبري عن  أعجبت كثريا بجرأته و قدرته عىل  الثورية  أغانيه  إىل 
مواقفه بال تردد. بعدها نشأت صداقة بيننا . وعندما لزم الفراش 
زرته يف قريته بقرص املعب ) قبل 15 يوما من وفاته( رغم عالمات 

العياء و التعب فقد كان فرحا بشوشا. 
لم أتخيل أني لن أراه مرة أخرى. لقد خلت مرضه محنة و ستزول 
لكنه مات. أريد أن تعرف عائلته بأنها ليست وحدها التي فقدت 

مبارك فموته خسارة للثقافة األمازيغية للفن و ألمازيغ العالم.
* ميمون أم العيد

مبارك أولعريب : شهادات ...

تنويرية  إشعاعية  ثقافية  أياما  بأشتوكن  تيماتارين  جمعية  نظمت   
مابني27 و 29 يناير 2011 باملركب الثقايف الرايس سعيد أشتوك ببيوكرى 
و  الفنان  لروح  كتكريم  و   2961 الجديدة  األمازيغية  السنة  بمناسبة 
الكل  ترقب  من  بغتة  يف  نحبه  قىض  الذي  "نبا"  أولعربي  مبارك  املناضل 

ملستجدات الساحة األمازيغية. 
وتميزت االيام الثقافية بتنظيم جلسة نظرية فكرية أطرها محمد العابد  
بالسنة  التاريخي لالحتفال  السياق  بالحديث عن  املحارض  ابتدئها  حيث 
األمازيغية، بحيث أكد أن السنة األمازيغية تعود إىل 950 سنة ق.م حيث 
يقرتن هذا الحدث التاريخي بإنتصار إيمازيغن بقيادة امللك شيشونغ عىل 
الفراعنة، وبهذا يكون التقويم األمازيغي غري مرتبط بحدث ديني عكس 
التقويمني الهجري و امليالدي، أما بالنسبة للعادات والتقاليد املرتبطة بـ 
"أسكاس أمازيغ" فالربغم من إختالفها و تباينها حسب املناطق يبقى 
اإلرتباط  شدة  يبني  ما  املشرتك  قاسمها  الزراعي  باملحصول  إرتباطها 
الناطقني بالعامية املغربية  باألرض، وحاليا تطال هذه اإلحتفاالت حتى 
الدالالت  وتتعدد  هويتهم.  سلب  ومحاولة  تغريبهم  حقيقة  يؤكد  ما 
التي  للتضحيات  إنعكاس  التي يكتسيها "id n yenayer"، فهو  واألبعاد 
قدمها األجداد من أجل رد اإلعتبار للذات األمازيغية، كما تكتيس املناسبة 
كذلك بعد قيميا اذ تخلد للتعايش األزيل بأرض شمال إفريقيا، ويف األخري 
أكد املحارض عىل كون رأس السنة األمازيغية محطة تاريخية نؤكد من 
لتاريخ  خاللها وعينا بدواتنا ونفند كل األطروحات واألساطري املؤسسة 
بطش  من  والفرار  العائلية  الحسابات  بتصفية  اقرتن  ومقزم  مختزل 
و  الجهود  توحيد  اىل  األمازيغية  التنظيمات  مختلف  دعى  كما   ! اإلخوة 
األمازيغية  للحركة  واملرشوعة  العادلة  املطالب  تحقيق  نحو  قدما  امليض 
كمدخل للنضال من أجل قضية شعب شهد له باملقاومة عىل مر التاريخ، 
ثقافة  األمازيغية:  "الثقافة  املأثورة:  ترجمه مولود معمري يف قولته  ما 

مقاومة و صمود"
باملدينة،  التأهيلية  الثانويات  تالميذ  لفائدة  ورشات  تنظيم  تم  كما 
أطرها قدماء الحركة التالميدية األمازيغية بأشتوكن وصب إهتمام هذه 

الورشات كلها يف مجاالت متنوعة كاللسانيات والتنمية الذاتية. 
واختتمت االيام الثقافية بأمسية فنية عرفت القاء مجموعة من القصائد 
األمازيغية  الدراسات  مسلك  طلبة  بعض  طرف  من  امللتزمة  الشعرية 
أمالي  للفكاهي  تنشيط  مع  األمازيغية،  التالميذية  الحركة  ومناضيل 
ليتم  أشتوك،  سعيد  الرايس  خالدات  فيها  أعيدت  موسيقية  وفقرات 

اإلختتام بتوزيع بعض الجوائز التشجيعية والشهادات التقديرية. 

تيماتارين تكرم روح الفنان
* أزرو : الحسان مصحو مبارك أولعريب

 
 تحت شعار :"األغنية األمازيغية تهذيب للذوق و ترسيخ للقيم اإلنسانية 
جمعية  نظمت  األمازيغية  للثقافة  امللكي  املعهد  من  بدعم  و  النبيلة 
تومليلني لرعاية الفن األمازيغي األصيل ملتقاها الثاني للشعر األمازيغي 
الحسان  األستاذ  ترأسها  علمية  جلسة  امللتقى  عرف  قد  و   ، الغنائي 
األطلسية  األمازيغية  األغنية  واقع  حول  مداخلها  تمحورت  مصحو 
حاول األستاذ الحسني لهبوب مقاربة األغنية األمازيغية بني اإليقاعات 
الرصينة و اإليقاعات املعربة و خلص إىل أن اإلقاعات قد تنعكس سلبا 
أو ايجابا عىل استيعاب املعاني و إدراك املرامي و أن اإليقاعات الرصينة 
األطلسية  األمازيغية  األغنية  يف  الوجداني  التأثري  من  تزيد  الهادئة 
مستشهدا من بعض املقاطع من أغاني الفنان املرحوم حمو و اليازيد. 
كما حاول األستاذ حميد السعيدي أن يجيب عن تساؤل أصبح متداوال 
خالل السنوات األخرية يف األوساط األمازيغية يف مداخلة بعنوان :) اآلالت 
ختام  يف  ليؤكد   ) األمازيغية  لألغنية  إضافة  أية   : العرصية  املوسيقية 
مقاربة أن األغنية األمازيغية األطلسية تحافظ عىل مقوماتها الجمالية 

الصاخبة  اآلالت  أن  إىل  العرصنة مستطردا  و  الحداثة  لتيار  رغم مواكبتها 
األغنية  كلمات  مضامني  فهم  دون  تحول  قد  اآلذان  تصم  التي  املزعجة 
األوساط  يف  املعروف  اإلبراهيمي  محمد  الفنان  بتذكري  الجلسة  لتختتم 
األمازيغية  األغنية  برموز  املنظمة  الجمعية  أوسيدي رئيس  الفنية بمحمد 
يف األطلس املتوسط مستشهدا ببعض املقطوعات املقتبسة من املآثر الفنية 
لرائد األغنية األمازيغية األطلسية الفنان حمو واليازيد والتي تفاعل معها 

الجمهور.
الجمعيات  وبعد تكريم األستاذ الحسان مصحو اإلعالمي ورئيس فدرالية 

الثقافية األمازيغية اعرتافا ملا يسديه للثقافة األمازيغية والشعراء والفنانني 
فقراتها  تضمنت  فنية  بأمسية  املهرجان  فعاليات  اختتمت  خدمات،  من 
كوراال أمازيغيا شارك فيه عازيف ومغنيي إقليم إفران عالوة عىل قراءة آخر 
ما أبدعه الشعراء األمازيغيني من قصائد، لوحات من فن أحيدوس، مرسح 

أمازيغي ومجموعة من األغنيات األمازيغية األصيلة.
فعاليات  احتضنت  التي  بأزرو  أقشمري  الشباب  دار  فضاءات  ضاقت  وقد 
واألقاليم  إفران  إقليم  أنحاء  كل  من  حرضت  التي  بالجماهري  املهرجان 
املجاورة والتي لم تخف استياءها من غياب قنواتنا التلفزية واإلذاعية التي 

لم توفد بعثاتها لتغطية فعاليات امللتقى.  

مجعية تومليلني لرعاية الفن األمازيغي األصيل حتتفي باألغنية األمازيغية

اسيا  مصطفى  املعتقلني  نقل  إثر  عىل 
توالل  بسجن  القابعني  عطوش  وحميد 
بأمكناس من زنزانتهما التي توفرت فيها 
بعض مقومات تراعي ظروفهم كمعتقلني 
الزاال  طالبان  ولكونهما  سياسيني. 
يتابعان دراستهما. تقدم كال من املعتقلني 

برسالة توصلت بها هيئة دفاعهما ترشح 
عن  بعزلهما  فيها  ويطالبان  وضعيتهما 
كطلبة  ووضعهم  اآلخرين  السجناء  باقي 
ويف  هادئ.  جو  يف  دراستهما  يتابعان 
أحمد  األستاذ  مع  الجريدة  أجرته  إتصال 
أنه وضع  أكد  الدفاع  الدغرني عضو هيئة 

هذا امللتمس يوم 01 فرباير 2011 بمكتب 
والذي  بمكناس  سعيد  سيدي  سجن  مدير 
أطلعه عن عدم علمه بهذا اإلجراء. وأضاف 
السجن  مدير  وعدنا  »لقد  قائال  األستاذ 
ويستفرس  املوضوع  يف  ينظر  سوف  بأنه 
املسؤولني عن هذا النقل الذي ال علم يل به«

أسايا وأعطوش يطالبان هيئة دفاعهما بعزهلم عن باقي السجناء
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غري  امازيغية  عاملية  منظمة  وهي  االمازيغي  العاملي  الكونكريس  راسل 
حكومية، عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية بشأن املحارضة التي ألقاها 
السيد الوايف النوحي بالعاصمة اليمينة صنعاء وذلك يوم 18 دجنرب 2010 

بمناسبة احتفاء جمعية الشعراء الشعبيني اليمنيني بالشعراء اليمنيني.
يف  دجنرب2010   18 يوم  النوحي  الوايف  السيد  »حارض  الرسالة:  وتقول 
الشعراء  جمعية  قبل  من  صنعاء  اليمنية  بالعاصمة  نظمت  محارضة 
احتفاء  واآلداب،  والفنون  للثقافة  اإلبداع  ومؤسسة  اليمنيني  الشعبيني 
وكذلك  –املغربية،  اليمنية  الثقافية  العالقات  موضوع  يف  يمنيني،  بشعراء 
السيد  تحدث  وقد  املهرية.  واللغة  االمازيغية  اللغة  بني  املشرتكة  القواسم 
التي خلقها هو بنفسه،  النوحي يف املوضوع حسب هواه ونظرياته  الوايف 
الرسمية  األنباء  وندرج بعض منها حسب ما جاء يف نص إخباري لوكالة 
اليمنية- سبأ ، حيث قال » املعهد امللكي للثقافة األمازيغية باململكة املغربية 
يحرص عىل تطوير العالقات العلمية والثقافية للتعريف بالثقافة األمازيغية 
رأسها  العربية وعىل  البلدان  أعماقها وحدودها يف مختلف  وبحث ودراسة 
نصوص  إىل  يمنية  أصول  من  األمازيغية  بان  بالقول  تستند  والتي  اليمن 

ومراجع، عن غريها ممن تقول بأن األمازيغية أوروبية أو افريقية«.
الذي  الباحث  هذا  أن  نرى  العاملي،  االمازيغي  الكونكرس  يف  فإننا  وعليه، 
تنقل إىل دولة اليمن بأموال املعهد امللكي للثقافة االمازيغة الذي تترشفون 
باإلرشاف عىل عمادته، قد رضب يف الصميم الروح الذي تأسس عليه املعهد، 
االمازيغ  أصول  بإسناد  االمازيغيتني،  والحضارة  التاريخ  كثريا  خدش  وقد 
إىل غريها، وقد أرجع عقارب ساعة االمازيغ، إىل  الوراء بل وإىل قرون من 
األمر،  هذا  يف  تحقق  العاملي  االمازيغي  واملؤتمر  سيما  ال  والعتمة،  الجهل 
وتأكد له أن الوايف النوحي هو باحث جد متواضع أنجز أطروحته يف التاريخ 
أبحاث  أية  له  وليست  اإلدرييس،  الرشيف  مخطوط  تحقيق  يف  الوسيط، 
بصفة  املغرب  وتاريخ  عامة  بصفة  االمازيغ  تاريخ  يخص  فيما  تاريخية 
تفاجأ  واللسانيات، وقد  األصول،  البعد عىل علم  بعيد كل  انه  خاصة، كما 
القليلة  كتاباته  بعض  خالل  من  تأكد  حينما  كثريا  االمازيغي  الكونكريس 
االمازيغيتني،  والثقافة  اللغة  يف  فضيع  نقص  من  يعاني  الباحث  أن  جدا، 
مما جعل محارضة الباحث تسقط عنها صفة العلمية واالكاديمية، حيث 
جلباب  ولبس  علمية،  أسس  إىل  تستند  ال  قديمة  أطروحات  الباحث  ردد 
االيديولوجيا باسم املعهد امللكي للثقافة االمازيغية، ومما زاد يقيننا يف هذا 
االتجاه هو االنتماء الحزبي لهذا الباحث املعادي لالمازيغية، الذي هو نفس 

االنتماء للسفري املغربي بدولة اليمن. ومن تم بدأت الحكاية...
لذلك، فاملؤتمر العاملي االمازيغي، يطلب من سيادتكم اتخاذ جميع التدابري 
املعنية بالنهوض  املوقرة  الالزمة يف هذا اإلطار حتى ال تتحول مؤسستكم 
عن  أصال  املقصية  الثقافة  هذه  تعادي  مؤسسة  إىل  االمازيغية  بالثقافة 
طريق ترصيف خطابات إيديولوجية اقصائية من قبل بعض االيديولوجيني 

الذين يركبون عىل البحث العلمي.«

ويف األخري، إذ يبارك لكم املؤتمر العاملي االمازيغي السنة االمازيغية الجديدة 
2961، تقبلوا السيد العميد فائق عبارات التقدير واالحرتام.

إبراهيم أوتالت
الكونكريس العاملي االمازيغي
الرئيس

الكونغريس العاملي األمازيغي
 يوجه رســــالة مفـــتـــــوحةإلــــــى الســــيد:
 عمـــيد املعهد امللكي للثقافة االمازيغية

ناشطون يطالبون جبعل حد لسياسة اإلقصاء 
واحليف والتهميش باقليم طاطا

مركز بين اعياط مقربة األحياء 
* طاطا: صالح بن الهوري

الجهات  بتجاهل  بتسينت  املدني  املجتمع  هيئات  نددت 
وأبدت  التطبيب،  يف  املقدس  الساكنة  لحق  الوصية 
النضالية  االشكال  كافة  لخوض  الالمرشوط  استعدادها 
برنامج تصعيدي مسطر،  الحق املرشوع وفق  النتزاع هذا 
منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت  بيان  يف  الساكنة،  وطالبت 
بانجاح  حقها  عن  للدفاع  الشاملة  والتعبئة  بالتجند 
الخطوات النضالية التي سيتم االعالن عنها يف حينها، نظرا 
تعرفه منطقة  الذي  والتهميش  والحيف  االقصاء  لسياسة 
محليا  املسؤولني  الستهتار  ونظرا  عقود  منذ  تسينت 
املغرب  لسياسة  تكريسا  والمباالتهم  ووطنيا  واقليميا 
طبيب  غياب  تازما  الوضع  زاد  نافع.وما  والغري  النافع 
نسمة.«اىل  االف  عرشة  تفوق  ساكنة  عن  سنة  من  الزيد 
وارسى  ومفقودي  الرس  الوطنية  الجمعية  طالبت  ذلك 
واملعنوي  املادي  طاطا-بالتعويض  املغربية-فرع  الصحراء 
ورد االعتبار لالرس املترضرة وبتخليد اليوم الوطني للشهيد 
بشكل رسمي وتشييد نصب تذكاري يليق بالحدث، وادان 
مكوناتها  وباقي  املغربية  للدولة  السلبي  التعاطي  البيان 
مع امللف الحقوقي لالرس املعنية الذي دام ثالثة عقود من 
الخطرية  الخروقات  كل  عىل  الجميع  صمت  الزمن.امام 
يف  للدولة  املسؤولية  وحملت  االنسان،  حقوق  مجال  يف 
تعاطيها االنتقائي والسلبي مع هذا امللف وطالبت الجهات 
املسؤولة بفتح نقاش جاد ومسؤول مع الجمعية للتداول 
لها ورفع  املناسبة  الحلول  ايجاد  العالقة قصد  املشاكل  يف 
الحرض عىل بعض الفروع واالستفادة من املنح املخصصة 
العام  الصادر عقب جمعها  الختامي  بيانها  للجمعيات، يف 
وعرف  منه.  نسخة  الجريدة  تلقت  مكتبها  تجديد  قصد 
ثم  ومناقشتهما  واملايل  األدبي  التقريرين  قراءة  االجتماع 
التي  للجمعية  االسايس  القانون  وقراءة  عليهما  املصادقة 
ومفقودي  شهداء  الرس  الوطنية  اسمها«الجمعية  اصبح 
الصحراء املغربية«وتدارس االجتماع كل القضايا واملشاكل 

العام  امور تنظيمية والتوجه  الجمعية من  املطروحة عىل 
املقبلة  النضالية  واملحطات  العمل  واسرتاتيجية  للجمعية 
صعيد  لالرس.عىل  والحقوقي  االجتماعي  بامللف  املرتبطة 
اخر التمست الجمعية الوطنية لحملة الشهادات املعطلني 
املناضلة  االطارات  جل  الحصن-من  فم  باملغرب-فرع 
املتعلقة  محنتها  بخصوص  معها  والتضامن  مؤازرتها 
للجريدة. ارسلت  وثيقة  يف  لها،  املحلية  السلطات  بمتابعة 
الوثيقة«شهدت منطقة فم الحصن باقليم طاطا  وورد يف 
الزمن،  من  عقد  طوال  ومتواصلة  عارمة  نضالية  دينامية 
والبطالة  الجماعي  والتفقري  التهميش  سياسة  نتيجة 
الجماهريية وغياب ادنى رشوط العيش الكريم من خدمات 
شغل...-زادت  سكن،  تعليم،  عمومية-صحة،  اجتماعية 
القاسية  الطبيعية  الظروف  السكان  معاناة  من  معها 
والتي يصعب فيها مزاولة أي نشاط اقتصادي.وسعيا من 
السلطات االقليمية واملحلية لكرس هذه الدينامية النضالية 
وعوض البحث عن حلول منطقية ملشاكل السكان وتحقيق 
القمع  اساليب  اىل  االخرية  هذه  لجئت  العادلة  مطالبهم 
منها  نال  تنتهي  ال  التي  واملتابعات  واالعتقاالت  والرتهيب 
اعلن  ناحيته  االكرب«من  نصيبه  يزال  وال  املحيل  الفرع 
الدفاع  يف  طاطا-استمراره  املوحد-فرع  االشرتاكي  الحزب 
دون  اقليم طاطا  لساكنة  والعادلة  املرشوعة  القضايا  عن 
مساومة او تواطؤ، ودعا املواطنني واملواطنات اىل فضح كل 
من يتاجر بهمومهم ومشاكلهم بجميع االشكال ومراسلة 
بسن  املسؤولة  الجهات  وطالب  شانه،  يف  الحزب  اجهزة 
املوسمية  عن  بعيدا  للمنطقة  حقيقية  تنموية  سياسة 
ومعالجة  اهتماماتها  صلب  يف  الطاطاوي  املواطن  وجعل 
عمل  تمييز،وثمن  او  تسويف  دون  الساكنة  مشاكل 
ومواقف مستشاري تحالف اليسار الديمقراطي الشجاعة 
الجماعي  وباملجلس  زكيد  وفم  لطاطا  البلديني  باملجلسني 
لتليت، وشدد عىل حرصه الدائم ملتابعة كل القضايا املرتبطة 
بالحياة اليومية للساكنة والتزامه بالتعاون والتنسيق مع 

الهيئات التقدمية الديمقراطية باالقليم.

* صالح حضـري -فرنسا

إن من يزور مركز بني اعياط، إقليم أزيالل، سيحس باإلحباط والغثيان، باألرض تنزلق من تحت قدميه، والجبال 
ترقص من حوله اسـتنكارا للتهميش والعبث اللذين طاال املركز إن عىل مسـتوى الحالة البيئية، أوالبنية التحتية، 
أواإلجتماعية وحتي اإلدارية، أعني السـلطات، املحلية واإلقليمية، وأنا أتفقد أحياء املركز، تبني يل أن حالة القرية 
لـم تتغـري، القرية محارصة باألزبال التي تنبعث روائحها من كل مكان، عدد ال يحىص من األكياس البالسـتيكية، 
املياه النتنة تسـيل يف جميع أزقة املركز يف انتظار ربط الدور بشـبكة واد الحار، هذه الشـبكة التي تسببت يف كثري 
من املصائب ذهب ضحيتها املواطنون الذين سـقط عدد كبري منهم يف حفر الربط، لقد تأملت كثريا حني شـاهدت 
الشـبان يمارسـون لعبة كرة القدم وسط األزيال واألسمدة الحيوانية، يا سالم عىل املغرب يا سالم، والله لو كانت 
العدالة اإلجتماعية قائمة ، لقدم املسـؤولون إىل املحكمة بتهمة الخيانة واملس بكرامة اإلنسـان، كل هذا يف غياب 
ملعب صالح ملمارسة الرياضة، يف غياب مأوى الشباب، والكل يعلم الدور الحيوي لدار الشباب والخدمات الجليلة 
التي يقدمها إن عىل املسـتوى الريايض أوالثقاقي أوالفني أوالرتبوي أواإلبداعي ، ويف غياب نادي نسـوي، يف غياب 
مسـاحات خرضاء، فالنسـاء، أمهاتنا، ال يفارقن البيوت إال من أجل اإلستشـفاء  أواإللتحاق بالرفيق األعىل، أما 
إذا تكلمنا عىل املسـبح، سـننعث باملجانني، وهذا غيظ مـن فيض، وأمام هذه الكارثة البيئيـة واإلجتماعية هناك 
مصيبة عظمى، متفشـية بشكل خطري، أال وهي تجارة املخدرات بجميع اشكالها وألوانها، تباع للكبار والصغار، 
فكم من مصائب وقعت باملركز بسـبب ماء الحياة، ويكفي اإلشـارة إىل الطعنة التي ذهب ضحيتها الشاب خ. س 
رحمـه الله، وهل هنـاك مصيبة أكثر من هذه؟ جميل أن يبقى باب مكتب الخليفة مفتوحا إلسـتقبال املواطنني، 
لكن عىل السـيد الخليفة أن يشـمر عىل سـاعديه ملحاربة هذا الخطر الفتاك، هذه السـموم التي تباع بعني املكان، 
لفلدات أكبادنا. عالوة عىل ما قيل، ال بد من اإلشـارة إىل مشـكل األرايض السـاللية لدوار فرغس، اإلرتماء، الحجز، 
التمليـك بشـواهد لفيفية تتحكم فيها عوامل القرابة واملحسـوبية، الخروقات التي تقـرتف ليال ونهارا أمام أعني 
السـلطة املحلية وبعلم السـلطات اإلقليمية، التي وجهنا لها وابال من الشكايات، وال قرار واحد بالهدم. ولن أنىس 
الطريـق الرابطـة بني املركز والرئيسـية 24، هذه القطعة التي بقيت عىل حالها منذ تأسيسـها نهاية السـتينات 
وأقسـم السيد العامل الحايل يوم 10 غشت2008 بأن يعيد إصالحها، بل سمعت خالل زيارتي األخرية للبالد نهاية 
شهر دجنرب األخري، بأن األشغال ستبتدئ بداية يناير 2011،  زد عىل كل ما ذكر مشكل اإلنارة العمومية، فظيوف 
الرحمان يتخبطون يف األوحال بسـبب انعدام اإلنارة بمعظم األزقـة، الظالم، األوحال والحفر، يف الوقت الذي تنعم 
فيه الدواوير العياطية املجاورة باإلنارة العمومية بدون انقطاع، والسـؤال الذي يطرح نفسه بقوة،هو أين يتجىل 
دور املجلس القروي املشـلول؟ أين دوره يف خلق فرص الشـغل بجلب املسـتثمرين؟ ببناء دور للسكنى تساهم يف 
إنعـاش ميزانيـة الجماعة، يف البنية التحتية، يف املسـاحات الخرضاء، يف جمع النفايـات، يف املجال البيئي وحماية 
الثروة الغابيوية، يف الرشاكة الفعلية مع املؤسسات الرتبوية والجمعيات، يف حماية الطفولة، واملعاقني واملعوزين، 
يف الرياضات الجماعية والفردية، يف السـياحة الجبلية، يف السـماح للمواطنني بحضور  اجتماعاته الشهرية، هذه 
اإلجتماعـات التي أصبح مهندسـها وعقلها املدبـر هو العنرص الغريب عن املجلس، العنـرص الذي ال يخفي والءه 
الالمـرشوط وبيعتـه للرئيـس، وبكل حس وطني أقـول ملن انتقذوني يوم 10 غشـت 2008 مـن املرتزقة املوالني 
واملحسوبني عىل األغلبية، ألنني عرضت مشاكل الساكنة بكل صدق وأمانة عىل السيد العامل الذي أشهد له بروح 

الحوار، للذيليني أقول ها أنتم كذبوا هذه الحقائق املؤملة، و أدعو القراء لزيارة مقربة األحياء.

بيان  يف  بطنجة،  الثقافية  ماسينيسا  لجمعية  التنفيذي  املكتب  عرب 
له، توصلت الجريدة بنسخة منه، عن سخط الجمعية الشديد عىل ما 
الخطابي  الكريم  عبد  بن  ندوة »محمد  له  تعرضت  الذي  املنع  يحمله 
عىل  داللة  من  املبطن  املنع  هذا  إفريقيا،  شمال  شعوب  ورهانات 
استمرار التعاطي العنرصي مع كل القضايا الحقوقية، خاصة أنشطة 
الحركة األمازيغية، التي تحتفي بفكر وسياسة محمد بن عبد الكريم 

الخطابي.   
 كما عرب عن إدانته للسلوك املناور يف عدم تسليمها لرد الرفض املكتوب، 
كيفما كانت مربراته. خاصة وان السيد مدير مجمع الصناعة التقليدية 
أخرب ممثل الجمعية بأنه غري ملزم بتسليمه الرد عىل طلب الجمعية 
مكتوبا. وهنا نذكر الرأي العام وكل الجهات املسؤولة، بان الجمعية، 
قد سبق لها أن نظمت بنفس القاعة، يوم 29 ماي 2010، ندوة فكرية 
يف موضوع: »الجهوية من منظور الحركة األمازيغية«، وقد تلقت ردا 
الرد  الزامية  بعدم  الزعم  يفند  الذي  األمر  الغرفة،  رئاسة  من  مكتوبا 
كتابة. ونعترب األمر شططا يف استعمال السلطة واستخفافا بالقانون، 
الذي يوجد من بني مرشعيه السيد رئيس الغرفة، باعتباره مستشارا 
برملانيا عن حزب األصالة واملعارصة. وتحمل الجمعية ،حسب ماجاء 
يتلقى  ومن  التقليدية،  الصناعة  غرفة  لرئيس  املسؤولية  البيان،  يف 
منهم التعليمات الفوقية، مسؤولية أي تطورات قد يعرفها هذا امللف.

تم  التقليدية،  الصناعة  بمجمع  الندوات  قاعة  أن  إىل  البيان  وأشار 
السنتني  طيلة  كامل  بشكل  وتجهيزها  هيكلتها  وإعادة  إصالحها 
التي  الرضائب،  دافعي  أموال  من  رصدها  تم  ميزانية  من  املاضيتني، 
تبذيرا  نعتربه  الذي  األمر  وهو  منهم،  جزء  الجمعية  منتسبي  يعترب 

للمال العام، عىل حساب حاجيات أبناء الشعب األساسية.
الحقوقية  والهيئات  املدني  املجتمع  فعاليات  جميع  ندعو  األخري  ويف 

حقها  عن  الدفاع  يف  الجمعية  ملؤازرة  اإلعالمية  واملنابر  والسياسية 
عىل  ضدا  الرأي  عن  الحر  والتعبري  أنشطتها  تنظيم  يف   املرشوع 
الوحيد،  الحزب  مرشوع  خدام  ينهجها  التي  واملنع  القمع  سياسات 
الذي بدأ يسطع نجمه يف األفق، والذي يريد حرث كل ما حققه الشعب 

من هوامش للحرية بنضاالت رشفاء هذا الوطن.
املكتب  عقده  الذي  االجتماع  خلفية  عىل  البيان  هذا  إصدار  ويأتي   
التنفيذي لجمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة، مساء االثنني 31 يناير 
2011، خصص لدراسة آخر االستعدادات لتخليد الذكرى أل 48 لرحيل 
األمري محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي كان مقررا أن يكون عىل 
شكل مجموعة من األنشطة، ضمنها ندوة فكرية يف موضوع: »محمد 
بن عبد الكريم الخطابي ورهانات شعوب شمال إفريقيا«، التي كان 
بمجمع  األنشطة  بقاعة   ،2011 فرباير   5 يوم  تنظيمها  املزمع  من 

الصناعة التقليدية، عىل الساعة الرابعة مساء.
وتقول الجمعية بأنها سلكت كل الطرق القانونية الجاري بها العمل 
الندوة،  لذات  القاعة  استعمال  طلب  نص  قدمت  بأن  اإلطار،  هذا  يف 
يوم  مؤرخ  طنجة،  لوالية  التقليدية  الصناعة  غرفة  رئيس  السيد  إىل 
بطابع  ممهور  التوصل  نظري  عىل  مقابله  وحصلت   ،2011 يناير   26
واملماطالت،  التسويفات  من  سلسلة  وبعد  التاريخ،  نفس  يف  الغرفة، 
كان  التقليدية،  الصناعة  مجمع  مدير  السيد  طرف  من  مربرة،  الغري 
وقام  اليوم،  نفس  يف  إصالحات  ستعرف  القاعة  بكون  زعمه  آخرها 
)املنتمي  الغرفة  رئيس  بالسيد  وهاتفيا  مبارشة  باالتصال،  املكتب 
لحزب األصالة واملعارصة(، وقدم لنا تربيرات أكثر فداحة من مرؤوسه، 
حيث اخربنا أكثر من مرة بأنه ينتظر تعليمات من الكاتب العام لوالية 
القاعة  استعمال  رخصة  الجمعية  سيمنح  كان  إن  ما  ليقرر  طنجة، 

من عدمه.

منع ندوة »حممد بن عبد الكرمي اخلطايب ورهانات شعوب مشال إفريقيا« بطنجة

إذا كانت حرب الريف تعني أجدادنا باألساس، فإنها تعنينا نحن أيضا، 
وبشكل ليس أقل اهتماما أو آالما. وإذا كانت هذه الحرب تعني أجدادنا 
عىل األصح، فيصعب عيل أن أقول عنها الكثري، إال أنني الزلت أتذكر حجم 
األلم والحزن الذي خلفته هذه الحرب يف نفسية جدي وجدتي عىل األقل، 
وهو ما كان يتجسد يف لحظات رشودهما أحيانا، قبل الدخول يف حوار 

غري معلن مع الذات واسرتجاع املايض...
الطابوهات  إطار  يف  يدخل  كان  الحرب  هذه  ذكريات  يف  الخوض  حتى 
الحقيقية  اآلثار  فهم  عىل  قادرة  غري  تبقى  اللغة  دامت  ما  املؤرقة، 

النعكاسات هذه الحرب عىل املشاركني فيها.
من  كثري  يف  والدي،  مع  الشاون  منطقة  زرت  السنوات،  مرور  ومع 
لكنني  لدي،  مؤسسة  فكرة  يكن  لم  طبعا،  الحرب،  حضور  املناسبات. 
قررت االقرتاب من املوضوع، من خالل الدراسة عنه، حيث اكتشفت أن 
الكثري من الناس، يف املغرب واسبانيا، يجهلون تماما تاريخ تلك الحقبة، 
وعميقة  دقيقة  معرفة  عىل  اآلخر  البعض  كان  حني  يف  الحكاية،  وكذا 
بتفاصيل الوقائع، من خالل اإلطالع عىل الوثائق والكتب واملوسوعات. 
أو  اسبانيا  يف  سواء  جييل،  فيها  بما  الفرتة،  تلك  تلت  التي  األجيال  أما 

املغرب، فليس لهم علم أو اهتمام بأحداث هذه الحرب.
من  أنه  افرتضت  والحتمية،  والرصينة  املتأنية  القراءة  منطلق  ومن 
ويمكن  ماجرى.  لتأطري  الجيوسيايس  السياق  استحضار  الرضوري 
نيل نصيبها من  إطار  الريف يف  إىل منطقة  إن اسبانيا قد وصلت  القول 
االحتالل، مرغمة بأمر من إنجلرتا وفرنسا، وبرتخيص دويل لالستعمار، 
وزج بها يف حرب لم يردها ولم يخرتها أفراد الجيش االسباني. وأعتقد 
أن قرار الحرب كان خطأ، يكفي أن نشري إىل أن نفس الجنود املشاركني 
اسبانيا  يف  العسكري  االنقالب  ونفذوا  قادوا  الذين  الريف، هم  يف حرب 

الحقا.
فقد ضمت كتائب الحرب قطاعا واسعا من معاريض فرانكو، بل منهم 
من كان يحتل املغرب مكانة عشق واحرتام خاصني يف قلبه، إذ اعتقدوا 

أن رحلتهم ستدخل يف إطار تنفيذ مهمة حضارية.
وظلم  أزمة  كتاريخ  املنسية«  »الحكاية  هذه  اسرتجاع  أن  أعتقد  لذا 
يستهدف تنوير األجيال القادمة، وإتاحة فرصة ممكنة، أمامهم، للتعرف 
عىل ما جرى. وهي حرب، كما سبق أن ذكرت، لم يرغب يف خوضها، عىل 
أنا لست مؤرخا، ولكن  إليها.  اقتيدوا  الذين  األشخاص  األقل، كثري من 
الفيلم سيتيح للمهتمني إكمال زوايا الرؤية إىل هذه الحقبة... مع التأكيد 
عىل أن الدور الذي سيلعبه هذا الوثائقي هو تحسيس الناس باملوضوع، 
جيدا  أعرف  األساسية.  واألسئلة  املفاتيح  رشح  يف  اإلسهام  ومحاولة 
 77 15 سنة من الحرب يف رشيط ال يمتد سوى  أنه من الصعب اختزال 
دقيقة. بكل ما تعنيه الحرب من تفاصيل ووقائع، حيث إن كل سنة من 

الزمن الحقيقي للحكاية كانت تستحق وثائقيا خاصا بها.
للحرب،  عاما  معرضا  أقدم  أن  هو  أحققه  أن  حاولت  ما  إن  األخري  يف 
من  خضم  يف  والوقوع  والجزئيات،  التفاصيل  متاهات  يف  الضياع  دون 
إىل  النفاذ  أدعي  أن  ودون  ماجرى،  حقيقة  حول  والتصادم  املواجهات 

األسباب املبارشة التي أدت إىل اندالع هذه الحرب، ألنني لم أكن هناك.
املهم هو أن جمهور الفيلم، من املغرب وفرنسا واسبانيا، عىل السواء، 
بتلك  أشيد  أن  يفوتني  وال  املشاهدة،  وستثريه  بالحكاية  سيستمتع 
التي  الفيلم،  عىل  أرياس«  »إيمنولو  املمثل  أضافها  التي  املبدعة  اللمسة 

تجسدت فيه صوتا، رسدا، وإيقاعا...
* مانويل أوريو
ترجمة: محسن الرشكي

مانويل أوريو خمرج فيلم »التاريخ املنسي« يكشف أسرار حرب الريف
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الشاعرة األمازيغية » رقية تو« تفوز مبسابقة اإلبداع األديب االمازيغي صنف الشعر
 بامللتقى الوطين االول للكتاب باالمازيغية

* محمد ارجدال

األدبية  الساحة  يف  املعروفة  تو«  »رقية 
األمازيغية بلقبها الفني » تانريت « التي تعني 
تانريت  اسم  وأن  خاصة   ، الجمال  الفائقة 
املغربي  بالجنوب  األمازيغي  الرتاث  يف  يقرتن 
بأسطورة العشق األبدي بني » ؤنامري وتانريت 
« الشبيهة بقصة » روميو وجوليت « العاملية .

قرض  يف  أبدعت  التي  األمازيغية  الشابة  هذه 
يتطلب  الذي  الفني  التخصص  هذا  الشعر 
باللغة  كبريا  امٍلاما  و  الكتابة  يف  عالية  مهارة 
رغم  الرمزية  وصيغها  وأساليبها  األمازيغية 
ال  معرب  وسط  يف  وترعرعت  نشأت  أنها 
يتحدث األمازيغية، حيث كانت والدتها بمدينة 
وكربت  بها،  وتربت   1984 سنة  أواخر  أسفي 
لم  لكنها  امازيغي،   / عربي  اللسان  مزدوجة 
األمازيغية  أرستها  وجذور  أصول  من  تتنصل 
بمنطقة  املغربي  الجنوب  من  تنحدر  التي 
تافراوت مما جعلها تتشبث بلغتها األمازيغية 
تحدثت  جد  عن  أبا  امازيغية  أنها  لتؤكد  و 
به  فكتبت  به  أبدعت  بل  االمازيغي،  باللسان 
باللغة  كتبت  كما  رائعة  كثرية  شعرية  قصائد 
نعومة  فمنذ  زجلية،  قصائد  املغربية  الدارجة 
ومع  كهواية  الشعر  بكتابة  بدأت  أظافرها 
مرور السنني أصبحت موهبة الشعر التفارقها 
مرة  ألول  املغربي  الزجل  استهواها  وقد   ،
وكتبت به أوىل قصائدها الشعرية، ومع مرور 
يدب  االمازيغي  الهوياتي  الشعور  بدأ  السنني 
التاريخ  يف  البحث  إىل  بها  دفع  مما  كيانها  إىل 
مستجدات  واكبت  كما  وحضارته  االمازيغي 
يف  أبدعت  ثم  األمازيغية  الثقافية  الساحة 

القصة القصرية والشعر واألناشيد والنصوص 
يف  بإبداعاتها  شاركت  و  لألطفال  املرسحية 
وجهويا  محليا  فكرية  ومنتديات  لقاءات  عدة 
الوطنية  الصحف  يف  بعضها  ونرشت  ووطنيا 
الجمعيات  من  بالعديد  جمعوية  فاعلة  وهي 

بمدينة أسفي وعضو رابطة شعراء العالم .
وقد استطاعت الشاعر ة تجاوز العقبات التي 
اعرتضت مسريتها اإلبداعية للوصول إىل هدفها 
همومها  تحمل  التي  إبداعاتها  نرش  وهو  أال 
األمازيغية  ألن  الهوياتي  ووعيها  وأحاسيسها 
التي  الشمس  أشعة  بمثابة  للشاعرة  بالنسبة 
تيضء نهارها ونور القمر الذي ينري ليلها، بل 
تحب  فالشاعرة   ، تستنشقه  الذي  الهواء  هي 
تسوده  بعالم  تحلم  و  الحروب  وتنبذ  السلم 

املحبة واإلخاء . 
الفكرية  املدارس  بمختلف  الشاعرة  تأثرت 
الكونية  الثقافة  عىل  النفتاحها  واألدبية 
 ، دفيد  ماريا  الفرنسية  بالشاعرة  فتأثرت 
قباني  نزار  وخاصة  العربية  الحداثة  وشعراء 
والكتاب  الشعراء  من  بالعديد  تأثرت  كما 
ومحمد  الدين  خري  محمد  خاصة  االمازيغ 
بمثابة  كان  الذي  األخري  هذا  زلحوض  فريد 
أستاذها يف كتابة الشعر، كما اختارت الكتابة 
ملتزم  كفضاء  األمازيغية  باللغة  واإلبداع 
مسريتها  فتوجت   ، اإلبداعية  طاقاتها  لتفجري 
اإلبداعية بإصدارها لديوانها االول » تاسودمت 

تابركانت« / القبلة السوداء سنة 2010. 
القصائد  كتابة  يف  خاصة  طريقة  وللشاعرة 
الكلمة  تطويع  عىل  أساسا  تقوم  الشعرية 
شاعرتنا  تكون  وبذلك  وتطويرها،  الشعرية 
رغم  وآمالهم  الناس  آالم  عليها  تنعكس  مرآة 

بساطتها يف حياتها اليومية ، ونظرا النفتاحها 
الشعر  تكتب  فإنها  الكونية  الثقافات  عىل 
يف  رسها  وذلك  ما،  نوعا  مألوفة  غري  بطريقة 
شعرا  يسمى  الذي  اإلبداعي  لونها  بل  الكتابة 

حداثيا .
محيطها  مع  تفاعلت  تانريت«   « فالشاعرة 
الحياة  هموم  من  هما  ترتك  فلم  جدي  بشكل 
ااٍل وسبقت إىل التعبري عنه، كما لم ترتك قيمة 
نبيلة تعتز بها اإلنسانية ااٍل و أظهرتها وسعت 
ااٍل  الحياة  يف  جمالية  صورة  وال  ترسيخها  إىل 
يكون  بذلك  و   ، عليها  انعكست  مرآة  وكانت 
بحياتها  مرتبط  إبداعي  خزان  بمثابة  شعرها 

وحياة كل إنسان يتوق إىل السعادة والحرية.
تو«  رقية   « الشابة  الشاعرة  فازت  ومؤخرا 
بمسابقة اإلبداع األدبي االمازيغي صنف الشعر 
باالمازيغية  الكتاب  رابطة  نظمتها  التي  و 
أعلنت  والتي  ب:»تريا«،  اختصارا  واملعروفة 
للكتاب  االول  الوطني  امللتقى  خالل  عنها 
باالمازيغية باكادير متم شهر دجنرب املنرصم 
القبلة   / تابركانت«  »تاسودمت  بديوانها 

السوداء .
وقد صدر هذا الديوان الشعري ضمن منشورات 
بمطبعة  »تريا«  باالمازيغية  الكتاب  رابطة 

سيدي مومن بالدار البيضاء سنة 2010 . 
وعرشين  مائة  حوايل  من  الديوان  ويتألف 
صفحة من الحجم املتوسط ويضم بني طياته 
الشعرية ومقدمة كتبت  القصائد  عرشات من 
والالتيني  تيفناغ  االمازيغي  بالحرفني  كلها 
أعاله  فاتح  بني  لون  ذو  غالف  الديوان  ويعلو 
داخل إطار اسم الجمعية النارشة أسفلها اسم 
الالتيني  بالحرفني  الديوان  عنوان  ثم  الشاعرة 
لوجه  تشكيلية  لوحة  اسفلهما  االمازيغي  و 
االسود  اللونني  بتداخل  سوداء  قبل  طبعته 

واالحمر عىل شكل خطوط تشكيلية طولية . 
بعنوان  شعرية  قصيدة  الديوان  من  وسنختار 
إليكم  تابركانت«  تسودمت   « السوداء  القبلة 
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رقية تو - تانريت

األمازيغية  املرأة  صوت  جمعية  نظمت 
لقاءا  ثويزا بطنجة   بتنسيق مع جمعية 
يناير   29 السبت  يوم  تواصليا  إشعاعيا 
2011 تحت شعار: "كفى انتظارا !!! نريد 
وذلك  غذا"  ليس  و  اليوم  خاصا  قانونا 

بفندق سيزار CESARبمدينة طنجة. 
التواصيل   اإلشعاعي  اللقاء  هذا  وعرف 
القانون،  هذا  مرشوع  محتويات  عرض 
ما  بني  مقسمة  مادة   109 من  واملتكون 
هو حمائي وما هو مدني و ما هو زجري 

جنائي. 
ويعترب هذا اللقاء بمثابة انطالقة التوزيع 
الربملانيني  عىل  اإلقتترتاح  لهذا  املوسع 
يف  للمساهمة  الحكوميني  واملسؤولني 
بالعنف  خاص  قانون  سن  صتتريورة 

األرسي باملغرب.
ويندرج هذا اللقاء يف إطار املسار اإلعدادي 
الوطني والتشاركي الذي من خالله تمت 
خاص  قانون  بخصوص  اقرتاح  بلورت 

بالعنف األرسي القائم عىل الجندر،

التنارصية  الحملة  إطار  يف  يندرج  كما 
الترشيعية املكثفة، من أجل قانون خاص 
التي  الجندر،  عىل  القائم  األرسي  بالعنف 
تخوضها مجموعة من الجمعيات منذ ما 
أربع سنوات يف مختلف مناطق  يزيد عن 
من  العديد  تنظيم  عرف  والذي  املغرب، 
تشاورية،  لقاءات  ضمت  التي  األنشطة 
حول مضامني القانون الخاص، مع أزيد 
؛ ولقاءات موضوعاتية  امرأة    3000 من 
الفعلني  من  مشارك   300 من  أزيد  مع 
لقطاع  وممثلني  املحليني  واملنتخبني 
كما  األمن؛  و  الرتبية،  الصحة،  العدل، 
مع  مبارشة  لقاءات  عدة  تنظيم  عرف 
 30 من  أزيد  بمشاركة  الربملانية  الفرق 
عضو وعضوة من مختلف مناطق املغرب 
يمثلون جمعيات غري حكومية، قطاعات 
قانونيني،  ومختصني  معنية  حكومية 
الذين اشتغلوا عىل صياغة قانون خاص 
الجندر طيلة  القائم عىل  األرسي  بالعنف 
أسبوع بالراشيدية يف شهر مارس2010.

عىل  تتوفر  بإمتياز،  جبلية  منطقة  تنالت،  قيادة 
تأهيل  إىل  تحتاج  هامة  وبرشية  طبيعية  مؤهالت 
عن  أبا  األمازيغ  سكانها  لفائدة  معقلن  وإستغالل 
جد إال أن الهجرة نحو املدينة وضيقها وسوء املعيشة 
السنوات األخرية وذلك  إزدادت يف  العيش بها  وقساوة 
لتبقى  الشغتتل  فرص  إنعدام  أهمها  أسباب،  لعدة 
حافظت  التي  باملرأة  تستنجد  دواريرها  وكل  تنالت 
فيه عىل دم الحيتتاة هذا الجنس الذي يفضل العيش 
بالقرى متحديا كل الظروف والصعاب هذا اآلخر الذي 
ينتظر العيش ورشيك الحياة لسنة أو أكثر للعودة من 

رشفيا  مصانا  منزله  ليجد  الدريهمات  ببعض  املدينة 
كل  الكماليات رغم  ولبعض  األساسيات  ومتوفرا عىل 

الظروف.
املرأة  لتلك  نموذجا  التنالتية  األكلميمية  املرأة  إنها 
الصامدة التي رشبت من عيون تيهيا النضال والصمود 
العاطرة  األرض  تلك  عىل  الكريم  والعيش  والتحدي 
بأنواع العشوبة واألشجار، املتنوعة من حيث العادات 
والتقاليد وليس غريبا أن تجد كل منزل بقرية أكلميم 
يعرف وجود" أملو" و"أكرن ن تمزين" "وأفولوسن" 
و"تمنت" و"أودي" و"تافوناست" ألنها مميزات املرأة 
أجل  الرجل، تضحي من  التي تساهم بجانب  الغيورة 

العائلة والنسب تحرتم األرض واإلنسان واملحيط.
هذه املرأة إستمرار للمرأة األكلميمية القديمة من حيث 
إمرأة كل زمان بحيث كانت هذه  الزمان والتي كانت 

وتأسيس  البقاء  أجل  من  الرجل  مع  ناضلت  األخرية 
الحياة والحفاظ عليها بهذه القرية النائية فساهمت 
املرافق  غياب  رغم  واإلنجاب  املوايش  وتربية  البناء  يف 
الصحية والرتبوية فعانت القسوة والتهميش وفضلت 
اآلخر  أجل  من  والعمل  العمل  لغة  بإختيار  الصمود 

والنفس املؤمنة بالبقاء.
عميقة،  ونكبات  حروب  من  عصيبة  فرتات  وجاءت 
وجدت املرأة نفسها وسط الناس تحاربه وتساعد عىل 
النجاح والفوز باملعارك رغم ظروفها التي تستمد من 

األمية ذلك الضعف املستمر.
من  فتتختترجتتت 
اإلستقالل  معركة 
التترأس  مرفوعة 
مات  من  ومتتات 
الشهيدات  متتن 
الحياة  وإستمرت 
أكلميم  بقرية 

مقورن.
أما اليوم فما زالت 
التنالتية  املتترأة 
عامة  بتتصتتفتتة 
كلميمية  أل ا و
بصفة خاصة رغم 
ورسعة  العوملة 
والتأثري  التوصل 
حافظت  الرسيع 
وداللة  معنى  عىل 
أولت  "تمغارت 
أكثر  بل  أوكلميم" 
إنخرطت  ذلك  من 
يف العمل الجمعوي وطورت أداءها لفائدة دورها الكبري 
وإعتزاز جنس  إفتخار  بكل  إنها  أكلميم  لديها  والغايل 
يحب الخري للجميع يساهم بالقليل والكثري لفائدة كل 
وخري  أكلميم  تحرية  يف  والخريية  الجمعوية  املبادرات 
للتنمية  تيويزي  بجمعية  املرأة  لجنة  تأسيس  دليل، 
من  وفتاة  إمرأة   90 وإستفادة  والتضامن  والتعاون 

مرشوع محاربة األمية.
هذا خري دليل ملن أراد الدليل.

وأخريا أتمنى من كل املهتمني اإللتفاتة إىل هذا العنرص 
الصنادق  ملء  يف  فقط  يستغل  والذي  املهم  البرشي 

اإلقرتاعية لإلنتخابات الجماعية والترشيعية.
وتانمريت لكل نساء أكلميم الكربى.

* الحسن بنظاوش زيري.

املرأة األكلميمية والتنالتية بني األمس واليــــــــــــــوم

  قام وايل جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف عامل عمالة الحسيمة السيد محمد الحايف 
رفقة العديد من املنتخبني ورؤساء املصالح الخارجية يوم الجمعة 22 يناير الجاري 2011 
بدوار تموجو بالجماعة القروية إزمورن بتدشني مركز نسوي من أجل إدماج املرأة القروية 

يف النسيج السيوسيو اقتصادي.
وأوضحت رئيسة جمعية املنال للتنشيط النسائي بالحسيمة يف ترصيح صحفي أن من بني 
أهداف هذا املركز هو تحسني وضعية املرأة القروية عرب تشجيعها عىل املشاركة يف الحياة 

االقتصادية واالجتماعية، وتحسني قدراتها املهنية واملعرفية يف عدة مجاالت.
وأشارت أن أهم األنشطة التي تمارسها الجمعية، منها عىل الخصوص دروس يف صناعة 
وصنع  اليدوية،  واألشغال  والعرصية،  التقليدية  والخياطة  األصيلة  التقليدية  الزربية 
حمالت  عدة  وتنظيم  األمية،  محو  يف  ودروس  وأشكالها،  أنواعها  بمختلف  الحلويات 

تحسيسية يف شتى املجاالت.

تدشني مركز نسوي من أجل إدماج املرأة 
القروية بتموجوت جبماعة إزمورن 

باحلسيمة 

صوت املرأة األمازيغية تنظم نشاطا إشعاعيا تواصليا 
بطنجة حول القانون اخلاص بالعنف األسري






