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 إن التعامل الغريب لبعض ممثلي السلطة في 
المناطق المهمش�ة المحس�وبة على المغرب 
المنس�ي يثي�ر اإلس�تغراب ويدف�ع إلى طرح 

مجموعة من األسئلة من قبيل : 
- ه�ل الس�لطات ف�ي المركز هي م�ن يعطي 
الضوء األخضر لممثليها للتنكيل بالمواطنين؟

-ه�ل الدول�ة ال تمل�ك إال المقارب�ة األمني�ة 
اللفض�ي والجس�دي ف�ي   العن�ف  وسياس�ة 

معالجة قضايا ومشاكل مواطنيها ؟
-لماذا هذه القسوة الغير مبررة على مواطنين 
ال يري�دون إال العيش  في كرام�ة ال منقوصة 

وال مشروطة؟
أراض�ي  م�ن  مواطني�ن  إف�راغ  معن�ى  -م�ا 
اس�توطنها آباءه�م وأجداده�م من�ذ ق�رون 

فورثوها عنهم بالنسب واألصل والتاريخ؟   
إنها أسئلة مشروعة من حقنا طرحها على كل 
م�ن يهمهم األمر من س�لطات مركزية تحكم 
بمنطق األنانية  واالس�تعباد وسلطات جهوية 

وإقليمي�ة تحك�م بمنط�ق اإلذالل والحك�رة . 
أس�ئلة نطرحه�ا حي�ن نج�د أن الدول�ة، التي 
م�ن المفروض عليها  حماي�ة مواطنيها، عبر 
العالقة  التي تربط كل الدول بمواطنيها تتجرد 
من هذه المس�ؤولية بل تنذر هؤالء المواطنين 
باإلفراغ من أراضيهم كس�كان أصليين مبررة 
ذل�ك كونه�م ال تربطه�م بالدول�ة آي�ة عالقة 
قانوني�ة. فم�ا معن�ى أن الس�كان ال تربطهم 
بوطنهم أية عالق�ة قانونية وما هي  المعايير 
الت�ي يعتم�د عليها لك�ي يرتب�ط  المواطنون 
بالدول�ة الت�ي ينتم�ون إليه�ا مع العل�م أن ال 
وط�ن لهم غي�ره؟ فال هم ج�اؤوا م�ن اليمن 
وال من الش�ام وال من الحجاز كأوالد الشرفاء 
المحضوضون الذين رس�مت الدولة المغربية 
وقننت تمييزهم وتفضيلهم عن باقي المغاربة 

ببطائق رسمية.
إنن�ا ال ننط�ق عن اله�وى بل هك�ذا، »دون أن 
تربطك�م بالدولة أية عالق�ة قانونية«، ختمت 

مندوبي�ة األم�الك المخزني�ة  التابع�ة لوزارة 
المالي�ة  بمدين�ة أكادي�ر اإلنذار ال�ذي وجهته 
إلى س�كان ت�دوارت بالدراركة التاب�ع لعمالة 

انزكان.
كذلك بنفس المنطق حجز رجال الدرك الملكي 
البطائق الوطنية لكل من السيد مهدي سموح 
والس�يد عليبوش محمد ال لشئ إال ألنهما ثارا 
رفق�ة الس�كان بجماعة اس�ول بتنغير وأمام 
البرلمان بالرباط العاصمة ضد السلطات التي 
أرادت االستحواذ على أراضيهم دون وجه حق.

إن العاق�ل ف�ي مغربن�ا الحبي�ب لن تس�تقيم 
ل�ه  المعادالت والنظريات أمام كل ما يعيش�ه 
من تناقضات في أربعة وعش�رين س�اعة في 
اليوم. خصوصا إذا كانت قدماه تمران به أمام 
البرلمان ففي كل يوم تجد مجموعات تعتصم 
ف�ي ه�ذا المكان ال�ذي أصبح عش�به وضالل 
أش�جاره وقبلهما رمزية المكان ملجأ للغضب 

و التعبير عن عدم الرضا. 
ف�أن تجد المعطلي�ن والنقابيين و النس�اء قد 
يب�دو عاديا لكن أن تجد رجاال في س�ن آبائنا 
محياه�م وش�م عليه�ا الزم�ان ب�كل األلوان 
واألحجام كل ماس�ي الدنيا ه�ؤالء هم  قدماء 
محارب�ي الوح�دة الترابية الذي�ن  حاربوا في 
س�بيل مغرب موحد بش�ماله و جنوبه هؤالء 
م�ن تصدى للع�دوان ض�د الوح�دة الترابية و 
هاهم يج�ازون بالالمب�االة و اإلهانة  بالتنكر 
له�م بع�د وعده�م م�ن قب�ل بحل مش�اكلهم 
وإنصافهم. إنها مفارقة عجيبة وغريبة فكيف 
يعق�ل أن تتعامل الدولة مع م�ن رفع باألمس 
الس�الح ضد الوطن بالرحم�ة والغفران وتمد 
ل�ه يدها وتغرقه في اإلمتي�ازات و اإلكراميات 
بل وتدعق عليه بالمناصب الس�امية، في حين 
أن من حمل الس�الح دفاعا عن الوطن يجازى 

باإلهمال و بنكران الجميل. 
إن المنط�ق  الذي تعامل�ت به الدولة قبال،  في 
بداي�ة االس�تقالل مع أبائن�ا و أجدادن�ا الذين 

ضح�وا بالمال  والنفس في س�بيل اس�تقالل 
الب�الد، ه�و نف�س المنط�ق ال�ذي تتعامل به 
الدول�ة اآلن مع هذه الش�ريحة من المواطنين 

الوطنيين. 
ه�ل لك�ي تس�مع الدول�ة ب�كل مؤسس�اتها، 
وهن�ا  ال نس�تثني أحدا، صوت الش�عب وأنين  
المواطني�ن يج�ب  أن يلجئ�وا  إل�ى  سياس�ة 
االبت�زاز »الش�ونطاج« الت�ي نراه�ا سياس�ة 

ناجحة هذه األيام. 
إنه�ا مهزل�ة أن تدف�ع الدول�ة بمواطنيها إلى 

الردكالية و العصيان.
 فم�ا معن�ى أن تنع�ت أمازيغ الري�ف في بني 
بوعي�اش وبن�ي ب�و كي�دار ودري�وش وت�ازة  
وأمازيغ س�يدي ايفني بأوالد الصبليون؟ لماذا 
لم تنعت غيرهم بأوالد فرنس�ا؟ س�ؤال ال نريد 

منه إال معرفة من نحن؟ 
 م�ا معن�ى ان تنتف�ض ءيميض�ر ومري�رت 
وأفال ءيغير أ الن القاس�م المش�ترك بين هذه 
المناطق هو سياس�ة تفقي�ر القبائل و الرمي 
بها ف�ي أحزمة المدن خدمة للوبيات العقار و 
لوبيات المناجم التي ال تربطها بهذه األرض إال 

المصلحة المادية 
و ما معنى أن تمنع الدولة على مواطنيها الحق 
في التظاهر السلمي إن تعلق األمر بمشاكلهم 
الداخلي�ة في حين توف�ر له�م كل إمكانياتها 
اللوجس�تيكية و اإليديولوجي�ة إن تعلق األمر 
باس�تيراد مآسي ش�عوب الس�تعمالها ذريعة 
لتفري�غ المكبوت لدى مواطنيه�ا و تهييجهم 

ضد قضايا ال ناقة لهم فيها وال جمل.
 من يريد للمغرب أن يسير  إلى الهاوية؟ 

وقديما قال الحكيم األمازيغي:
ighal unjuf masd azger umlil
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صـــرخـــــة 
البــــــد 

مـــنهـــــــا
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بعثة  كشفت 
أركيولوجية  أبحاث 
يف  إسبانية  مغربية 
أوكايمدن،  منطقة 
مدينة  ضواحي  يف 
منطقة  يف  مراكش، 
عن  الكبري،  األطلس 
غري  تاريخية  أرسار 
يف  قبل  من  مكتشفة 

وخارج  داخل  الثلوج  عىل  التزلج  بمحطة  اشتهر  موقع 
املغرب.  واالكتشافات الجديدة تؤرخ للنقوش الصخرية 
و  امليالد.   قبل  ما  ملرحلة  إفريقيا  شمال  كل  يف  القديمة 
تعني  و  أمازيغية  كلمة  أوكايميدن  أن  بالذكر  الجدير 

تجمع الرجال.
رسومات  عىل  عثروا  واإلسبان  املغاربة  اآلثار  علماء 
اإلنسان  دجنها  لحيوانات  الصخور،  عىل  محفورة 

تنتمي  ظلت  وأخرى 
الربي،  للوحيش 
الرسومات  وتعود 
ما  الربونزي  للزمن 
و900   1800 بني 
وللمرحلة  امليالد،  قبل 
والتي  النيوليتيكية 
 4000 قبل  ملا  تعود 
امليالد،  قبل   3200 و 
مرة،  ألول  عنها  اللثام  العلماء  يميط  اكتشافات  وهي 
يف  الحفرية  األشغال  انطالق  عىل  قرن  مرور  من  بالرغم 
املنطقة  أن  عىل  الباحثني  بحسب  يدل  ما  وهو  املنطقة، 
عىل  النيوليتيكية  للمرحلة  يعود  برشيا  نشاطا  سجلت 
عكس ما كان رائجا من قبل لدى علماء اآلثار، وعىل أنها 
قبل  السنوات  آالف  منذ  البرشية  للتحركات  قبلتا  كانت 

امليالد.

علماء آثار مغاربة وإسبان مييطون اللثام على نشاط بشري 
يعود ملا قبل 4000 سنة قبل امليالد يف منطقة أوكامييدن

*  إبراهيم فاضل - تافراوت

بقلب  النارية  للدراجات  الدويل  اللحاق  عجالت  رست 
من  توقف  حيث  مارس  ثامن  يوم  تافراوت  مدينة 
العاملي.  يومها  مع  بالتزامن  باملرأة  االحتفاء  أجل 
بأكادير  النارية  الدراجات  نادي  من   جاءت  مبادرة 
ضمن فعاليات الدورة الثانية عرشة من اللحاق الدويل 

للدرجات النارية.
أمينة  األمازيغية  اإلعالمية  من  كل  شمل  التكريم   
نعيمة  بأسفي  تيفاوين  مدرسة  ومديرة  الشيخ،  ابن 
إىل   باإلضافة   ، بتافراوت  بإداوكنضيف  املزدادة  فهيم 
رئيسة نادي الدراجات النارية وعضو الجامعة امللكية 
للدراجات زينب حمود. يف حفل بهيج حرضه عدد كبري 
بقاعة  الوطنية  وكذا  والجهوية  املحلية  الفعاليات  من 

 8 الخميس  ليلة  تفراوت  بمدينة  الكربى  الفنادق  أحد 
برقصات  الحارضون  استمتع  أن  فبعد   ،   2012 مارس 
أفولكي  جمعية  رئيسة  قدمت  املنطقة،  أحواش  فرقة 
الشيخ،  ابن  أمينة  التكريمية لإلعالمية  الورقة  بتفراوت 
اإلقليمي  املجلس  رئيس  الغازي  الله  عبد  تحدث  كما 
لتيزنيت عن مسريتها النضالية واإلعالمية،  وقدم سعيد 
فهيم،  نعيمة  و  حمود  زينب  من  كل  عن  نبذة  الكاهية 

اللذين  الحارضين  بعض  شهادات  إىل  الحضور  واستمع 
تفضلوا بإعطاء شهادتهمم يف حق الذين تم تكريمهم.

ازدادت  “بتاميورت”  امللقبة  الشيخ  ابن  أمينة  اإلعالمية 
بدوار ئيكنان بتافراوت إقليم تيزنيت سنة 1966. والدها 
بتفراوت  قائدا  كان  اوكدورت  احماد  بالحاج  املعروف 
أسالكها  بجميع  دراستها  تابعت  االستقالل.  بداية  يف 
اإلجازة  عىل  حصلت  حيث  الرباط  بمدينة  التعليمية 
جريدة  إحداث  يف  ومعنويا  ماديا  ساهمت  القانون،  يف 

»تافسوت« كما أسست مقاولة إعالمية أمازيغية تحت 
.“ édition Amazighe“ اسم

من  تتحدر  الثاني،  النسائي  الوجه  حمود  زينب   
 1973 سنة  مواليد  من  بالخميسات   الصفاصيف 
عضو  و  بأكادير  النارية  الدراجات  نادي  رئيسة 
النخبة النسوية للدراجات النارية بالجامعة اإلفريقية 
لنفس  املغربية  بالجامعة  وعضوة  النارية  للدراجات 
منذ  باملغرب  السياحي  بالقطاع  مستثمرة  الرياضة، 
اإلنساني  العمل  مجال  يف  جمعوية  فاعلة  و  سنوات، 

الخريي.
فهيم،  نعيمة  املكرم  الثالث  األمازيغي  النسائي  الوجه 
تعلم االمازيغية بحروف تيفيناغ للعبديني ولدت يف قلب 
اشتوكة  بإقليم  إداوكنظيف،  بمنطقة  سوس  حوض 
ترى  تهفو ألن  األم جعلها  بلغتها  اعتزازها  باها.  ايت 
عاشت  لسانهم،  عقدة  فجأة  تفك  بها  الناطقني  غري 
األمازيغية  الجمعيات  يف  باالنخراط  التحدي  تجربة 
بمنطقتها بإداوكنضيف، قبل أن تجني بذوره األوىل بعد 
بنت  ترتدد  ال  تيفاوين”.  خصوصية”  مدرسة  إنشائها 
السنني  خالل  الالفت  باالقبال  االعتزاز  يف  اداوكنظيف 
األخرية عىل تعلم هذه اللغة بعدما عانت خالل عقود من 

التهميش .

اللحاق الدويل للدراجات النارية يكرم فعاليات نسائية بتافراوت

غاس«،  أند  أويل  »لونغريتش  األسرتالية  الرشكة  اوردت  
إن تقديرات االحتياطي املحتمل وجوده من البرتول والغاز 
بحقيل »فم درعة« و »سيدي موىس« الواقعني بالسواحل 
البرتول  2 مليار برميل من  املغربية شمال طرفاية تناهز 

وألف مليار قدم مكعب من الغاز.
الصادر  عددها  يف  اإلشرتاكي«  »االتحاد  جريدة  ونسبت   
»إيكوفان«  اإللكرتوني  املوقع  إىل  مارس،   31 السبت  يوم 
أعدتها  التي  الدراسات  أن  الطاقي  املجال  يف  املتخصص 
يرتاوح  الحقلني  بهذين  البرتول  احتياطي  تقدر  الرشكة 

فيما  برميل،  مليون  و6105.3  مليون   751.7 بني  ما 
قدم  مليار   3145 و   302 بني  ما  الغاز  احتياطي  يرتاوح 
وقد  مكعب(.  مرت   0.028 يساوي  املكعب  )القدم  مكعب 
كانت الرشكة التي اعلنت الخرب قد ارشفت عىل مجموعة 
سنوات  منذ  اكلو  ساحل  قبالة  والتنقيبات  األبحاث  من 
.وبالعودة إىل موقع الرشكة املعنية فإنها ذكرت بالتحديد 
 Sidi Moussa ”Tiznit“ 3D ( موقع سيدي موىس تيزنيت
 1460 km2 covering shelf slope )Acquired by CGG

 )for Energy Africa in 2000

إكتشاف البترول والغاز  مبوقع سيدي موسى تيزنيت

أوكايميدن ، األطلس الكبري: نقوش صخرية لقطيع من الفيلة و كتابة أمازيغية  

اعترب مصطفى الخلفي وزير االتصال أن تنزيل الدستور عند 
 2M وضع دفاتر التحمالت لقنوات القطب العمومي صورياد
كبري  تحدي  هو  املغربية  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  والرشكة 
تفعيله  اليمكن  االتصال  وزير  بذلك  رصح  كما  التنزيل  وهذا 
إال بمقاربة تشاركية تشاورية شلمت ما يقارب  35 هيئة، 
عقد  هي:  األوىل  املرحلة  مراحل:  ثالث  من  انطلقت  وفعالية 
لقاءات تستفيد من خربة دفاتر التحمالت السابقة ثم مرحلة 
ثانية هي ماذا يريد الجمهور واملشاهد، فتم استقبال مذكرات 
وإعالمية.  فنية  وفعالية  مدنية  نقابية  هيئات  طرف  من 
امللكي  كاملعهد  املؤسساتي  التواصل  هي  ثالثة  ومرحلة 
للثقافة األمازيغية ووزارة األرسة والتضامن ووزارة الثقافة 

تم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
واىل جانب هذه املقاربة التشاركية اعتمد يف وضع هذه الدفاتر 
عىل مقاربة علمية انطلقت من الوقوف عىل التجارب الدولية.

وتنزيل الدستور يمثل تحدي لدى واضعي دفاتر التحمالت عىل  
األمازيغية  اللغة  وترسيم  الهوية  مستوى   : مستويات  ثالث 
لألمازيغية  فأعطيت  املغاربة  لجميع  ووطنية  رسمية  لغة 
بث  من  ساعات  زيادة  تمت  كذلك  القنوات،  يف  مهمة  نسب 
24 ساعة، إال أن السؤال  إىل  الثامنة من ست ساعات  القناة 
اإلعالم  يف  األمازيغية  ميزانية  ما هي  نفسه هو  يطرح  الذي 
العمومي؟ وأين هي املوارد املادية التقنية والبرشية لهذا الحيز 
البث بأستوديو  24 ساعة من  الزمني؟ وكيف يمكن تغطية 
العرشين؟وطاقم  عدده  يتجاوز  ال  صحفي   وبطاقم  واحد 
تقني جلهم يشتغلون فقط بعقود محددة املدة وبمقر تآكلت 

أرضيته من عدم تحمله خطوات العاملني به.
وكذلك يجب طرح سؤال حول رشكات اإلنتاج خصوصا أمام 
جشعها املادي فقط، يف مقابل عدم التزامها باملنتوج الذي أكد 
الوزير أنه سيخضع مستقبال ملساطر دقيقة وملنافسة قوية.

ثورة اخللفي
 على اإلعالم السمعي البصري



AAssaayy iinnzzzziivvnn nn ttyyuuffaa

TTaagguurrii ttaammddddaakkmmuutt

Agafy s +13% i tyafut tamrzut i
tuluvt s 1,3 umlyar udrham g yan
uswir n :

- alay s +3% PNB amddakmu s
ixitr s +4,6% i tguriwin
timatutin  imurn , maca tmmal s
tÄuri n -13% i tguriwin ugdz ;

- arcceo i watign s +8% , dd
ittunzvn s irz�n imswuran(+12,5%) ,
s  tmatart ur gin tamvnant, mnid
i tÄuri n -0,7% i irz�n Änin n
tuluvt, va ygin tiyufa timzwura
i tmivist watign.

Arcceo i tyafut tazddagt
tamddakmut n BMCE Bank s +4,4% yiwÄn
vr 545 MDH, ittusnmn s tzmmar ur
igin tin ku twal i yits isuyas
idmsan s 462 MDH, igan +30% mnid i
wsggwas Äar as, d yat PRG n 
160 MDH, aggafy n tyafut tamrzut tga
+35%.

Tamssumant tasbbabt d ikkan
timuvriwin yilan ugdz israsn d
imrwasn zi +0,3p% d +0,1p% var 14,63%
d 13,07%

TTaagguurrii iidddduukkmmaann

Tizmmar tadmsant lla ttili s walay
yilan ugdz asrus d umrwas n +0,3p% d
+0,1p% umlyar udrham g 2010 s 208
umlyar udrham g 2011.

Aggafy n Tayafut tazddagt yili n
trabbut s +4%  igan 850 MDH d ikkan
zg :

- alay n +19% i tamut n tguriwin g
afriqya n tiniri  yiwÄn 36% i
RNPG ;

- arrcceo s +28% i tamut n
wayyawn isdrimn iccrmÄn g
lmvrib, igan 18%  i Tayafut
tazddagt yili n trabbut

- ammavul vrs amsasa i tguriwin
n urubba llig innegza imik
wayyaw n lundun.

- ….imil iwdda s tÄuri i
tguriwin n wayyaw umsawaÄ ugdz
g yan usays ubalbba ugdz d win
uwar Äras  i tgiriwin imqqurn.

Arcceo n +8% i PNB iddukman 

s ugar n 8 umlyar udrham, d ikkan zg

tguriwin  i afriqya n  tniri igan 41%

i yddatn  issavuln i trabbut

tingiri n dujambir 2011 mnid i 35% g

yan usggwas zwar. Imsasan d

tstratijit i wslilli n trbiot  n

BMCE Bank.

Atig i ma ur iplin tggafy s +6,4%

igan 819% MDH s 872 MDH.

YYaatt llbbaannkkaa ii wwssmmuuttttyy

Tdda s yan isddi  usmutty  n lbanka

g usggwas n 2011 issivn tavudi

imdyatn imsmajjal, ahrru admsan, d

tinmi   i ma ur iplin d irz�n n

tmallavt.

Tugga tamzwarut isddi  usmutty

iwddan s :

Asnam i wsanf usun g tguri admsan i

lbanka s :

- andah ihrran n 5 imuggutn isunn d

tyufa timzgwura iszmmarn ;

- asras i yat twuri tamaynut ,

isddukman tazddagt gr

tratsiwin  umata  d win

tmqaccutin.

Asswuri i wggudi g usays unaruz

imswuran n Bak uffis, isdrafn azmz

admsan g tliga.

Asnnegza i watign n tgufi d usnnirs

idiwdan i wsccermÄ irz�n.

I wssum kigan tizmmar usmutty,

BMCE Bank tswuri yat tmuggut vr ISO
iggudin d yan umstrssa awllao

imsasan d twuri n tratsa.

TTAAYYAAFFUUTT TTAAZZDDDDAAGGTT YYIILLII NN
TTRRAABBBBUUTT

G TINGIRI N 2011 G YAN UDVAR

Lmavrib

Afriqya n tniri

Urubba

65%

36%

-1%

TIYUFA ISEGGWASN IMDDUKMA 22001111

TAGURI ILLAN DDAW I TMATART USMUTTY D TMIVIST

AAMMSSAAWWAAÄÄ AASSEEDDRRAAMM  II TTRRAABBBBUUTT NN BBMMCCEE BBAANNKK

AMSGZAL 2011-2012

BMCE bank : « Best Bank » g lmavrib i wsggwas

wis sin amszarfu.

BMCE Capital Bourse : 

« Best Broker »

BMCE Capital Gestion :  

« Best asset manager »

Bank Of Africa : « Best Bank »

g binin, burundi, burkina

fasu, madagaskar d mali.

« Top performers RSE Maroc », iszrfn i BMCE Bank

s Vigeo s tstratijit ns

tavaramt d tmssumant ns

tanamunt 

asggwas

2011
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سعيا منا إىل االنفتاح عىل املغرب املنيس 
وكشفا للمستور وبحثا عن الحقيقة 

توجه فريق جريدة "العالم االمازيغي" 
بالجنوب الرشقي إىل جبل "ألبان" حيث 

يعتصم سكان جماعة إميرض منذ 
الصيف املايض وأعد تحقيقا  مطوال 

حاول فيه فريقنا من خالله االحاطة 
باملشكل املطروح وتناوله من كافة الزوايا 

واالصعدة.

* تعريف بإميرض
بني  توجد  التي  إميرض  جماعة  تعترب 
إحدى  دادس  وبومالن  تنغري  مدينتي 
لعمالة  ترابيا  التابعة  القروية  الجماعات 
تاريخ  منذ  الفتي،وتأسست  تنغري  اقليم 
الجماعات  أقدم  إحدى  أنها  أي   1959
أو  قصور  سبعة  من  باملغرب.تتكون 
"تبولخريت"،"ازومكن"،"أنو  هي  دواوير 
إغري"،"أيت  امحند"،"أيت  نييزم"،"ايت 
مساحة  "إيكيس".تبلغ  ابراهيم"وأخريا 
ويقطنها  مربع  كيلومرت   140 إميرض 
حسب إحصائيات 2004 وهو آخر احصاء 
نسمة.ساكنة   3936 إليه،يقطنها  توصلنا 
عطا،تلك  أيت  قبائل  من  تتكون  املنطقة 

القبيلة التي وشمت تاريخ املغرب املعارص 
بانجازات مجيدة تتقدمها ملحمة بوكافر 
إميرض  سكان  من  عدد  فيها  شارك  التي 
منهم من ال يزال يرزق حيا.وجدنا حماس 
جبل  قمة  يف  استقبلونا  الذين  الشباب 
شجاعة  عن  يقل  ال  واقدامهم  "ألبان" 
واألجداد  اآلباء  عطا  أيت  جأش  ورباطة 
املستعمر  يحرجون  كيف  عرفوا  الذين 

الفرنيس ويهزموه نفسيا عىل االقل.

* املنجم...و بعد؟
لجنة  عضو  وهو  محدثنا  سألنا  عندما 
االعالم والتواصل عن القيمة املضافة للبلدة 
يبدو  بلكنة  أجاب  املنجم،  اكتشاف  بعد 
املقرون  والتذمر  اليأس  من  الكثري  عليها 
بدأت  التنقيب  عملية  إن  شاردة،  بنظرات 
منذ سنة 1962 وبدأ االستغالل فعليا سنة 
25 هكتارا  1969 باكرتاء الرشكة ملساحة 
نتائجها  أن  محدثنا  يقول  عملية  فقط، 
تراجع  حيث  األوىل  السنوات  منذ  تبينت 
البيئة بشكل مهول  منسوب املياه وتلوثت 
اختفت  كما  السكان  بعض  تهجري  وثم 
)امازير(  االغنام  لرؤوس  إقامة  خمسون 
ومغادرة  النباتي  اإلنحسار  جانب  إىل  هذا 
كلها  باملنطقة.  مستقرا  كانونا   30 نحو 
غد  يف  طمعا  السكان  تحملها  معطيات 
األشغال  تقدم  مع  ملنطقتهم  افضل 

واإلستغالل.

* قضية إميرض...جذور متجذرة :
بدأت  إميرض  مشكلة  أن  البعض  يظن  قد 
أنها  الحقيقة  لكن  املاضية،  السنة  صيف 
مسلسل تاريخي من عدة حلقات نعرضها 

كما ييل :
- محطة 1986: 

تميزت هذه السنة بسعي الرشكة املستغلة 
تلك  باملاء،  للتزود  برئ  حفر  إىل  للمنجم 
املادة التي يستحيل دونها استمرار املنجم، 

الذين  الساكنة  حفيظة  اثارت  خطوة 
اسبوعني  ملدة  الحفر  عملية  عىل  اعرتضوا 
من  اشخاص  خمسة  باعتقال  توجت 
نحو  بعد  االفراج عنهم  ثم  السكان  ممثيل 
شهر اي بعد انتهاء اعمال الحفر. برئ كما 
عىل  كبريا  أثرا  املعتصمون،شكل  يقول 
العديد  هجرة  إىل  وأدى  الباطنية،  الفرشاة 
من السكان حيث غادر تلك املنطقة ما يزيد 
كانونا(   37 إىل   75 )من  األرس  نصف  عن 
من  املستغلة  الدور  عدد  وتراجع  املزارعة 

171 إىل 115 .
- محطة 1996:

يف هذه املحطة أقام السكان شكال احتجاجيا 
سلميا يف احرتام تام للرشكة املستغلة رغم 
مع  حوار  لجلسات  االستجابة  رفضها 
السكان، وحاولت جهات نسف هذا الشكل 
البرئ املزودة باملاء  الذي اقيم قرب  النضايل 
والذي شهد حلقيات وتظاهرات انتهت يوم 
العمومية  القوات  بتدخل   1996 10مارس 
خيامهم  وهدمت  املحتجني  هاجمت  التي 
مخازن  اقتحمت  كما  باحراقها  وقامت 
الساكنة  محتوياتها.  واتلفت  املحتجني 
األحداث  بمتابعة  اكتفت  محدثنا  حسب 
إلنها قررت عدم الدخول يف املواجهة، إال أن 
الغابة  يف  سيدة  عىل  القوات  بعض  هجوم 
املجاورة للدوار، أثار غضب السكان الذين 
العملية  وانتهت  العمومية  القوات  قاوموا 

23 فردا منهم سيدتان واغلبهم،  باعتقال 
حسب محدثنا، من الشيوخ  بتهمة التجمع 
العمومية   القوات  عىل  والهجوم  الثوري 
عليهم  للمناداة  "متمرد"  كلمة  ووظفت 
باطالق  انتهى  املحكمة  .حكم  املحكمة  يف 
رساح السيدتني وتربئة البعض ثم السجن 
أدين  بينما  االخر  للبعض  التنفيذ  املوقوف 
أربعة أشخاص بالسجن النافذ عاما واثنني 
اذا  املحطة  هذه  نافذة.  بعامني  آخرين 
عرفت دخول الجيش عىل الخط إىل جانب 
الرسيع  التدخل  وقوات  املساعدة  القوات 
املنطقة  عسكرة  تمت  وقد  امللكي،  والدرك 
وتمت  السكان  لرتهيب  والجبل  السفح  يف 
املحاكمات يف جلسات مغلقة ويف ساعات 
متأخرة.وقد تم بعث تقارير إىل مؤسسات 

حقوقية عدة.
- محطة 2004:

إبرام  تم  أن  وبعد  املحطة  هذه  خالل 
ثقب  حفر  من  لإلستفادة  سابقا  اتفاقية 
للوالدة   بناء قاعة  املياه مقابل  قصد جلب 
إىل وعد شفوي  بالسواقي إضافة  وتجهيز 
أن  إال  السواقي  هذه  احدى  يف  املياه  بضخ 
الرشكة كما يقول هؤالء لم تفي بتعهداتها  
وأصبحت  الوالدة  قاعة  الطبيب  هاجر  اذ 
ولم  دادس  بومالن  إىل  تتنقل  املمرضة 
تكن توفر خدمة الديمومة مما دفعهم إىل 
بعد  فيما  تم  أخرى.ولقد  مرة  االعرتاض 
ذريعة  تحت  وقمعهم  املعرتضني  استدعاء 
ثقوب  ثالثة  إحداث  وتم  اتفاقية  وجود 
أن  قبل  اثنان  منها  للبحث،استغل  مائية 
أي  دون  األخر  ويستغل  أحدهما  يتهدم 

وثيقة قانونية حسب محدثينا.
- محطة 2011:

السكان  هؤالء  أن  الكثريون  يعلمه  ال  ما 
يستفيدون  الفارط  رمضان  خالل  كانوا 
من 30 دقيقة فقط للتزود باملاء الرشوب. 
والتي   2011 ملحطة  مبارش  غري  سبب 
تفجرت بشكل مبارش بعد احجام الرشكة 

والتي  العادة  وفق  السكان  تشغيل  عن 
طويلة،  سنوات  منذ  بها  معموال  كان 
للشغل  طلبا   34 بقبول  الرشكة  واكتفت 
يف  دمجهم  املفرتض  من  كان   75 بني  من 
تجمهر  إىل  أدى  املؤقت.وضع  التشغيل 
الذين  والطلبة،هؤالء  والنساء  املعطلني 
اليوم  منذ  االحتجاجي  الشكل  تزعموا 
لكن  محدودا،  انخراطا  عرف  والذي  األول 
انخرطت  التعبئة  وبعد  الثاني  اليوم  يف 
إعداد  للنظر،وتم  ملفت  بشكل  الساكنة 
ليحرض  الثالث  اليوم  يف  مطلبي  ملف 
بلجنة  ليجتمعا  الجماعة  ورئيس  القائد 
حدى  ما  وهو  جدوى،  دون  لكن  الحوار 
بالسكان إىل  اغالق باب الجماعة مطالبني 
امللف  ذكر  والتشغيل.وعىل  الرشوب  باملاء 
املئة  يف   75( التشغيل  فيتصدره  املطلبي 
للرشكة(،التأهيل  املستقبلية  املناصب  من 
البنية  والسكان،دعم  للمنطقة  االجتماعي 
املوقعة  واملواثيق  البيئة  التحتية،احرتام 
إستغاللها  عىل  املتفق  املساحة  أن  خاصة 
كل  للهكتار  درهم   400 مقابل  تستغل 
سنة،وضع ال يستسيغه السكان اذا علمنا 
مقابل  يستغل  امللح  إلستخراج  هكتارا  أن 
10000 درهم. كما أن السكان يتساءلون 
كيف لوزارة الداخلية أن تمنح 375 هكتار 

للرشكة سنة 2011 مقابل 2400 درهم.
عىل  اإلعتداء  تم   12/08/2011 يوم  يف 
طرف  من  "ازومكن"  بقرص  مواطنني  
كما  االخر  الطرف  عىل  محسوبة  جهات 
سيارتني  تحطيم  تم  حيث  محدثنا.  يقول 
وصفهم  مع  مواطنني  خمس  وتعنيف 
األلفاظ  ومشينة،بعض  قدحية  بأوصاف 
بالذبح  التهديد  قبيل  من  بلة  الطني  تزيد 
القائد االقليمي للدرك،واإلحراق  من جانب 
املحتجني  اتهام  العامل،وتم  طرف  من 
الحقائق.  وتزوير  أجنبية  لجهات  بالوالء 
تم  مناضلني  خمسة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
مع   20/09/2011 يوم  باكرا  اعتقالهم 
سب وشتم بألفاظ نابية، هذا اليوم عرف 
تنظيم مسرية حاشدة رغم محاولة منعها. 
الحوار  لجنة  رساح  بفضلها  أطلق  مسرية 
املاء  منع  بتهمة  سلفا  اعتقالها  تم  التي 
غري  والتجمهر  حق  وجه  بغري  املنجم  عن 
الرشكة.  ممتلكات  وتخريب  له  املرخص 
بعد غليان الساكنة إذ قيل لهم أن اعتقال 
تصاريحهم  ألخذ  جاء  األشخاص  هؤالء 
من  طرف  من  ضدهم  مسجلة  شكاية  يف 
اعتدوا عليهم سابقا كما يقولون. الغريب 
السلطات  ترص  الذي  اإلعتقال  أن  األمر  يف 
أخذ  هو  بل  "حقيقيا"  اعتقاال  ليس  أنه 
تم عىل متن  للترصيحات يف ملف شكاية، 

سيارة تابعة للرشكة املستغلة للمنجم.
ويف يوم 05/10/2011 تم إعتقال مصطفى 
أشطوبان الذي حسب محدثنا تم زرع 16 
ايقافه  تم  سيارته،  يف  الفضة  من  غرام 
رسقة  تهمة  له  لتوجه  السيارة  وتفتيش 
املعدن النفيس رغم أن كونه ميكانيكيا ال 
يسمح له بتجاوز بعض الحدود ويستحيل 
املتهم  قطعي.  بشكل  الفضة  إىل  وصوله 
إىل ورززات  24 ساعة  أقل من  يف  إذا يصل 
درك  إىل  وتسليمه  املنجم  يف  اعتقاله  بعد 
باملحكمة  امللك  وكيل  إىل  بعدها  ثم  تنغري 
االبتدائية بورززات.املعتصمون يؤكدون أن 
والتوقيع  تخديره  تم  أشطوبان  مصطفى 
بإبهامه عىل محرض مفربك بمخفر الدرك 
الرسقة  تهمة  له  ووجهت  بتنغري  امللكي 
املوصوفة والتحريض عىل العصيان وحكم 
نافذة  سجنا  سنوات  بأربع  ابتدائيا  عليه 
يوم 01/12/2011 ،وهو الحكم الذي أكده 
تهمة  من  تربئته  رغم  االستئنايف  الحكم 
التحريض عىل العصيان.إضافة إىل كل هذا 
شهدتا  املحاكمتني  أن  إىل  نشري  أن  يجدر 
املحكمة.  باب  أمام  تضامنيتني  وقفتني 
مواطنني  ثالثة  اعتقال  تم  آخر  حانب  من 
آخرين يوم 2011/10/20 ثم االخرين بعد 
01/12/2011، ووجهت لهم تهمة تكوين 
السالح والرسقة  اجرامية وحيازة  عصابة 
النهاية  أن  املعتصمون  ويؤكد  املوصوفة 

يجهلونها.
عىل  اعتداء  06/02/2012،نفذ  ويف 
مواطنني اثنني يف بومالن دادس عالوة عىل 
بالتجسس.  واإلغراء  الهاتف  عرب  التهديد 

تمثل  السكان  سخط  أثار  آخر  منظر 
لتفريق  امللكي  الدرك  حوامة  احضار  يف 
و   26/08/2011 يومي  السكان  وترويع 
08/11/2011، اضافة إىل إطالق منبهات 
القائد  السكان.  لرتهيب   الدرك  سيارات 
صورة  لتشويه  املساجد  وظف  جهته  من 

الشباب الغاضب.

* آفة التـلوث:
املنطقة،  هذه  يف  الناس  تؤرق  آفة  التلوث 
الزئبق  مادتي  أن  يقول  املستجوبني  أحد 
أوراش  يف  اساسيتان  مادتان  والسيانور 
محدثنا  يقول  كما  الرشكة،والسيانور 
القضاء  وتستطيع  عامليا  محظورة  مادة 
اإلنسان يف خمس دقائق كما تتسبب  عىل 
يف رسطان الجلد وأمراض الجهاز التنفيس  
بالرشكة،  النفيسة  املعادن  مدير  أن  رغم 
املعادن  كل  يف  توجد  املادة  هذه  أن  رصح 
االشخاص.  أو  البيئة  عىل  لها  تأثري  وال 
عىل  سلبية  بيئية  آثار  له  بدوره  الزئبق 
طبقة االوزون. الرشكة كما يقول السكان 
إىل  أدى  بالسيانور مما  ملوثة  مياه  تطرح 
 42 ونفوق  النباتي  الغطاء  عىل  القضاء 
رأسا من املاشية بعد رشبها للماء امللوث.

كما أن سدا صغريا كان أقيم خارج املنجم 
أدى إىل القضاء عىل عدد كبري من الوحيش 
الربية منها حمري  الطيور والحيوانات  من 
التلوث  قوانني  تتجاهل  الرشكة  الساكنة. 
 .13/03 أخريا  و   12/03 و   11/03
الهواء كما  تلويث  تتوقف عن  ال  فاملداخن 
السكان  يطالب  إذ  تماما.  الرب  شأن  هو 
بالتعاقد مع مركز دراسات محايد لدراسة 
البيئة  عىل  املنجم  تأثري  حول  موضوعية 

واملحيط ببلدة إميرض.

* ملاذا نــحن هنا؟
جواب لسؤال يراه السكان رضوريا، يقول 
ألن  هنا  معتصمون  أنهم  الشباب  هؤالء 
وثائق  دون  تم  املياه  لجلب   1986 ثقب 
قانونية، وأن األمر يف كل مرة يتعلق بثقب 
وليس بحفر برئ، يف سنة 2009 كان منتظرا 
اتفاقية  انقضاء  بعد  اإلتفاقية  تجديد 
من  سنوات،وكان  خمس  ومدتها   2004
ببحث  املختصة  املصالح  تقوم  أن  الواجب 
جددت  املائي  الحوض  وكالة  لكن  علني 
وممثيل  الجماعة  اعرتاض  رغم  العقد 
السكان خاصة أن منسوب املياه يف تراجع 
مستمر والرشكة ال تحرتم الصبيب املتفق 
باملنطقة  السواقي   أن  عليه، كما يقولون 
وهي ثالثة تراجعت بنسب 61 ،26 ثم 58 
وبعد  قبل  أجريت  دراسات  وفق  املئة،  يف 
حفر الثقوب. هذا الوضع لم يرتك لالكتفاء 
فيما  مكانا،خاصة  الحاجيات  من  الذاتي 
كما  والقمح  والزيتون  اللوز  بغالت  يتعلق 
تراجع  بل  الخرضوات  تسويق  توقف 
مدخول السكان من هذا النشاط بأكثر من 
75 يف املئة. االغرب من كل هذا أن السكان 
راسلوا مصالح وزارة الفالحة حول مرض 
االشجار املثمرة الذي يسببه التلوث الكبري 

باملنطقة لكن دون أجوبة عىل حد قولهم.

يف الشق البيئي دائما، إىل جانب مشكيل املاء 
واالحجار،  الرمال  مشكل  نجد  والتلوث، 
به  يفكر  ما  آخر  االتفاقيات  فاحرتام 
املستفيدون من االستغالل، فقد تم االتفاق 
خمس  ملدة  الحجر  مقلع  استغالل  عىل 
35000 مرت مكعب سنويا  بكمية  سنوات 
اال أنه يف الواقع نجد املستغل للمقلع يأخذ 
الكمية السنوية يف أسبوعني حيث يتم أخذ 
نموذج  الواحد.  اليوم  يف  مكعب  مرت   750

آخر لعدم احرتام الوثائق واالتفاقيات.
ما يحز يف نفوس السكان أن السلطة بكل 
فكلما  الحياد.  تلتزم  ال  ورتبها  تالوينها 
ونصبت  إال  الطرفني  بني  لقاء  هناك  كان 
عن  عوضا  للجواب  نفسها  السلطات 
الرشكة، ففي لقاء أخري، أجاب السيد عامل 
العمليات  السيد مدير  اإلقليم رغم حضور 
فكرة  السكان  لدى  يرسخ  مما  بالرشكة، 
السلطة إليجاد  عدم جدية الرشكة ومعها 

حل للمشكل.

* ماذا يريد سكان إميرض؟:
سكان هذه املنطقة يضعون الحوار الجاد 
يليه  االولويات،  أوىل  يف  واملسؤول  وامللتزم 
للمنجم  السلبية  باالثار  الرشكة  اعرتاف 
أن  يقولون  والبيئة،السكان  الساكنة  عىل 
إال تعقيدا،  املقاربة االمنية لن تزيد األمور 
األطراف  جميع  اقتناع  السكان  يريد 
يريد  الحل،  ايجاد  يف  املشاركة  برضورة 
السكان احرتام الصبيب املتفق عليه وعدم 
دراسة  السكان  بالسواقي،يريد  اإلرضار 
البيئة  عىل  املنجم  تأثري  تتناول  مستقلة 
يريد  والوحيش،  للسكان  السالمة  لتوفري 
ومحددة  قارة  التشغيل  نسبة  السكان 
السكان  يريد  املناصب،  من  باملئة   75 يف 
الرشكة  بني  املوقعة  اإلتفاقيات  احرتام 
السكان  يريد  وأخريا  وتطبيقها  وممثليهم 
حياد السلطة وعدم تنصيب نفسها طرفا 
واإلفراج  املتابعات  رفع  القضية.ثم  يف 
مالبسات  يف  تحقيق  وفتح  املعتقلني  عن 
لتقيص  برملانية  لجنة  وإيفاد  إعتقالهم 

الحقائق.

* خاتــمة:
"ألبان" أو جبل الصمود كما يحب البعض 
اعالمية  منابر  عدة  زيارة  عرف  تسميته 
رويرتز،أ.ف.ب،  قبيل  من  ودولية  وطنية 
االشرتاكي  اإلتحاد  جريدة  كيل،  تيل 
إىل  طبعا  باالضافة  ،شالنج،اآلن  والتجديد 
األمازيغي. وباملقابل،يسجل  العالم  جريدة 
املعتصمون بمرارة وامتعاظ تجاهل قنوات 
االحتجاج  تغطية  طلب  لها  وجه  وطنية  
كتبته  مما  استاءوا  كما  الجماهريي 
حقيقة  عىل  تقف  لم  التي  الجرائد  بعض 
االخري  معتصمهم.يف  يف  وزيارتهم  األمور 
أوداود كان عىل رأس  ابراهيم  أن  إىل  نشري 
بالترصيحات  وافونا  ومن  التقيناهم  من 
وهو  التحقيق  هذا  يف  الواردة  واملعطيات 
املعتصم  يف  والتواصل  االعالم  لجنة  عضو 

املذكور.
 * مراسل الجريدة بالجنوب الرشقي      

حبثا عن احلقيقة ...العامل االمازيغي يف معتصم اميضر حتقيق
إعداد حلسن أمقران )أمنراي(*

بعد اإلحتجاجات واإلنتفاضات اليت عرفتها العديد من املدن والقرى املغربية يف الشهور األخرية خاصة منطقة إميضر  واليت ما تزال ساكنتها يف اعتصام مفتوح  للشهر السابع على 
التوال، وكذا  الوضعية اخلطرية اليت يعرفها الريف الكبري  خصوصا منطقة أيث بوعياش، إمزورن وبوكيدارن، وبعد بالتعتيم االعالمي املمنهج على ما جيري يف هذه املناطق، 

إرتأت اجلريدة أن تسلط الضوء على هذه األحداث وتناوهلا من خمتلف الزوايا. ويف امللف تفاصيل أخرى حول هذه األحداث. 

فيصل أوسار ممثل التجمع العاملي األمازيغي يف قافلة حقوقية، أمازيغية،بيئية، حتل  بإميضر
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* حاوره : حسـن أبـراهيـم

* يف البداية من يكون بدر؟
** بدر، طفل من اميرض، أبلغ 
أدرس  و  سنة   11 العمر  من 

باملستوى الخامس. 
اميرض«  »تالميذ  أنكم  سمعت   *

قاطعتم الدراسة، ملاذا؟
** لم نذهب إىل املدرسة وأهلنا 
مطالبهم  أجل  من  »يتقاتلون« 
املرشوعة؟ من هذا الذي سيوفر 
أمي،  مادامت  حاجياتي  يل 
جبل  فوق  كلهم  وأهيل  أبي 
»ألبان«؟ لن أذهب إىل مدرسة ال 
األساسية  الرشوط  فيها  تتوفر 
قريتي  املدن.  مدارس  كباقي 
إال  يدرسوننا  ال  مدرستي،  هي 
يطمس  وما  هويتنا  يمحو  ما 
أفضل  لهذا  وثقافتنا،  تاريخنا 
أن أهب وقتي للنضال من أجل 
اميرض،  وساكنة  أهيل  مطالب 
الكثري  تعلمت  ألبان  جبل  فوق 
مدرستنا  يف  أتعلمه  لن  الذي 
العرجاء. وسأجد مكاني للعمل 
تحقيقنا  بعد  بقريتي  فيه 

ملطالبنا.
* ماذا يعني لك »ألبان«؟

ما  عليها  تتلمذت  مدرسة   **
رمز  مدرستنا،  يف  أتتلمذه  لم 
أنىس  لن  والنضال.  الصمود 
يوجد  الجبل  هذا  فوق  ان  أيضا 
للماء  الرئييس  الصنبور  فيه 

املزود لرشكة املنجم.
* ما هي بعض مطالبكم؟

** مطالب رشعية ومرشوعة، 
ثروات  من  بنصيبنا  نطالب 
أراضينا. ألم ترى التهميش الذي 
فوقها  يوجد  أرض  فوق  يسود 

منجم يصدر املاليني؟
* ماذا يوجد بهذا املنجم؟

الشاحنات  أن  إال  أعرف  ال   **
املنجم،  نحو  تتجه  والحافالت 
لكن ماذا عساه يوجد إال أشياء 

ثمينة وغالية. 
* هل هذه هي مطالبكم فقط؟

إخوتي  يعمل  أن  أريد   **
يف  املنطقة  ساكنة  وجميع 
بعيدا  يسافروا  ال  لكي  املنجم، 
التي  املدن  يف  العمل  ويطلبوا 
الكيلومرتات.  أالف  عنا  تبعد 
نريد املياه من أجل الحفاظ عىل 
تغتصبها  التي  والفالحة  البيئة 
للمياه  املفرطة  االستعماالت 
نريد  املنجم.  رشكة  طرف  من 
وأساتذة  املستوى  يف  مدارس 
وثقافة  وتاريخ  املستوى  يف 
تعلمون  هل  مزيفني.  غري 
ثالثة  بها  يدرس  مدارسنا  أن 
مستويات يف قسم واحد؟ هناك 
وآهلة  مكتملة  نصف  مدارس 
للسقوط لن تسكنها الحيوانات 

الضالة، فما بالك بأطفال.
* ملاذا تناضل من أجل األمازيغية؟

** ولدت من أبوين أمازيغيني، 
األمازيغية  تتكلم  أرض  فوق 

لذلك أناضل من أجلها.
القضية  بني  عالقة  هناك  هل   *

األمازيغية وقضية اميرض؟
سوى  أقول  ان  أستطيع  ال   **
يتحدثون  اميرض«  »ايت  أن 
عن  ويدافعون  األمازيغية 
كون  من  وانطالقا  مطالبهم. 
مطالب أهيل تهم إعادة االعتبار 
هي  التي   واألرض  لإلنسان 
فال  األمازيغية  الهوية  عماد 
اميرض  قضية  أن  قلنا  إن  ضري 
ترى  ألم  ثم  أمازيغية،  قضية 
أعالم الهوية األمازيغية ترفرف 

فوق جبل »ألبان«.
* رسالتك ألطفال يف مثل سنك؟

** الطفولة هي منبع كل يشء 
فما نفعله نحن، نفعله ألخواننا 
نحن  إن  إخوتنا  هؤالء  وذوينا. 
فهم  املطلبي،  ملفنا  حققنا 
وسنستفيد  منها  سيستفيدون 
األجيال  ألن  أيضا،  نحن  منها 

تعمل من أجل األجيال. 
* ماذا تعني لك الكلمات التالية؟

- الدولة:
جهاز يتكون من أفراد يخدمون 

عىل  ويركبون  مصالحهم 
هذا  ومن  اآلخرين،  مصالح 
رسالة  ارسل  ان  أود  املقام 
مفادها أننا لن ننزل فوق ألبان 
لم تنزل مطالبنا كما نطلب  ما 
منها عدم مساعدة ناهبي املال 
الذين ليس لهم إال ملء البطون.

- املرأة:
بفضل املرأة أجلس معك، لوالها 
قبيل.  من  وجد  ما  و  وجدت  ما 
تتحمل  وهاهي  أجياال  ولدت 

أعباء الحياة معنا يف ألبان.
- الوعي:

بمجرد  تكتشفه  طبيعي  يشء 
وعيك أن أناسا ينهبون بسطاء 
الجميع.  مرآى  وامام  عمدا 
الذي  كالصندوق  الوعي 
خياله  يف  االنسان  يكتشفه 
الحقيقة  فيه  ويجد  فيفتحه 

وما يقول. 
- الحقوق »ازرفان«:

فإما  آتية،  محالة  ال  الحقوق 
يف  سنستمر  أننا  أو  يأتوا  أن 
يف  لحظة  آخر  إىل  اعتصامنا 
يوجد  شعب  يوجد  ال  حياتنا. 
نعيش  أن  فإما  حقوق  بدون 
كما  سنموت  اننا  أو  بحقوقنا 
مات »أسبضان« أو نعتقل كما 

اعتقل اشطوبان و آخرون...
* كلمة ختام:

** شكرا عىل هذه الزيارة أوال، 
لدي  ثانيا.  الحوار  هذا  وعىل 
كيف  أعرف  ال  عديدة  كلمات 
أقول  ان  أريد  لكن  عنها.  اعرب 
أن من يحمل الهم األمازيغي ال 
أمازيغي،  أنني  يقول  أن  يكفي 
األمازيغي  الهم  تحمل  إن 
أعباء  تعاني وتتحمل  أن  معناه 
األمازيغي  فليأتي  املترضرين. 
حوله  يدور  ما  لريى  ألبان  إىل 
تكتنز  أرض  فوق  يجري  وما 
تعيش  وقرية  والنفيس  الغايل 
األمرين، نسيان وتهميش وبنية 

تحتية فقرية.

الطفل الكبري »بدر« من إميضر يف حوار مع »العامل األمازيغي«

أفضل أن أهب وقيت للنضال من أجل مطالب أهلي وساكنة اميضر
إميرض  ساكنة  اعتصام  ويتواصل 
وتتواصل  التوايل،  عىل  السابع  للشهر 
تهمة  عن  الناجمة  معاناتها  معه 
خطرية وذنب عظيم، يتمثالن يف انتماء 
تستعمرها  منطقة  إىل  الساكنة  هذه 

فيه  يطبل  بلد  وإىل  واإلقصاء،  التهميش  أنواع  كل 
اإلعالم الرسمي وغري الرسمي وكذا بعض من يحملون 

صفة"مواطنني"، يطبلون لقضايا أردوها وأرادوها وطنية، ويخرجون 
الناس من كل فج عميق يف مسريات تجند لها جميع اإلمكانيات للتضامن 
معها، فعجبا لقلوب هؤالء وهنيئا لهم عىل ما حابهم الله به من روح 

وخلق التضامن واملؤازرة.
التضامن قيمة وواجب إنساني ال أحد يجادل يف ذلك، بل إن الذي اليتضامن 
مع أخيه اإلنسان يف محنه أينما وجد وكيفما كانت ديانته ولونه ولغته 
ال يستحق أن يسمى إنسانا، لكن أليس مواطنينا أجدر بالتضامن؟ أليس 
الدراسة  قاطعوا  أواألصح  انقطعوا  الذين  العراة  الحفاة  إميرض  أطفال 
نرصة آلبائهم وأمهاتهم املنتفضني ضد الحكرة والتهميش، رغم أن أرضهم 
غنية بمعادن تستطيع أن تعيلهم ملئات السنني ومع ذلك ال يرون منها 

فتيال وال قطمريا، أليسوا أحق بالتضامن؟
إنه االستالب بمخالبه، ذلك االستالب الذي لطاملا حاربته الحركة الوطنية 
األمازيغية، التي اعتربت دائما التضامن مع القضايا الوطنية الحقيقية من 
فقر وتهميش وبطالة...أوىل، وأن يف املغرب"فلسطينات"، أو مناطق أكثر 
تأزما من فلسطني، ولعله الخطاب الذي بدأ يستوعب ولو بشكل نسبي، 
فرغم نضال وممانعة من ال يريدون لهذه الرسالة أن تصل إىل الشعب، 
أصبحنا نسمع أصواتا تنادي وتقول بأن مؤازرة "أيت بوعياشسطني"و"إ

ميرضسطني"و"تازاسطني" و"أنفكوسطني"...أهم وأسبق.
قبل  من  وتتهم  تجابه  الخطاب،  هذا  تحمل  إذ  األمازيغية  الحركة  إن 
"مخوصيص اإلنسانية" ومحتكري الدين وواضعي األخالق يف جيوبهم، 
بأنها ضد فلسطني أو أنها عديمة اإلنسانية وامللة والدين، وكأن التضامن 
لتحقق  الواجب  دين، والرشط  أي  للدين،  األول  الركن  مع فلسطني هو 
تضامن  بأن  نكرر  بالتناقض-هنا-،  نتهم  ال  وحتى  اإلنسان،  إنسانية 
اإلنسان مع أخيه اإلنسان كيفما كان وأينما كان رشط أسايس لتحقق 
إنسانيته، وهو ما لم يتوفر لألسف يف املتضامنني مع فلسطني الناسني 
إلميضرييسطني، فمتى خرج هؤالء ومتى دعوا إىل مسريات للتضامن مع 
"إخوانهم املغاربة" كما يفعلون مع إخوانهم الفلسطينيني؟وهل يتناقض 
التضامن مع املغاربة مع التضامن مع فلسطني، أو هل سينقص منه 

يشء؟
السياسية  للمزايدات  موضوعا  تزال  وما  كانت  فلسطني  أن  شك  ال 
واستعراض العضالت الجماهريية من قبل أصحاب "القلوب الرحيمة"، 
"املناضلني" من أجل اإلنسان الفلسطيني الذي يعيش أحسن من "اإلنسان 
املغربي"، كما تدل عىل ذلك جميع مؤرشات التنمية البرشية من صحة 
وتعليم ودخل فردي، والسبب يف ذلك راجع إىل اقتناع هؤالء بأن التضامن 
املغربي"، لن يجيش ولن يضمن لهم مشاعر اآلالف من  مع "اإلنسان 
املواطنني الذين يعيشون الفقر املدقع كما تدل عىل ذلك جميع املؤرشات، 
ليطوفوا بهم يف الشوارع، فإذا كان املثل يقول "مطرب الحي ال يطرب"، 
تخرج  ال  املغاربة  قضايا  مع  تقول"التضامن  املستلبني  هؤالء  فعقيدة 

اآلالف".
وأنا أتجول يف الرباط أتعجب كل التعجب عندما أرى خيمة كبرية تحتل 
مساحة شاسعة بساحة الربيد)" إىل ما خفت نكدب قد املساحة ديال 
غزة"(، مكتوب يف مدخلها"من أجل مساندة الكفاح الفلسطيني"، ويف 
املساء وبالقرب من نفس الساحة ترى حشود املعطلني تكرس جماجمهم 
وضلوعهم وال من يتضامن معهم، وال من يتضامن مع أطفال مرشدين 

ومواطنني يعيشون "تحت التاحتني"، 
يتحول  متى  نفيس  مع  فأتساءل 
ودعم  مساندة  أجل  إىل:"من  اإلسم 
الكفاح املغربي"، ضد الفساد والبطالة 
كل  وقبل  وأوال  والتهميش،  والفقر 
أنفسنا  عىل  اآلخر  تفضيل  وضد  االستالب  ضد  يشء، 
وضد تمجيد وتقديس قضايا اآلخرين عىل قضايانا امللحة 
والخطرية؟ومتى يعي ذلك الشاب القادم من "حي قزديري" الذي بالكاد 
حصل عىل ثمن تذكرة الدخول إىل مباراة لكرة القدم واملتحمس لنرصة 
الفلسطيني  الشاب  أن  آخر-،  فلسطني-بالشعارات طبعا وليس بيشء 
يلبس أحذية رياضية ومالبس لن يحلم بها هو طول حياته؟متى تضامن 
معنا هؤالء ومتى نارصوا قضايانا الوطنية ومتى خرجوا يف مسريات من 
أجل ذلك؟ملاذا نحن هم املهووسني واملغرمني دائما بنرصة قضايا اآلخرين 

يف حني"هوما ما مسوقيناش"؟
ارتباطا بما سبق، من الغريب أنه يف الوقت الذي عزلت فيه قرى بكاملها 
والرضع  الزرع  وجرفت  هلكت  التي  األخرية  الطوفانية  األمطار  بسبب 
الجودة  ذو  "اإلنسان  مع  للتضامن  باآلالف  مسريات  خرجت  والنسل، 
العالية" أو" اإلنسان الخالص"أو"اإلنسان املاركة املسجلة" أو سميه ما 

شئت ولكن إياك أن تسميه مغربيا.
حيث  األعوام،  أحد  ب"أنفكوسطني"يف  حلت  التي  الكارثة  كذلك  نتذكر 
قىض عرشات األطفال بسبب الربد القارس، ويف نفس األثناء نتذكر رسب 
الطائرات التي حملت بكل ما لذ وطاب ودايفء إىل"األطفال خمسة نجوم".

إن السؤال املطروح هو التايل:متى نعرتف أو األصح متى يعرتفون هم، بأن 
"إميضريسطني"، -التي ال يعرفونها حتى يف الخريطة فما بالك بالواقع-، 
متى يعرتفون بأنها ليست بأحسن حال من فلسطني، بل إن حال األوىل 
أنكى وأفجع؟متى يعرتف "أصحاب القلوب الرحيمة الهشيشة"، الذين 
سخرهم  والذين  واملؤاخاة،   والتضامن  اإلنسانية  بقيم  أفئدتهم  تغيل 
الله"بحال درهم دلحالل" لخدمة قضايا األمة، أن املدرسة واملستشفى 
والنقل يف "إميرضيسطني" ويف غريها، بل يف الرباط نفسها، أكثر تأزما 
وتدهورا من ناظراتها يف غزة واألرقام تتحدث وليس نحن؟ متى يعطون 
إخوانهم  وبني  بينهم  يساووا  األقل  عىل  أو  املغاربة  لألطفال  األولوية 

الفلسطينيني، مادام تفضيلهم يبقى أمرا مستحيال؟
أكيد أنهم يعرفون ويدركون كل هذه الحقائق، لكنهم ليسوا مستعدين 
بعد لإلعرتاف بها، من جهة ألن اإلستالب ضارب أطنابه فيهم، ومن جهة- 
والله أعلم-، أنهم يتمنون استمرار معاناة فلسطني التي تجلب لهم اآلالف 
من األنصار يهددون بها خصومهم، ويواصلون بها اسرتزاقهم ونهبهم 
لثروات واألخطر لعقول نفس هؤالء األنصار، الذين متى أدركوا أن حال 
الذين يخرجون للتضامن معهم أفضل من حالهم بكثري مع أنهم يعيشون 
إىل  يسوقونهم  الذين  هؤالء  ضد  وثاروا  وانتفضوا  إال  االحتالل،  ظل  يف 

مسريات هدفها إلهاؤهم عن قضاياهم ومعاناتهم الحقيقية.
نربح  لن  كذلك  ولكن  فلسطني،  مع  تضامنا  إذا  شيئا  نخرس  لن  أكيد 
كذلك،  شيئا  نخرس  لن  "إميرضيسطني"،  مع  تضامنا  إذا  ولكن  شيئا، 
يف  وسنساهم  معهم،  بأننا  يحسون  ونجعلهم  مواطنني  سنربح  ولكن 
توجيه أنظار مسؤولني يعيشون هنا جسدا والروح والعقل يف" أرض الله 
املقدسة"، إليهم، أي إىل هؤالء الذين يعيشون يف "األرض املغضوب عليها"، 
ليس من طرف الله، حاشا ومعاذ الله، فلو كان هو الغاضب عليها ملا أنعم 
عليها بتلك الفضة ذات الجودة العالية، ولكن مغضوب عليها من طرف 
"أصحاب القلوب الهشيشة" اتجاه أولئك، الذين حولوا نعمة الله إىل نقمة 
عىل هؤالء، حيث قلوبهم قاسية، غليظة معهم، والحر بالغمزة وهو الذي 

سيفهم لغز هؤالء وأولئك. 

»إميضريسطني«
* مصطفى ملو

* إعداد مصطفى ملو

"إىل كل املشققة أقدامهم بغبار الجنوب الرشقي". 
"إهداء إىل تالمذة و أطفال إميرض". "إىل الطفل 
اإلميرضي بدر الذي تحدث أحسن مما يتحدث 

بعض املسؤولني"."إىل الطالب املهندس موحى".
وكانت  بالرباط،  فيها  أهبط  مرة  أول  تلك  كانت 
متوجها  مكناس  من  القطار  فيها  أركب  مرة  أول 
صوب العاصمة، كانت أول مرة أركب فيها املصعد 
عن  متخلف  من  لك  يا  نفيس  يف  قلت  الكهربائي، 
العيون ترمقني، تراقب  الركب، أحسست كأن كل 
كل تحركاتي، هكذا خيل إيل، كل خطوة أقدم عليها 
وأؤخر  رجال  أقدم  فكنت  حساب،  ألف  لها  أحسب 
أخرى، وأتساءل يف قرارة نفيس، هل أنا فعال كبقية 
مريب  يشء  يشوبها  ال  حركاتي  كل  الناس؟هل 
وليس  طبعا  اآلخرين-سلبا  عن  متميزا  يجعلني 
إيجابا-؟أسئلة وأخرى تناسلت إىل ذهني وأنا أراقب 
الناس يغدون ويجيئون بسالسة وسيولة كبريتني،  

بينما أنا أتردد يف اتخاذ القرارات،  وأي قرارات؟
* مؤذنو الجنوب الرشقي ليسوا هم مؤذنو الرباط.

الرباط  أتجول يف شوارع  وأنا  انتباهي  أثار  ما  أول 
هو منظر السيارات الفاخرة وحتى املتواضعة جدا، 
أغلبها مخدوشة من مختلف الجوانب، خاصة من 
محالت  عند  قابع  بعضها  الخلفي،  "البارشوك" 
أو  أبوابه  اعوجت  ما  منها  السيارات،  صباغة 
نفيس  مع  قلت  االصطدام،  قوة  بفعل  "مؤخرته" 
عند  تنجم  واملشاكل  النزاعات  من  كم  الله  يعلم 
احتكاك سيارة بأخرى ويعلم الله كم من الصباغة 
يحتاجها أصحاب محالت الصباغة إلعادة السيارات 
املخدوشة إىل لونها وبريقها األول، كثريا ما أشاهد 
مثل هذه النزاعات التي تنشب حول احتكاك سائق 
أو  الدخول  عند  خاصة  أخرى،  بسيارة  سيارة 

الخروج من املواقف.
أن  الرباط  الذي نزلنا عنده يف  قرر صديقنا موحى 
الكتشاف  حسان  صومعة  إىل  املساء  هذا  نتوجه 
املكان،  صادف وصولنا إىل هناك آذان املغرب،  قلت 
يف  نتوفر  أننا  تظنون  األصدقاء؛هل  ولبقية  ملوحى 

الجنوب الرشقي  عىل مؤذنني بهذا الصوت؟
صوتا  أعذب  مؤذنون  هناك  بأن  أجاب  بعضهم 
أنا  أما  ذلك،  أنكر  بعضهم  الرباط،  مؤذني  من 
مضحك  تفسري  للموضوع،  آخر  تفسري  يل  فكان 
إىل حد ما، حيث قلت ألصدقائي ساخرا وبأسلوب 
استنكاري؛كيف تريدون لحناجر املؤذنني بالجنوب 
املتناثر يف كل مكان، وحيث  الغبار  الرشقي، حيث 
العواصف و االرتفاع املفرط لدرجة الحرارة وحيث 
املؤذنني  صوت  بعذوبة  تكون  أن  الرديئة،  املياه 

بالرباط؟
الجنوب  سكان  بأن  العتقادي  تفسريي،  كان  ذاك 

الرشقي خشنون يف كل يشء، حتى يف أصواتهم.
* أطفال الجنوب الرشقي ليسوا هم أطفال 

الرباط.
 الساعة تشري إىل حوايل السابعة والنصف صباحا، 
املرور  حركة  الحد،  باب  شوارع  يف  دؤوبة  الحركة 
الناس  والحافالت،  السيارات  بكثرة  مختنقة 

األطفال  وجيئة،  روحة  يغدون 
العجالت  ذات  محافظهم  يجرون 
حينها  املدارس،  إىل  متوجهني 
الرشقي  الجنوب  أطفال  تذكرت 
عىل  محافظهم  يحملون  وهم 
فصول  إىل  متوجهني  ظهورهم 
من  منهم  املحظوظون  الدراسة، 
املنطقة،  هذه  بمدن  يسكنون 
لقطع  يضطرون  آخرون 

تذكرت  الدرس،  حجرة  إىل  للوصول  الكيلومرتات 
حينها ذلك "الطفل الجنوب-رشقي" ب "خنونته" 
الخرضاء وأسماله البالية ونعله البالستيكي، الذي 
أو  حديدية  أسالك  رفقة  املقاومة   جاهدا  يحاول 
واألطفال  املشققني،  وكعبيه  خيوط"الصبايلو"، 
الرباطيني األنيقني الذين صادفتهم يف تلك اللحظة-

الرشقي-،  الجنوب  إىل  مخي  فيها  رحل  التي 
يركضون أمامي قاصدين مؤسساتهم أو منتظرين 
النقل املدريس رفقة أمهاتهم ليقلهم إىل مدارسهم 

الخاصة.
وأنا عىل ذلك النحو تبادرت إىل ذهني مقارنة غريبة، 
جعلتني أفرس األمور عىل نحوي الخاص، ورمتني 
مدن  أطفال  بإمكان  هل  وانسلت،  محرية  بأسئلة 
وزاكورة  وتنغري  الرشيدية  من  الرشقي  الجنوب 
حظا  أوفر  األخرية  هذه  كانت  وإن  ورزازات  و 
يجروا  أن  بالسياحة،  الشتهارها  سابقاتها  من 

محافظهم عىل األرصفة كما يفعل أطفال الرباط؟
يا لك من سؤال سخيف أجبت عن سؤايل؟، األجدر 
بي أن أطرح سؤاال آخر أعم و أشمل؛هل لنا أصال 
أرصفة بالجنوب الرشقي؟ هل تصلنا املحافظ ذات 
معامل  هناك  أن  أم  الرشقي  الجنوب  إىل  العجالت 
وأخرى  الرباط  تالمذة   محافظ  بصناعة  مختصة 
الجنوب  أطفال  محافظ  صناعة  يف  متخصصة  
الرشقي، ال تكلف نفسها عناء وضع العجالت ألن 
و...ترسل  والتنمية  بالتخطيط  املكلفة  وزارتنا 
فال  هناك،  شوارع  وال  أرصفة  ال  بأن  تقاريرها 

تكلفوا أنفسكم بوضع العجالت؟
حتى إن وضعت العجالت للمحافظ  املوجهة للجنوب 
الرشقي فلن تنفع، لن تنفع ولن تستطيع الصمود 
أمام األحجار والحفر والغبار املتناثر يف كل مكان، 
حينها سخرت مع نفيس من الوضع واقرتحت حال 
حمل  عناء  الرشقي  الجنوب  أطفال  يجنب  آخر، 
الحل  التي تقوس ظهورهم، ويتمثل هذا  املحافظ 
يف صناعة محافظ خاصة ذات الدفع الرباعي، فهي 
واملصالح  الوزارات  مادامت  املناطق،  لتلك  األصلح 
من  حقها  املناطق  هذه  تمنح  أن  تريد  ال  الوصية 
االهتمام والتنمية وحقها من األرصفة والطرقات 
يشء،  كل  الرباط،  يف  مركز  يشء  فكل  والشوارع، 
الرتام واي مقابل البغال بقرى الجنوب الرشقي، هذا 
الفارهة يف مقابل فاركونيت  إن وجدت، السيارات 
يف  ضخمة  قناطر  املتسوقني،  بعرشات  تكتظ 
ومدارس  معاهد  ومتآكلة،   مهرتئة  طرق  مقابل 
ومؤسسات تعليمية خاصة ذات مستوى عال  هنا 
التالميذ  عىل  تقع  أسقفها  تكاد  دراسية  وحجرات 
أي لحظة  ، وتشكل تهديدا لحياتهم يف  ومعلميهم 

هم  ليسوا  الرباط  أطفال  أن  تيقنت  حينها  هناك، 
أطفال الجنوب الرشقي ولن يكونوا كذلك، وتأكدت 

أن املقارنة مجحفة من األساس.
* املغرب مغربان.

والجنوب  الرباط  بني  أقارن  أنا  و  بالحرية  أصيبت 
لها،  حدود  وال  جدا  شاسعة  فالفوارق  الرشقي، 
مغربان،  املغرب  أن  مفادها  نتيجة  إىل  وتوصلت 
املزور  أيهما  ولكن  مزور  ومغرب  حقيقي  مغرب 

وأيهما حقيقي؟
وأنت تتجول يف الرباط أغلب من تسألهم عن مكان 
األحوال  أحسن  يف  اهتمام،  أدنى  يعريونك  ال  ما 
ما  يجيبك"  أو  آخر،  شخص  إىل  أحدهم  "يرسلك" 
دوز  عليك"  يرد  أو  يعرف،  كان  وإن  حتى  نعرف" 
من هنا أودور هنا"، يحدث هذا يف الشارع، أما يف 
الوسط  يف  أو  الجنوب  يف  سواء  هي  فهي  اإلدارات 
أو يف الشمال، يف الرشق كما يف الغرب، فأول درس 
يتلقاه املوظفون هو كيفية عدم االهتمام بأسئلة 
األول  الرشط  كأنه  أو  املواطنني،  واستفسارات 

لولوج الوظيفة العمومية.
يف الجنوب الرشقي أغلب من تسألهم تجد أن لديهم 
التي  الطيبوبة  إنها  مبتغاك،  عىل  ليدلوك  حماسا 
يعرف بها أهايل هذه املنطقة، فأي املغربني حقيقي 

و أيهما مزور؟
باملغرب  الرشقي  الجنوب  نصف  أن  لنا  جاز  إذا 
الحقيقي من حيث قيم وأخالق سكانه املحافظني، 
التنمية  حيث  من  مزور  مغرب  فإنه  الطيبني، 
هو  يكون  الحالة  هذه  يف  والرباط  والتجهيز، 
املغرب الحقيقي، حيث كل يشء يجتمع فيه، حتى 
يراقبون  أنهم  أعرف  الذين  واملخربين  الجواسيس 
تحركاتي أو هكذا خيل إيل، لكن حديس تأكد، فبعد 
حضوري يف ندوة عن حقوق اإلنسان تدخلت فيها 
ومعاناة  األمازيغية  القضية  معتقيل  عن  للحديث 
الجنوب الرشقي الذي اعتربته قنبلة موقوتة قابلة 
األصدقاء  أحد  من  بلغني  لحظة،  أي  يف  لالنفجار 
هناك  كان  الندوة،  قاعة  من  خروجي  وأثناء  أنه 
أن  إىل  خطواتي  ويراقبان  يتبعانني   شخصان 
إىل  املدينة  الرباط  محطة  من  القطار"  "رسقت 
محطة أكدال، لم أشأ أن أخرب أحدا، ليقيني املسبق 
االتهام،  فن  سوى  يتقنون  ال  أشخاص  هناك  بأن 
عن  والبحث  الظهور  بحب  التهامي  مستعدون 
الشهرة، رغم أن كل ذلك ال وجود له إال يف مخيلتهم 

و ال يهمني منه يشء.
قلما  الرتب،  مختلف  من  العسكر  رجال  الرباط  يف 
أكثر من  الجنوب الرشقي املعسكرة  أراهم يف مدن 
من  تعترب  التي  مثال،  الرشيدية  مدينة  يف  الرباط، 

ال  املعسكرة،  املغربية  املدن  أكرب 
أصادف سوى رجال من "دوزيم 
ما  نادرا  الرباط  يف  كالص"، 
هذه  من  عسكريا  رجال  أصادف 

الرتبة.
* يف املدرسة الوطنية للصناعة 

املعدنية.
للصناعة  الوطنية  املدرسة  يف 
املعدنية، نزلت عند أحد األصدقاء، 
باملرة،  أعرفه  أكن  لم  أو ألقل  أعرفه جيدا،  أكن  لم 
عليه  تعرفت  العني"فحسب،  "معرفة  أعرفه  كنت 
بخري  إجازيك  "الله  فقط،  الفايسبوك  خالل  من 
بها  يتميز  التي  التضامن  روح  لكن  ألفايسبوك"، 
أهايل الجنوب الرشقي جعلته يقبلني للمكوث عنده 

ملدة شهر.
السكان  بقوة عند  والتآزر حارضة  التضامن  روح 
ومن  الرشقي،   الجنوب  مناطق  من  املنحدرين 
غداء  وجبة  نقتسم  كنا  أننا  الروح،  هذه  تجليات 
املدرسة  مطعم  يف  تعد  التي  الوجبات  من  واحدة 
لفائدة الطلبة املهندسني، كنا نأكل يف صحن واحد، 
الليلة  يف  نقص،  مركب  أي  ذلك  لنا  يمثل  يكن  ولم 
جاء  الطلبة  بعض  صديقي،  غرفة  اكتظت  األوىل 
املاسرت، بعضهم جاء باحثا عن عمل  للتسجيل يف 
لالسرتاحة  مكث  بعضهم  الرشكات،  إحدى  لدى 
بالرباط ليكمل طريقه نحو تطوان أو طنجة حيث 

يتابعون دراستهم أو حيث يعملون.
الطاجني  بما رحبت، وحلقنا حول  الغرفة  ضاقت 
عن  أحدنا  يتوقف  فردا،  عرش  سبعة  كنا  للعشاء، 
بعد  الطاجني،  نحو  باملرور  آلخر  ليسمح  األكل 
وصديقي  أنا  للنوم  مضطرا  نفيس  وجدت  العشاء 
توجه  بعضهم  الزمالء  باقي  الرسير،  نفس  عىل 
والبقية  معارفهم،  عند  أخرى  غرفة  يف  للمبيت 

الباقية ناموا كالرسدين.
أنه عند كل موسم درايس جديد،  أخربني صديقي 
يخضع الطلبة الجدد ل"البيزوطاج"، وطلب مني يف 
حالة استوقفني أحدهم قائال''بيزو'' أن أجيبه بأني 
لست طالبا من املدرسة الوطنية للصناعة املعدنية، 

وإال تعرضت للبيزوطاج، سألته و ما البيزوطاج؟
لم يخربني حينها، واكتفى بالقول ستكتشف ذلك  

فيما بعد.
املقصود  ما  عرفت  األيام  توايل  مع  وبالفعل 
طلبة  كل  لها  يخضع  عملية  إنها  بالبيزوطاج، 
وطالبات السنة األوىل، وتهدف باألساس إىل خلق جو 
من التعارف واملرح بني الطلبة، وكرس حاجز الخجل 
لدى البعض، العملية ترشف عليها لجنة مكونة من 
طلبة قدامى، وبموجب هذه العملية فطالب السنة 
األوىل يجب أن يخضع وينفد كل ما يأمره به طالب 

من السنة الثانية أو السنة الثالثة.
العملية أشبه بتلك التي يخضع لها التالميذ املجندون 
له  يخضع  ما  أول  هي  الرأس  فحالقة  الجيش،  يف 
الحالقة بشكل  يمرر موىس  الجديد، حيث  الطالب 
الطالب  فيضطر  شعره،  من  جزء  عىل  عشوائي 
إلزالة شعره كلية، وما أن ينبت شعره قليال حتى 
كذلك  تقتيض  العملية  أخرى،  مرة  العملية  تتكرر 

علب  يف  وكتبهم  دفاترهم  الجدد  الطلبة  يحمل  أن 
جالبيب  أو  رياضية  بدالت  يرتدوا  وأن  بالستيكية، 
قلب  الذكور  من  يطلب  أحيانا  للطالبات،  بالنسبة 

رساويل دجينز.
شهر،  إىل  أسبوعني  بني  ما  تستمرر  التي  العملية 
بعض  قلوب  من  التكرب  إزالة  إىل  كذلك  ترمي 
الراقية  العائالت  إىل  املنتمني  املتكربين، خاصة من 
الطلبة  بني  باملساواة  اإلحساس  من  نوع  وخلق 
الطبقات  اختالف  رغم  بينهم،  املسافات  وتقريب 
إليها.العملية  ينتمون  التي  االجتماعية  واألوساط 
حالة  يف  سواء  أهدافها،  عن  تخرج  ما  كثريا 
االمتثال  ورفضه  الجدد  الطلبة  أحد  وتعنت  عناد 
هؤالء  شطط  حالة  يف  أو  ألوامر''جينراالته''، 
استغالل  أو  سلطتهم،  استعمال  يف  ''الجينراالت'' 
أقدميتهم للنيل من الطلبة الجدد وتحميلهم ما ال 
طاقة لهم به، بعضهم يستغل الفرصة للتقرب إىل 
قد  كما  بهن،   التحرش  حتى  أو  الطالبات  إحدى 

يكون ذلك سببا يف ربط عالقات غرامية بينهم.
* حتى الطلبة اإلسالمويون و اإلسالميون ها هنا

للصناعة  الوطنية  املدرسة  يف  انتباهي  أثار  ما 
امللتحني،  من  به  بأس  ال  عدد  وجود  هو  املعدنية، 
سألت صديقي عن انتماءاتهم، فقال يل إن أغلبهم 
وحركات  جماعات  إىل  املنتمون  ومنهم  مستقلون 

إسالموية،  لكنهم ال يعلنون عن انتماءاتهم تلك.
أثار إعجابي الجو األخوي الذي يعيش فيه الطلبة 
من  تضايقي  أخفي  ال  كنت  وإن  املدرسة،  هذه  يف 
بعضهم، حيث يضحكون بشكل هستريي وبدون 
مراعاة  دون  نابية  كلمات  يطلقون  كما  سبب، 
لم ينضج بعد، ربما  ألي أخالق، ربما ألن بعضهم 
انظر  يجعلني  وبينهم  بيني  العمري  الفارق  أن 
ذلك  كل  رغم  ولكن  ترصفاتهم،  إىل  الرىض  بعدم 
فكلهم يحرتمون بعضهم البعض، رغم اختالفاتهم 
اإليديولوجية، ويتضامنون يف حالة تعرض أحدهم 

لسوء من طرف أجنبي عن املدرسة.
امللتحني  الطلبة  بعض  هو  أكثر  إعجابي  أثار  ما 
عن  يدافعون  الذين  سوس،  مناطق  من  القادمني 
األمازيغية جهد أيمانهم وال يجدون يف ذلك غضاضة 
وال تنافرا مع الدين، تأكدت حينها أنهم إسالميني 
إسالمويني،  وليسوا  املغربي  الشعب  أغلب  كبقية 
املختلفة  اإلسالموية  باإليديولوجيات  خدروا  ممن 
التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتمنيت أال تصلهم 
رياح هذه اإليديولوجيات التي تعارض أشد ما تكون 
اختالف  وهي  أال  الله،  سنن  من  سنة  املعارضة 

األلسن والديانات واملعتقدات واأللوان واألجناس.
حيث  الليبية،  الثورة  بمنظر  املنظر  هذا  ذكرني 
امللتحني األمازيغ إىل جانب غريهم يف لحمة والتحام 
رائعني، حاملني األعالم األمازيغية، ومحاربني جنبا 
إىل جنب ضد الطاغية، وتساءلت مع نفيس قائال؛ 
متى يصبح اإلسالمويون املغاربة، إسالميني بالدين 
أمازيغ بالهوية كباقي الشعب؟ ومتى يدركون أن 
العروبة والتعريب يشء وأن اإلسالم يشء آخر؟ متى 
يدركون أن من العرب من هم أشد كفرا ونفاقا من 

األمازيغ؟          

أطفال اجلنوب الشرقي
 ليسوا  هم أطفال الرباط
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 20 حركة  نظمت 
الهيئات  و  فرباير 

لها  الحسيمة الداعمة  بمدينة 
 18 األحد  ندوة يوم    2012 مارس 

التي  الخطرية  التطورات  عىل  األضواء  لتسليط  صحفية، 
شعارات  ترديد  تم  الندوة  إنطالق  وقبيل  اإلقليم.  يعرفها 
تضامنية مع أيث بوعياش إمزورن وبوكيدار، وشعارات 

أخرى تنادي بالتغيري الديموقراطي ومحاسبة الجناة .
اإلنسان،  لحقوق  املغربية  الجمعية  ممثل  بومزيان  عيل 
بالحسيمة،  20 فرباير  لحركة  املساند  الحقوقي  التنظيم 
إعترب يف مداخلته أن الرشارة األوىل إلبتداء املواجهات تمت 

يوم 08 مارس املخلدة لليوم العاملي للمرأة، حيث 
بأيث  املنازل  حرمات  القمعية  القوات  إقتحمت 
والشيوخ.  واألطفال  النساء  وروعت  بوعياش  
القرار  الحسيمة، معتربا هذا  وايل  بأمر من  وذلك 
ومؤكدا  القانونية  املنهجية  يحرتم  لم  اإلداري 
للشباب  كمعاقبة  جاء  الوحيش  التدخل  هذا  أن 
يف  والحق  هويته  عن  الدفاع  إىل  الطامح  الريفي 
أيضا  وإستهدف  الكريمة،  والحياة  القار  الشغل 
املقاهي  املحيل حيث تعرضت  اإلقتصاد  مقومات 

واملطاعم للرسقة والنهب .  
وتأويالت  قراءات  هناك  بأن  بومزيان  وأضاف 
تستهدف  خارجية  أيادي  أن  تعترب  مغرضة 
املنطقة مؤكدا أن ما حدث يف أيث بوعياش ليست 
وليدة املرحلة بقدر ماهي نتيجة لتفاقم األوضاع 
اإلجتماعية. وعن منتدى حقوق اإلنسان بشمال 
املغرب، أكد نور الدين بن عمر أن التدخل الوحيش 
جثث  خمسة  وجود  منذ  تراكم  القمعية  للقوات 

لضحايا 20 فرباير، دون أن يحرك وكيل امللك ساكنا وأن 
الحركات  أن  عمر  بن  ويرى  التفاصيل،  يف  بالبحث  يأمر 
عادلة  إجتماعية  بمطالب  تطالب  باملنطقة  اإلحتجاجية 
الوعود بل قد  بتنفيذ  تلتزم  لم  الوايل  املتمثلة يف  والسلطة 
املسطرة  تطبيق  يف  خطرية  بتجاوزات  السلطة  قامت 
القمعية  القوات  تدخلت  إذ  اإلعتصام.  فض  يف  القانونية 
أو  إشعار  أو  إنذار  دون  صباحا  الواحدة  الساعة  عىل 
إخبار، كما أنها كانت مرصة عىل إستعمال القوة والعنف، 
حيث  العام  الرأي  وإغالط  املحتجني  عزل  عن  وتبحث 
املنازل  حرمات  مداهمة  عىل  املخزنية  القوات  أقدمت 
باألوباش  ونعتهم  الساكنة  حق  يف  نابي  بكالم  متلفظة 
من  العرشات  وإعتقال  إختطاف  وتم  الصبانيول.  وأوالد 
التعليمية  املؤسسات  حرمات  إقتحام  وتم  املواطنني 
وإعتقال التالميذ إذ تم إقتيادهم إىل الثكنة العسكرية ليتم 

تعذيبهم وإستنطاقهم بقسوة .
وعضو  األمازيغي،  العاملي  التجمع  عن  أوسار  فيصل 
أن  مداخلته  يف  أكد  الندوة.  عىل  املرشفة  املوسعة  اللجنة 
أن  وإعترب  بالريف  ماجرى  حقيقة  ستبني  الندوة  هذه 
بوكيدارو  بوعياش  بأيث  دموية  مجازر  إرتكب  النظام 
إمزورن ويف الوقت الذي مازال فيه وزير اإلتصال املغربي 
يكذب عىل الشعب املغربي وينفي حقيقة جرائم النظام 

املخزني.
كما أشاد أوسار باملساندة البطولية للتنظيمات األمازيغية 
واملعطلني  فرباير   20 وحركة  والحقوقية  واليسارية، 
مطالب  أن  مذكرا  الريف،  لسكان  املهجر  ريفيي  وباقي 

وإغالق  العسكرة،  ورفع  املخزن  جالء  يف  تتجىل  السكان 
ثكنة إمزورن للقوات العمومية، وإطالق كافة املعتقلني .

 20 حركة  عن  اليحياوي  وشكيب  كابو  وعماد  حجوي 
أكدوا  وإمزورن،  بوكيدار  بوعياش  أيث  من  بكل  فرباير 
فضح  إىل  تهدف  الصحفية  الندوة  هذه  أن  مداخلتهم  يف 
املخزن مازال يمارس  بإعتبار  املغربي  النظام  ممارسات 
أشكاله السابقة يف حق املنطقة. معتربين أن اإلرهاصات 
الناشط  إغتيال  إىل  تعود  الوحيش  التدخل  لهذا  األوىل 
فرباير   20 حركة  وعضو  الحساني  كمال  السيايس 
باملغرب.  املعطلني  الشهادات  لحملة  الوطنية  والجمعية 
وإستشهاد خمسة شبان بالحسيمة، مذكرين بأن أرضية 
مطالب سكان أيث بوعياش لم تخرج عن مطالب حركة 
الجناة  محاكمة  التشغيل،  التهميش،  رفع   { فرباير   20

واملفسدين{ .

املغربية  للقوات  رشس  هجوم   2012 مارس   08 يوم 
عىل  املياه  وخراطيم  مدرعات  مدربة،  بكالب  مرفوقة 
معتصم املحتجني لتنهال بالرضب بالعيص ومختلف أليات 
وتهديد  بوعياش  أيث  منازل  إقتحام  إىل  لتتطور  القمع 
ويحظر  ذلك  بعد  املنطقة  لتحارص   . باإلغتصاب  النساء 
الخطرية  التطورات  هذه  وأمام  الشوارع،  يف  التجوال 
تضامن تالميذ ثانوية موالي إسماعيل بإمزورن مع أهايل 
جوبهت  إحتجاجية  وقفة  بتنظيم  وذلك  بوعياش  أيث 
اإلعتقاالت  حملة  لتنطلق  القمع  لقوات  عنيف  بتدخل 

العشوائية تقودها عنارص بالزي املدني.
أمام هذا التطور الخطري نظمت مسرية شعبية ببوكيدار 
الشكل  وأثناء  بوعياش،  أيث  مع  للتضامن 
القمعية  القوات  عنارص  أقدمت  النضايل، 
رش  عىل  فرباير   20 مناضيل  يصفها  كما 
املياه وتدخلت بعد ذلك  املتظاهرين بخراطيم 
بوحشية وإقتحمت املنازل واملقاهي واملطاعم 

متلفظة بكلمات نابية يف حق الريف وأبنائه.
عن  عرب  املقتضبة  كلمته  يف  راخا  رشيد 
األمازيغي  العاملي  التجمع  وتضامن  تضامنه 
التدخل  هذا  أن  مؤكدا  الريف،  ساكنة  مع 
التي  األحداث  من  سلسلة  لتوايل  نتيجة  جاء 
 { األمازيغية  القضية  مناضيل  لها  تعرض 
فكري األزرق{ . مشريا إىل كون أيادي تسرتزق 
بقضايا الريف العادلة و تلعب عىل وتر الريف 
خدمة ألجندة إنتخابية محضة. كما دعا راخا 
أجل سد  إىل إرضاب عام من  الريفيني  جميع 

الطريق عىل أعداء الحرية .
وأثناء هذه الندوة الصحفية تم عرض رشيط 
وتم  املغربية  للقوات  الوحيش  التدخل  فضاعة  يبني   cd
كما  الريفيني،  للمواطنني  مؤملة  شهادات  إىل  اإلستماع 
تناولت الكلمة الحركة التالميذية بإمزورن ورشحت فيها 
مضامني التدخل القمعي وحجم املعاناة التي تعرضت لها 

ساكنة الريف
إىل مركز  األمازيغي  العالم  إنتقلت جريدة  السياق  يف هذا 
بوكيدار وبلدة أيث بوعياش للوقوف عىل حجم الكارثة، و 
بعد اإلستماع إىل شكاوى املواطنني ومعاينة أثر التدخل، 
والطاوالت  الكرايس  و  املطاعم  بوابات  تكسري  تم  حيث 
توثيقات  عىل  األمازيغي  العالم  جريدة  وحصلت   ...
مرئية تبني التجاوزات الخطرية للقوات العمومية يف حق 
املحتجني و تبني بامللموس املادي إقدام عنارص األمن عىل 

ترويع الساكنة و إستعمال العنف بقوة مفرطة.  

20 فرباير تقف عند أحداث الريف باحلسيمة

بعد أحداث الريف املؤملة التي عرفتها أيث 
وتداعياتها  وبوكيدار    إمزورن  بوعياش 
عىل مستقبل الريف، يبقى رضوريا، طرح 
ماجرى  فهم  بغية  هادئ  علمي   نقاش 
لزاما  علينا  أصبح  وبالتايل  بالريف. 
العام  السياق  لفهم  التاريخ  يف  الغوص 

ألحداث الريف.
املشؤومة  الحماية  معاهدة  توقيع  قبل 
سنة 1912، كان املغرب األقىص منقسما 
إىل بالد السيبة أو بالد الريف وبالد املخزن، 
ذاتي  بإستقالل  يتمتع  كان  الريف  فبالد 
فقط  يعرتف  كان  بحيث  املخزن  بالد  عن 
ويف  مراكش،  لسلطان  الروحية  بالسلطة 
يف  الريف  إعتمد  التاريخية  املرحلة  هذه 
واإلقتصادية  السياسية  شؤونه  تسيري 
واإلجتماعية والثقافية عىل مجموعة من 
املتمثلة  واألعراف  واملؤسسات  القوانني 
ثاويزا،  إمغارن،  أربعني  أيث   ،  Agraw يف 
ونظام اللف، والكونفيدرالية القبلية .                                            
بالريف  كانت  الصعبة  املرحلة  هذه  يف 
مليلية   كسبتة،  املحتلة  الثغور  بعض 
بالدفاع  يقومون  الريفيون  وكان  الجزر، 
عن أراضيهم عرب محارصة هاته الثغور. 
بحمالت  يقوم  دائما  كان  املخزن  لكن 
إرادة  إلجهاض  الريف  لقبائل  تأديبية 
ويف  الريفي،  للشعب  الوطنية  املقاومة 
عىل  البغدادي  بوشتى  أقدم  السياق  هذا 
إذ  إبقوين،  قبيلة  عىل  عسكرية  حملة 
أتناء  غدرا،  القبيلة  أبناء  خرية  بقتل  قام 
ويف  الصالة.  فريضة  أداء  يف  رشوعهم 
ورياش  سيدي  معركة  غداة   1893 سنة 
زعماء  بإعتقال  املخزن  قام   ، البطولية 
للمحتل  وسلمهم  الريفية  إقرعني  قبيلة 
إضطرابا  املنطقة  لتشهد  اإلسباني، 
تمرد  ويقع  الفوىض  وتسود  سياسيا 
املخزنية  السياسة  عىل  للمنطقة  كبري 
هاته  ظل  ويف  اإلمربيالية.   مع  املتواطئة 
الفرتة الحرجة أقدم الروكي بوحمارة عىل 
بيع مناجم الريف للمحتل اإلسباني، مما 
قادها  عارمة  وطنية  ثورة  بإندالع  عجل 
الزعيم الوطني محمد أمزيان لتقيض عىل 
بوحمارة  وتلحق باإلسبان هزيمة نكراء 

يف معركة إغزار ن أوشن سنة 1909.
املركز  قام  الخطرية  الظروف  هذه  يف 
املتمثل يف املخزن، بتوقيع معاهدة الحماية 

بفاس 30 مارس 1912، لحماية مصالحه 
السياسية واإلقتصادية   معلنا عن دخول 
وإسبانيا.  فرنسا  إحتالل  تحت  املغرب 
لتنطلق مقاومة وطنية ومرشوع تحرري 
سنة  ليعلن  موحند،  موالي  بقيادة  كبري 
غري  مستقل  كيان  تأسيس  عن    1921
إسم  تحت  الحماية  ملعاهدة  خاضع 
الريفي  الشعب  وحقق  الريف،  جمهورية 
ودهار  أنوال،  يف  بطولية  إنتصارات 
التحالف  لكن  والناظور.  العروي   ، أبران 
إريفني  أنهى طموحات  الغاشم  اإلمربيايل 
 1927 سنة  ليتم  واإلستقالل،  الحرية  يف 
ويستسلم  الريف  دولة  مرشوع  إجهاض 
األسلحة  إلقاء  بعد  وذلك  موحند،  موالي 
أكثر  وإستقدام  الريفيني  عىل  الكيماوية 
غالبيتهم من عمالء  ألف جندي   950 من 

اإلستعمار. 
بإندالع الحرب األهلية اإلسبانية  1936 - 
1939 وقعت إسبانيا مع خليفة السلطان 
الريفيني  بتجنيد  يقيض  إتفاق،  بتطوان 
وزج بهم يف الحرب األهلية اإلسبانية وذلك 
إلبادة ما تبقى من الشعب الريفي، إذ قتل 
يف هذه الحرب اآلالف من املجندين الشباب 

والقارصين.
حزب  إستحوذ  الشكيل  اإلستقالل  بعد 
يسمى   ما  مكونات  وبعض  اإلستقالل 
بالحركة الوطنية عىل السلطة السياسية، 
القرار  مراكز  عن  إريفني  إبعاد  وتم 
دور  أي  عن  الريف  وتهميش  السيايس 
أمام  الوطنية.  السياسة  يف  له  مستقبيل 
الثائر  أعلن  املنطقة   تجاه  الخيانة  هذه 
مع  أمزيان  سالم  محمد  الريفي  والزعيم 
جملة  عن  التحرير  جيش  قيادات  بعض 
رسعان  واملرشوعة،  العادلة  املطالب  من 
من  ومسلح  عنيف  بتدخل  جوبهت  ما 
طرف مليشيات حزب اإلستقالل والجيش 
تعرض  حيث   .  58-59 سنة  يف  امللكي 
وقتل  إغتيال  تم  إذ  همجي  لقمع  الريف 
وتمت  الريف  أبناء  من  اآلالف  وإختطاف 
تصفية جيش التحرير، وإغتصاب النساء 
وحرق الحقول واملمتلكات يف أعنف هجوم 
فقط  يطالب  أعزل،  شعب  عىل  دولتي 
بحقه يف التنمية ورفع الحصار والتهميش 

والعسكرة.
غداة هاته األحداث املؤملة، سيدخل الريف 

الدولة  عملت  إذ  مطول،  حصار  تحت 
اإلقتصادية  البنية  تدمري  عىل  الوليدة 
بفرض  للريف،  واللغوية  والثقافية 
التعريب الشامل لإلنسان واملجال وأقصت 
ومن  الدستورية  الحماية  من  األمازيغية 
الحق يف النماء والتطور. كما قامت الدولة 
املغربية بتهجري الشباب الريفي إىل أروبا، 
إذ قسمت  أمنيا خطريا  تقسيما  وفرضت 
التاريخ  تنسجم مع  ال  الريف عىل جهات 
وبعد  للريفيني،  املشرتكة  واللغة  والذاكرة 
الحسن  نظام  عىل  اإلنقالب  محاوالت 
العسكرية  النخبة  تصفية  سيتم  الثاني 
الريفية وحرمان أبناء الريف من الرتقي يف 

املؤسسة العسكرية.
املخزن  سيقدم  املعاناة،  هذه  ظل  يف 
املغربي عىل نهج سياسة التقويم الهيكيل 
باب  بإغالق  وقام  التقشف  سياسة  أو 
مليلية املتنفس التجاري الوحيد للريفيني 
سنة  بالريف  لتندلع  الفرتة،  تلك  أثناء 
بالناضور  إبتدأت  عارمة  إنتفاضة   1984
والشاون  تطوان  الحسيمة،  إىل  وإنتقلت 
عرشات  األحداث  هاته  خلفت  طنجة،  ثم 
القتىل واملفقودين، ومنات من املختطفني 
وذلك بعد تدخل وحدات من الجيش امللكي 
العسكرية،  اآلليات  بمختلف  مدعومة 
اإلنسانية،  ضد  جرائم  إرتكبت  حيث 
بعشوائية  الحي  الرصاص  وأطلقت 
واملؤسسات  املنازل  حرمات  وإقتحمت 
الخاصة والعامة لتخلق حالة من الرتهيب 

النفيس يف حق ساكنة الريف.
املعسكر  إنهار  التسعينات  بداية  مع 
الرشقي وسقط جدار برلني ودخل العالم 
تحت النظام الجديد ، ويف ظل هذا املتغري 
تغيري  عىل  املغربي  املخزن  أقدم   ، الدويل 
إدماج  عىل  فعمل  الداخلية  سياسته 
يف  املخزنية  اللعبة  يف  اليسار  مكونات 
أمام  التوافقي.  بالتناوب  يسمى  ما  إطار 
السياسية  للمنظومة  الجديد  الواقع  هذا 
السيايس  الخطاب  نفس  إستمر  باملغرب، 
ريفي،  أمازيغي  هو  ما  لكل  اإلقصائي 
حيث صوتت النخب املخزنية الجديدة التي 
عىل  اإلشرتاكية  للعقيدة  إعتناقها  تدعي 
دستور 1996 الذي كرس سياسة التعريب 
املطلق واإلقصاء الشامل ، وأضفى رشعية 

مقدسة عىل النظام املخزني.

 ،1999 سنة  الثاني  الحسن  موت  شكل 
نوايا  صدق  إلمتحان  حساسا  منعطفا 
الريف.  مع  بإيجابية  التعامل  يف  املخزن 
ويف هذا السياق، أعلن املخزن عن مبادرة 
وطنية،  مصالحة  يف  للبدء  محتشمة 
بهيئة  سميت   وطنية  هيئة  فأسس 
األخرية  هاته  واملصالحة،  اإلنصاف 
األزمة  تعميق  يف  كبري  بشكل  ساهمت 
قدرتها  لعدم  وذلك  والريف  املخزن  بني 
غيبت  بل  للشعب.  الحقيقة  تقديم  عىل 
وتجاهلت مجازر النظام املخزني بالريف، 
 1958-1959 الريف  أحداث  وإعتربت 

مجرد رصاع بني أجهزة دولتية. 
ولتتعمق األزمة أكثر بعد زلزال الحسيمة 
واقع  عن  الزلزال  أبان  حيث   ،2004
التهميش واإلقصاء الذي تعرض له الريف 
كان  األرواح،  إلنقاذ  الدولة  تدخل  أن  كما 
تالعبات  إكتشاف  تم  قد  بل  محتشما، 
املقدمة  اإلنسانية  باملساعدات  خطرية 
املخزن  إرصار  وأمام  الزلزال،  لضحايا 
إنطلقت  الريف،  أبناء  جراح  تعميق  يف 
عن  عرت  كربى،  إنتفاضة  بثامسينت 

حقيقة األوضاع بالحسيمة.
يف ظل هذه الظروف أقدم املخزن املغربي 
عىل إستقدام عنارص تدعي تمثيل الريف، 
بغية تدجني املنطقة وإحتوائها، وعىل هذا 
كيان  تـأسيس  عىل  هؤالء  أقدم  األساس 
املنطقة،  مصالح  تمثيل  يدعي  حزبي، 
إستقطاب  من  وجيز  ظرف  يف  وتمكن 
رشارة  وبإندالع  واإلنتهازيني،  األعيان 
بشمال  النظام  بإسقاط  املنادية  الثورات 
إفريقيا، أصبحت موازين القوى يف صالح 
لتضع  املحافظة،  والقوى  اإلسالميني 
الحرب أوزارها بني قطبني متنازعني عىل 
الريف  وليشكل  املخزنية  األعتاب  خدمة 
التضحية  يجب  الذي  القربان  أخرى  مرة 
به، وعليه تم حرق خمسة شبان ريفيني 
يف وكالة بنكية بالحسيمة يف أول تظاهرة 
لحركة 20 فرباير، وتنكشف جميع األوراق 
وتتضح اللعبة أكثر بني فريق يقدم نفسه 
السيايس،  لإلستقرار  الضامن  بكونه 
األوراق  السلطة ويخلط  يبتز  أخر  وفريق 

ويلعب عىل معاناة أبناء الريف. 
*ي.ع

دفاعا عن الريف و أهله 

إعداد:
ياسني 
عمران

شكيب  من  مكونة  الحقائق  لتقيص  لجنة  زارت 
زناي  رشيد  موالي  العنكوري،  عابد  الخياري، 
وفكري األزراق، قادمة من مدينة الناظور إىل بلدة 
آيث بوعياش من أجل إجراء تحقيق ميداني حول 
األحداث التي تشهدها البلدة عىل ضوء املستجدات 
الناجم  والتوتر  االحتقان  حدة  ارتفاع  تفيد  التي 
عن التدخل األخري من طرف قوات القمع يف خرق 
الوطنية  القوانني واألعراف الحقوقية  سافر لكل 

والدولية.
وقد قامت ذاتها اللجنة بعقد العديد من اللقاءات 
املؤطرين واملشاركني  الفاعلني  مع مجموعة من 
يف االحتجاجات وأيضا مع عدد من سكان البلدة 
مارس   8 األربعاء  يوم  منذ  حصارا  تشهد  التي 
واملداهمات  االعتقاالت  حملة  جراء  املنرصم 
العشوائية التي تقوم بها قوات القمع العمومية 
حجم  عىل  اللجنة  وقفت  وقد  الساكنة،  حق  يف 
مع  ومعاناتهم  املواطنني  ممتلكات  يف  الخسائر 
االعتقاالت  حملة  وعىل  القمع،  قوى  عنارص 

العشوائية أحيانا واالنتقائية أحيانا أخرى.
حيث  الحسيمة،  مدينة  إىل  اللجنة  وانتقلت 
التقت بعدد من النشطاء الحقوقيني ألخذ وجهة 
والخطوات  الراهنة  الوضعية  وتدارس  نظرهم 
عىل  الحصار  لرفع  اتخاذها  املمكن  االستعجالية 

بلدة آيث بوعياش وإطالق رساح كافة املعتقلني.

جلنة ناظورية لتقصي احلقائق 
تزور أيث بوعياش

بيان  األمازيغي،حسب  العاملي  التجمع  تابع 
شديد  بقلق  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت 
الكبري  الريف  يعرفها  التي  الخطرية  الوضعية 
الشامخ عموما ومنطقة أيث بوعياش، إمزورن 
وبوكيدارن خصوصا، نتيجة الهجومات الجبانة 
عىل  املغربية  املخزنية  القمع  لقوى  والغادرة 
يحكمها  أن  السيايس  القدر  شاء  عزالء  ساكنة 
حكمه  استمرارية  ضمان  يف  إال  يفكر  ال  مركز 

املطلق والديكتاتوري.
الغادر  الهمجي  التدخل  بأن  البيان  وأضاف 
)مخازنية،  تالوينها  بكل  املخزنية  القمع  لقوى 
االربعاء/ ليلة  منتصف  بعيد  السيمي،…( 

اعتصامني  فك  قصد   2012 مارس   8 الخميس 
الوطني  واملكتب  بوعياش  آيث  باشوية  عند 
شعبية  مطالب  تحقيق  أجل  )من  للكهرباء 
عادلة ومرشوعة( يبني بامللموس زيف شعارات 
مرصا  مازال  املخزني  النظام  هذا  وأن  التغيري 
وأساليبه  الديكتاتوري  بجوهره  التشبث  عىل 
القمعية ومقارباته األمنية التي ال تحرتم أبسط 
حقوق اإلنسان  املتعارف عليها دوليا يف مواثيق 
نفسه.  املغربي  القمعي  النظام   عليها  صادق 
وما  الغادر  الهجوم  هذا  تلت  التي  املواجهات  إن 
استعمل فيه من غازات مسيلة للدموع وخراطيم 
اعتقاالت  من  خلفه  وما  والهراوات…  املياه 
ورسقة  الساكنة  صفوف  يف  بليغة  وإصابات 
انتفاضة  بسيناريو  ليذكرنا  للمواطنني  وترهيب 
قمع  من  تالها  وما   58/59 املجيدة  الريف 
القمعي  النظام   ٱقرتفها  وجرائم  آنذاك  همجي 
الريف  ورجاالت   ونساء  أطفال  حق  يف  املغربي 
هذا  بعد  املنطقي  أن  إىل  البيان  وأشار  االحرار. 
االعتداء الوحيش  كان هو الرشوع فورا يف فتح 
تحقيق نزيه ومستقل يف ما وقع ومحاسبة كل 
املرشوعة  املطالب  وتحقيق  املخزنيني  املسؤولني 
للساكنة. لكن ال هذا وال ذاك حدث. وهكذا رسع 
والنواحي  املنطقة  عسكرة  مسلسل  يف  املخزن 
النضالية  األشكال  لها وقمع ومنع كل  املجاورة 
التضامنية كان آخرها قمع املسريتني اللتني كان 
املقرر انطالقهما من امزورن وبوكيدارن يف  من 
اتجاه أيث بوعياش قصد رفع الحصار عنها وما 

عقبها من اعتداء ات و اعتقاالت للمتظاهرين.
ويؤكد املكتب الفيدرايل للتجمع العاملي األمازيغي 
املناضلني  عىل  قلقون  جد  أعضاءه  أن  بيانه،  يف 
واملواطنني عموما يف امليدان ملا يتعرضون له من 
الباسلة  املقاومة  نتيجة  واعتداءات   اعتقاالت 
املستمرة لهجومات قوى القمع الشبه اليومية.. 
وتشنها  شنتها  التي  بالهجومات  املكتب  وندد 
بوعياش  أيث  منطقة  عىل  املخزنية  القمع  قوى 
االعالمي  وبالتعتيم  لها،  املجاورة  والنواحي 

املمنهج عىل ما يجري يف املنطقة.
الجبانة  الهجومات  هذه  بوقف  وطالب 
املواطنني  تطال  التي  ات  واالعتداء  واالعتقاالت 
رساح  وباطالق  الساكنة،  وترويع  واملناضلني 
عن  فورا  العسكرة  ورفع  املعتقلني،  جميع 
حق  وضمان  لها،  املجاورة  والنواحي  بوعياش 
حول  فوري  و  مستقل  تحقيق  وفتح  التظاهر، 
ما يجري ومحاسبة املسؤولني، وتعويض التجار 

وباقي املترضرين من هذه الهجمات املخزنية
وحمل املكتب ذاته ، النظام املخزني املغربي كامل 
املسؤولية عما يحدث يف املنطقة وما ستؤول اليه 
العاملي  التجمع  أعضاء  أن  واعلن  الحقا  األمور 
هذه  حقوق  عن  للدفاع  مستعدون  األمازيغي 
عن  تدافع  التي  الدولية  الهيآت  امام  الساكنة 

حقوق اإلنسان.

التجمع العاملي االمازيغي 
يتضامن مع أيث بوعياش
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الحبيب  بلدي  يف  يجري  ما  غريب 
املغرب، فاألغنياء والوجهاء واألعيان 
منقطع  مولوي  بعطف  ينعمون 
باالمتيازات  يكرمون  حيث  النضري، 
أما  والتسهيالت.  والالكريمات 
الضعفاء  البسطاء  الناس  و  الفقراء 
فالدولة  العطف.  من  نصيبهم  فلهم 
ال تبخل  يف تكريمهم إما بالحريرة يف 
أشهر رمضان وإما بهراوات السيمي 
أصواتهم  أرتفعت  كلما  واملخازنية 
ضد الظلم والفساد اإلداري والسيايس 

وكل أشكال اإلقصاء والتمييز.
الالكريمات  بني  إذن  الفرق  ما 

والقفيفات الحريرة ؟
الالكريمات، تهدى من الديوان امللكي 
فيها  ويقرر  االمتيازات،  ألصحاب 
عىل ما نعتقد الديوان امللكي وبإفتاء 
من  منه،  املقربني  أو  املحيطني  من 
وبعبارة  ومستشارين.  مخربين 
حكومة  فيها  تقرر  الالكريمات  أدق 
وينعت  املغربية.  اململكة  يف  الظل 
و  ب«الوطنيني«  منها  املستفيدين 

»خدام الوطن والعرش«...
فيه  فيقرر  الحريرة،  لقفيفات  اما 
القايد وبتعاون »محكم« مع الشيوخ 
أحيانا  هؤالء  وينعت  واملقدمني. 
ويف  »املهمشني«  أو  االوباش«  ب« 
املجتمع  من  وعطفا  الحاالت  أحسن 
»ضعاف  أو  باملساكني  يسمون 
هؤالء  يستفيد  ما  وكثريا  األنفس«. 
نعرف  أن  يصعب  ب«القفيفات« 
أخبار  خالل  من  محتوياتها  باألدق 
القناة التلفزية »األوىل«، لكن بالتأكيد 
قد  سكر«  »قالب  عىل  تحتوي  أنها 

يصلح لكل شيئ...
للثروة  العادل  التوزيع  يتم  إذن  هكذا 
وبذلك  املغرب،  الحبيب  بلدنا  يف 
»رشيدة  سياسة  ينهج  النظام  فإن 
الغني  إغناء  أجل  من  وحكيمة« 
غري  ألوامر  تطبيقا  الفقري  وإفقار 
موجودة أصال ال يف القوانني الوضعية 

وال السماوية.
تجمع  التي  الوحيدة  النقطة  ربما 
الالكريمات  من  املستفيدين 
واملستفيدين بالقفيفات هي الطاعة 
يرفض  من  أما  قناعة.  أو  نفاقا 

الطاعة فال وجود له يف املغرب.
إن تفحصنا قليال الئحة الرباح، يتبني 
عرب  الذمم  رشاء  الدولة   تتقن  كيف 
إىل  تهدف  مفضوحة  »رشاوي«  منح 

تقوية دار املخزن.
أن  فيمكن  فقط،  ذلك  عىل  وكأمثلة 

عليها  تعتمد  معايري  أي  نتساءل عن 
السخية.  »الكرماتها«  ملنح  الدولة 
وفنانني  مخربين  تضم  فالالئحة 

ورياضيني ومقاومني وأبنائهم....
و لكي نحاول أن نفهم ملاذا؟ نتوقف 

عند ثالثة امثلة:
يمكن  كيف  عليكم  بالله  األول:  املثل 
العبا  كان  الذي  الزاكي،  يستفيد  أن 
محرتفا، ومدربا ومعلقا رياضيا؟ هل 
أم  الزاكي ال يملك ما يأكل؟  أن اليس 
أن الدولة تكرمه عىل انجازاته؟. فإذا 
كانت الدولة تريد تكريمه فلماذا إذن 
حينه  يف  الشعب  يعرف  أن  يمكن  ال 

متى وكم وملاذا؟
»الالكريما«  تمنح  كيف  الثاني:  املثل 
ل«عالم دين« ومفتي اسمه الزمزمي، 
مدة  منذ  متقاعدا  برملانيا  وهو 
يتقاىض  والزال  أشهر.   3 التتجاوز 
أجرة الربملاني املتقاعد. والله اعلم ما 

باسم  اكتسبها  لديه من مال وأمالك 
الديني،  وموقعه  الديني«  »العالم 
الشديدة  معارضته  عىل  له  تكريما 
اآلخرين  اإلسالميني  إخوانه  لنهج 

الذين ال يتفقون مع نهج الدولة.
الالكريمات  تمنح  كيف  الثالث:  املثل 
الذي  الكريم  عبد  وحفيدات  لبنات 
القبول  وميتا  حيا  أباهم  رفض 
ونتائجها؟  ليبان  اكس  باتفاقية 
وأبى إال أن يموت معززا مكرما وهو 
تحرتمه كل شعوب الدنيا لشجاعته و 
بسالته وأخالقه. هل إذن هذا تكريم 

عرب  الكريم  عبد  لتاريخ  تجريم  أم 
ال  ربما  اللواتني  الحفيدات  إرتشاء 

يعرفون من تاريخ جدهم إال اإلسم؟
أما املخربين والفنانني وخدام املخزن 
قد  فتكريمهم  والجدد،  القدامى 
الجليلة«  ل«خدماتهم  تكريما  يكون 
جرائم  عىل  لصمتهم  أو  لطاعتهم  أو 

املخزن...والله اعلم.
هذا يف انتظار أن نكتشف يوما أسماء 
املستفيدين  الكربى  الحرام:  »كروش 
أعايل  الصيد يف  من الكرمات ورخص 

البحار ومقالع الرمال...
فالسؤال الذي يبقى ثابتا هو: إىل متى 
أين  من  قانون/مبدأ  املغرب  سيطبق 
لك هذا؟ متمنيني تطبيق هذا القانون 
إىل  الفهم  من  جميعا  املغاربة  عىل 
يائهم. وعنده فقط قد نكون »اقطعنا 
الواد » . ورسخنا العدالة االجتماعية 
ودولة الحق والقانون حيث تتساوى 

فيها »الحريرة » ب«الالكريمة«.

* ما موقع الهراوة يف سياسة 
الحريرة يف مغرب اليوم؟

لقد ناضل الكثريون من داخل حركة 
من  لها  املساندة  والقوى  فرباير   20
أجل إنهاء الظلم واإلستبداد والتوزيع 
الغري العادل للثروة. فبدل اإلستجابة 
اخرج  املرشوعة،  الحركة  ملطالب 
املخزن الجديد/القديم وصفة عجيبة 
جديد  منوح  دستور  منح  بمنح  تبدأ 
يكرس الحكم الفردي ويوصل جزئيا 
املخزنني  وخاصة  للحكم  اإلسالميني 
منهم إلرشاكهم يف تدبري الشأن العام 

مع امللك وبامللك.
هذه الوصفة السحرية مكنت املخزن 
إضعاف  محاوال  الوقت،  ربح  من 
»ملساندة  البعض  وإخراج  الحركة 
أنجزنا  كأننا  فقط.  وسوريا  سوريا« 
يف  الديمقراطية  الوطنية  الثورة 
التضامن مع  إال  املغرب، وال ينقصنا 
يراد  حق  هو  الذي  السوري  الشعب 
به باطل.  فبدل اإلستمرار يف  النضال 
حركة  شباب  ومع  يف  الوحدوي 
حركة  لجعلها  ودعما  فرباير   20
العدل  إذن  انسحبت  حقيقية،  تغيري 
واإلحسان للتوجه وتتفرغ إىل سوريا 
خدمة  أكرب  بأن  ناسية  املرة،  هذه 
التغري  انجاز  هو  السورية  للثورة 
الله  )رحم  باملغرب  الديمقراطي 

السابق  العام  حبش/األمني  جورج 
فلسطني،  لتحرير  الشعبية  للجبهة 
الذي قال يوما بأن أكرب خدمة قدمها 
الشعب املغربي إىل الثورة الفلسطينة 
بأن  داعيا   ،)1984 انتفاضة  هي 
انجاز الثورات كل يف موقعه هو أكرب 

دعم للشعوب األخرى.
بعد مرور سنة من إندالع احتجاجات 
ومظاهرات حركة 20 فرباير، اطمأن 
بل  وسالمته  وضعه  عىل  املخزن 
عنه  للدفاع  جديدا  رشطيا  اكتسب 
فهكذا  والتنمية«.  »العدالة  إسمه 

إىل  لتعود  ل«حليمة  أوامره  أعطى 
عادتها لقديمة«. 

التي  الصامدة  تازة  يف  السلخ   بدأ 
بحريرة  فقرائها  بطون  تكتفي  لم 
املخزن، بدل التعامل مع اإلحتجاجات 
الحلول  إيجاد  يف  والرشوع  بالحوار 
للمشاكل املزمنة كالبطالة والتهميش 
وغياب الرشوط الدنيا للعيش الكريم.

السليخ إمتد إىل بعض املدن الصغرى 
والهامشية   التي قالت كفى لحريرة 
بني  مدينة  فعرفت  ونفاقه،  املخزن 
لتكريم  هامة  مخزنية  التفاتة  مالل 
شبابها عرب تكسري عظامهم بهراوات 
بعض  فحتى  املتوحش.  السيمي 
الكربى لم ينجو مهمشيها من  املدن 
معطلني وكادحني من زرواطة املخزن  
الطويلة والقادرة عىل إصابة كل من 
»تغرغرت«  أمعائه بالجوع أو بكثرة 
أو  »الخبز  أو  فقط،  الحريرة  حساء 

اتاي«، إلسكات صوتها.
مهجرين  من   املغرب  شعب  فنحن 
العمل  عن  وعاطلني  ومهمشني 
بالحريرة.  باإلكتفاء  محكومون 
الزيت  وإن طلبنا –أحيانا- قليال من 
عبد  الله  )رحم  منا،  »كايعرصوها« 
عندما  الريف،  نالسوق/حكيم  النبي 
أما  السكر وفقط   »اطلبوا  يوما  قال 

الزيت غاخرجوها منكم«(. 
كرم  هاهو  مالل  وبني  تازة  فبعد  
عرب  الشامخ  الريف  إىل  يصل  املخزن 
بوابة بني بوعياش. فاملخزن مدعوما 
بأجهزته وبحزبي اإلستقالل والعدالة 
والتنمية وتآمر البام بصمته يريدون 
طريقة  عىل  الريف  أهل  يكرموا  أن 

58/59  أو  1984.
إن الطريقة التي هوجم  بها اعتصام 
طريقة  هي  بوعياش  بني  شباب 
العصابات وليس هجوم دولة تحرتم 

نفسها.
وال  قضائي  الأمر  هناك  ليس  إذ 
الرسمي  القانون  -وفق  طلب  حتى 
املغربي- ينذر املعتصمني أو يطالبهم 
بفك اعتصامهم. كما أن الهجوم عىل 
عن  ناهيك  ليال،  تم  واملتاجر  املنازل 
والسيارات  التجارية  املحالت  إحراق 
كأننا يف عهد املاغول وليس يف القرن 
21. و لألسف هي نفس الخطة التي 
عندما  الثاني  الحسن   امللك  سلكها 
الريف  حرق  عندما  للعهد  وليا  كان  

 58/59 انتفاضة  إبان  بالطائرات 
يف  رسميا  بها  اعرتف  والتي  املجيدة. 
عندما   ،1984 لسنة  الشهري  خطابه 
باألوباش.  الشمال  أبناء  جميع  نعت 
ويسمح  سمح  كيف  نتساءل  وإال 
تخريب  اآلن  للسيمي  املسؤولون 
وتكسري  واملقاهي  واملتاجر   البيوت 
األبواب والنوافذ يف تازة وبعدها يف بني 

بوعياش بدون حسيب وال رقيب؟
الذي  الدستور  تنزيل  هو  هذا  هل   
»صوتوا« عليه بغرابة ب 98 يف املائة، 
يف   98 ب  للتنكيل  أداة  ليستعملوه 

املائة من املواطنني الذين ال حول لهم 
وال قوة؟

إن االنزاالت الربية والبحرية والجوية 
عىل  للقضاء  املخزنية  القمع  لقوات 
ببني  فرباير   20 شباب  احتجاجات 
عازم  املخزن  بأن  تؤكد  بوعياش، 
بعدما  أخرى  مرة  الريف  تدمري  عل 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  بنياته  دمر 
االستقالل  منذ  والبرشية  والثقافية 
علم  علمه  رغم  اليوم.  إىل  الشكيل 
اليقني أن حفدة عبد الكريم الخطابي 
القنابل  وال  الطائرات  ال  الترهبهم 

املسيلة للدموع.
كنا نتمنى بأن يستفيد املخزن الجديد 
إجراء  بدل  لكن  التاريخ.  دروس  من 
وأهلها  املنطقة  شباب  مع  حوار 
التوتر.  إلبعاد  مطالبهم  لتحقيق 
إلرجاع  بوعياش  بني  يهاجم  هاهو 
عقارب الساعة 53 سنة إىل الوراء إىل 
الثورة  بتواطئه عىل  أن  الوراء. ضانا 
التحرير  لجيش  وسحقه  الخطابية 
امزيان،  سالم  الحاج  ملحمد  ونفيه 
وتدمريه للريف ونهج سياسة القتل، 
الشهداء  وحرق  الحساني  كتصفية 
الخمسة لحركة 20 فربير بالحسيمة 
يوقف  قد  مشبوهة  ظروف  يف 
سكان  يعوض  ان  بمجرد  التاريخ 
بالكريمات  أو  تارة  بالحريرة  الريف 
الطاكسيات تارة أخرى مقابل تقبيل 

اليدين والصمت عىل الجريمة.
إن أهل الريف يريدون العيش يف عز و 

تهميش  من  عنوه  ما  كل  بعد  كرامة 
الريف  لبنيات  مدبر  وتدمري  ممنهج 
ووصفوا  شبابه  هجر  حيث  الحديث 

بأبشع األوصاف.
من  كل  لصوت  صوتنا  نضم  لذلك 
يف  املجزرة   بتوقيف  اليوم   ينادي 
للمؤامرة،  والتصدي  بوعياش  بني 
الريع  اقتصاد  لسياسة  حد  ووضع 
وحتى  الالكريمات  و  واالمتيازات 

الحريرة.

يف مغرب الدساتري املمنوحة: الالغرميات لألغنياء و احلريرة و اهلراوات للفقراء

* سعيد العمراني
بروكسيل
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*  مجعية أفا للثقافة وحقوق اإلنسان  تعلن عن تضامنها مع املواطنات 
واملواطنني على خلفية أحداث بوعياش بالريف

أكدت جمعية أفا للثقافة وحقوق اإلنسان يف بيان توصلت الجريدة بنسخة 
منه، أنها تابعت بقلق كبري وأىس بالغ األحداث الدامية التي تشهدها مدينة 
ملموس  بشكل  لها  وتأكد  الصامد  بالريف  وبوكيدان  وإمزورن  بوعياش 
املخزن  وخدام  الجديدة  الحكومة  بها  ترتنم  التي  الشعارات  جميع  زيف 
عىل  مساء.وتحطمت  صباح  واملواطنني  املواطنات  مسامع  عىل  الجديد 
صخرة الريف وتازة كل اآلمال الزائفة التي تتغنى بها السلطات القمعية 
منذ اإلقدام عىل منح اإلصالحات الشكلية املتمثلة يف الدستور الجديد وما 
تاله من انتخابات وإصالحات خادعة.  وتبني كذلك مدى وفاء قوات القمع 
ألسلوبها الهمجي الدموي يف التعامل مع املتظاهرين السلميني املطالبني 
مناطقهم  عن  والتهميش  الحيف  ورفع  اإلجتماعية  والعدالة  بالكرامة 
يف  مالحم  بدمائها  كتبت  التي  وهي  والهشاشة  الفقر  تحت  رزحت  التي 
األمنية  السلطات  الغزاة.  من  الوطن  وتحرير  اإلستعمار  محاربة  تاريخ 
التي كان من املفروض أن تكون يف خدمة املواطنني وأمنهم وسالمتهم، 
سحقت أهل الريف وأفزعتهم وأرهبتهم بنهج أسلوب قمعي ال مثيل له 
تماما كما حدث  يف مدينة سيدي إفني وتازة وصفرو يف السنوات القليلة 
املاضية. وهذا لن يكون إال مدعاة ملزيد من االحتقان االجتماعي والسخط 
املواطنني  احتجاجات  تتعامل مع  لم  الدولة وعىل مؤسساتها، ألنها  عىل 

ورفضهم للبؤس الذي يعيشونه بالحكمة املطلوبة.
مع  املرشوط  غري  التام  تضامنها  عن  الجمعية  تعلن  املنطلق  هذا  ومن   
مطالبهم  كافة  تحقيق  حتى  املنكوبة  باملنطقة  واملواطنني  املواطنات 

العادلة واملرشوعة. 
وتندد بالهجمة الرشسة لقوات القمع العمومية عىل املواطنات واملواطنني 
الليل،  من  متأخر  وقت  يف  منازلهم  يف  ومداهمتهم  وتعنيفهم  وترهيبهم 
ساكنة  تجاه  القمع  لقوات  العنرصي  والتمييز  العرقية  وبالعنرصية 
وكذا  إفني.  بسيدي  حدث  كما  تماما  اإلسبان"  "أوالد  ونعتهم  الريف 
التعتيم اإلعالمي الرهيب واملقصود تجاه هذه األحداث الدامية من طرف 
مع  التعامل  يف  واملفرطة  الصارمة   األمنية  واملقاربة  العمومي،  اإلعالم 

االحتجاجات واملسريات الشعبية السلمية. 
كما تندد باإلعتقال التعسفي يف حق املواطنني املطالبني بالكرامة والعدالة 
له  تتعرض  الذي  والحصار  والرتهيب  التنكيل  أشكال  وكل  اإلجتماعية، 
التي  القانونية  غري  والتجاوزات  اإلنزالقات  وكافة  باملنطقة،  الساكنة 

ميزت األحداث باملنطقة. 
عن  املرشوط  غري  الفوري  باإلفراج  البيان  نفس  يف  الجمعية  وتطالب 
كافة املعتقلني عىل خلفية هذه األحداث املخجلة وغريها وبرد االعتبار إىل 
أحداث  إليهم صور  أعاد  وتعنيف  ترهيب  لحقهم من  الريف عما  ساكنة 
58 و59 وهم الذين ظنوا بأن الدولة لن تكرر أبدا ما حدث وأنه كان خطأ 
واألرضار  التجاوزات  عىل  للوقوف  الحقائق  لتقيص  لجنة  وإيفاد  قاتال، 
التي لحقت الريفيني يف عقر دارهم ومحاسبة املسؤولني عىل هذه األحداث 
السلمية  واإلحتجاجات  املسريات  مع  وبالتعامل  املرشفة،  غري  الدامية 
التنموية  واملقاربة  بالحكمة  اإلجتماعية  والعدالة  بالكرامة  املطالبة 

وتحقيق املطالب  املرشوعة بدل التنكيل والرتهيب والقمع. 

*  فعاليات و منظمات ريفية، امازيغية ببلجيكا قوة باهلجوم الوحشي جلحافل 
النظام على بين بوعياش وسكاهنا العزل

بتاريخ 8 مارس 2012، اجتمعت عدة فعاليات ومنظمات ريفية، امازيغية 
ببلجيكا لتدارس الهجوم الخطرية الذي تتعرض له بلدة بني بوعياش من 

طرف مختلف األجهزة القمعية املغربية.
بني  ألهايل  الشديد  القمع  عن  الناتجة  املأساة  حجم  عند  وقوفها  وبعد 
البيوت  لحرمة  واقتحام  قمع  من  البلدة  هذه  له  تتعرض  وما  بوعياش، 
السيمي،  قوات  طرف  من  ليال  النوافذ  زجاج  وتهشيم  األبواب  وتحطيم 
ناهيك عىل عمليات النهب والرسقة والتخريب التي تقوم به هذه األجهزة 
»األمنية«، بمختلف تالوينها. مسجلني  أن هذا الهجوم السافر الذي تزامن 
8 مارس / اليوم العاملي للمرأة، ما هو إال طريقة للنظام  مع احتفاالت 
وخدش  باالهانات  ميلء  تكريم  االممي.  عيدها   يف  الريفية  املرأة  لتكريم 
الكرامة اإلنسانية. كما تزامن هذا الهجوم أيضا مع الذكرى األوىل لخطاب 
امللك الداعي لتعديالت  وإصالحات دستورية وسياسة لكن طريقة تنفيذ 
الهجوم عىل بني بوعياش تكذب وعود حكام املغرب وتبني عدم التزامهم 
حتى  بقوانينهم ودساتريهم  املمنوحة. وبذلك تؤكد صحة مطالب حركة 

20 فرباير والقوى املساندة لها الداعية إىل إسقاط االستبداد والفساد.
بالهجوم  بقوة  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت  بيان  يف  املجتمعون،  وندد 

الوحيش لجحافل النظام عىل بني بوعياش وسكانها العزل. 
وطالبوا بالوقف الفوري للهجوم عىل بني بوعياش ورفع العسكرة عنها 
املعتقلني  جميع  رساح  وإطالق  الريف  عىل  والعسكرة  الحصار  ورفع 
التظاهر  حق  واحرتام  واملواطنني،  املناضلني  حق  يف  املتابعات  وتوقيف 
ومواطنني  تجار  من  العنف  ضحايا  وتعويض  التعبري،  وحرية  والتجمع 
التي  والدرك...  واملخازنية  السيمي  لقوات  الوحيش  الهجوم  عن  الناتجة 
تسببت يف نهب وتخريب ملمتلكاتهم، وبفتح تحقيق فوري ومستقل حول 
دواعي وأسباب وطريقة تنفيذ هذا الهجوم الغادر عىل الساعة الواحدة و 

10 دقائق و الناس نيام.
والنخب  واملنضمات  الفعاليات  جميع  إىل  النداء  املجتمعون  وجه  كما 
الريفية ورشفاء املغرب وكل العالم، إىل التحرك العاجل لوقف هذه املؤامرة 
تستدعي  بالتاريخية  اللحظة  هذه  معتربين   وأهله،  الريف  ضد  الجدية 

الجميع بالوقوف مع النفس السترشاف املستقبل.
التي  بالجرائم  الريفيني  يذكر  بوعياش  ببني  يحدث  ما  إن  البيان  ويقول 
اقرتفها النظام يف حق الريفيني والريفيات إبان اإلنتفاضة املجيدة 58/59 
)عام بوقبارن(، وبذلك يحمل البيان كامل املسؤولية للنظام املركزي عىل 

ما يحدث.
ويحذر من استمرار العنف يف مغبة  زرعة األحقاد والضغينة ضد الريفيني.

القمع  يف  العتيدة  النظام   انجازات  يف  استمرارا  يحدث  ما  البيان  واعترب 
والترشيد وبما يؤكد من جديد استمرار الخروقات الجسيمة التي ارتكبها 

ويرتكبها النظام يف حق الريف وأهله. 
اإلجتماع  يف  تقرر  كما  البشعة،  املجزرة  بهذه  بيانهم  يف  املجتمعون  وندد 
20 فرباير ببلجيكا  الداعمة لحركة  الهيآت  وبالتنسيق مع مجموعة من 
تنظيم تجمع تنديدي واحتجاجي أمام السفارة املغربية، وتنظيم مهرجانا 
تضامنيا بحضور فعاليات ومنظمات ريفية امازيغية ومغربية وبلجيكية 

واتخاذ  النضال  مواصلة  عىل  استعداهم  مؤكدين  املهاجرين.  وتنظيمات 
تدابري وخطوات أخرى إن دعت الرضورة لذلك.

 

*مجعية أمغارللثقافة والتنمية خبنيفرة تستنكراألسلوب اهلمجي الذي هنجته 
احلكومة يف حق ساكنة أيت بوعياش

 اجتمع أعضاء مكتب جمعية أمغار للثقافة والتنمية بخنيفرة، يف دورته 
التي  الراهنة  القضايا  من  جملة  وتدارس   2012 مارس   23 يوم  العادية 
شهدتها الساحة الوطنية واإلقليمية ، خاصة يف ظل  الربيع الديمقراطي 

بدول شمال أفريقيا. 
بنسخة  األمازيغي«  »العالم  توصلت  الجمعية،  عن  صادر  بالغ  وسجل 
منه، مجموعة من القضايا التي شهدتها الساحة الوطنية، فعىل املستوى 
اإلقليمي يالحظ تنامي املد األصويل املتطرف يف كل من تونس ومرص وليبيا 
وبدعم سافر من دول البرتودوالر وما يعنيه ذلك من التفاف عىل أهداف 

الثورة وتحويرها عن بعديها اإلنساني و الحضاري.
والتناقض  بالتخبط  البالغ،  املرحلة،حسب  هذه  اتسمت  فقد  وطنيا  أما 
املواطنني  بال  فشغلت  للحكومة،  العقالني  األداء  وغياب  واالرتجال 
اآلنية  الفعيل يف معالجة جوهر قضاياه  االنكباب  بدل  بقضايا هامشية، 
والحقيقية، خاصة ساكنة الوسط القروي التي تعاني من ويالت الجفاف 
وغالء األعالف يف غياب تام ألي اسرتاتيجية ملحاربة آثار هذه الظاهرة. بل 
أكثر من هذا فالحكومة التي زعمت أنها ستحارب الفساد، أصبحت جزء 
الجمر والرصاص كإجابة عن  أساليب سنوات  إىل  يتجزأ منه. ولجأت  ال 
ونهجت  التوتر،  مناطق  جميع  فعسكرت  للمواطنني.  املرشوعة  املطالب 
لثني  الليلية  واملداهمات  البوليسية  واملالحقات  والقمع  العنف  أساليب 

املواطنني عن الفضح الحقيقي للفساد واملفسدين.
وأمام هذا الوضع الخطري تعلن الجمعية عن استنكارها لألسلوب الهمجي 
وإمزورن  بوعياش  أيت  ساكنة  حق  يف  الحكومة  نهجته  الذي  والوحيش 

وبوكيدارن، و تعلن مساندتها وتضامنها املطلق معها. 
ونوهت بالروح النضالية العالية والصمود التي أبانت عنها ساكنة إميرض 
خريات  نهب  وضد  املمنهجني  والتفقري  التهميش  سياسة  ضد  بتنغري 
مصطفى  السياسيني  املعتقلني  رساح  بإطالق  مطالبها  املنطقة.وتجدد 

أوسيا وحميد أعظوش. 
“تيسنات”   2 تاوادا  محطة  يف  املكثف  للحضور  إيمازيغن  كافة  ودعت 

بالدار البيضاء وجعلها يوما للمطالبة بكافة حقوق األمازيغ. 
كما دعت كافة القوى الديمقراطية والتقدمية لتشكيل جبهة للوقوف يف 
وجه املد الرجعي املتعدد األوجه والذي نصب نفسه وصيا عىل املجتمع من 
خالل تشكيله “للجان الشعبية ” لرتهيب السكان كما وقع يف عني اللوح 

باألطلس املتوسط. 

* املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان تطالب بإعمال مقاربة شاملة ومندجمة 
خبصوص احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 عرفت منطقة بني بوعياش وامزرون وبوكيدارن يف بحر األسبوع املنرصم 
يف  العمومية،  والقوات  املواطنني  بني  ومواجهات  متواصلة  احتجاجات 
املغربية  املنظمة  رصدت  وقد   .2011 فرباير   20 مسريات  انطالق  سياق 
وسجلت  االحتجاجية،  املسريات  هذه  وتداعيات  وقائع  اإلنسان  لحقوق 
تصعيد  وقوع  منه،  بنسخة  توصلنا  عنها  صادر  بالغ  املنظمة،حسب 
اعتصام  ومنها  الجاري  مارس   8 منذ  االحتجاجات  وأشكال  وثرية  يف 
واعتصام  وتازة؛  بوعياش  بني  بني  ما  الرابطة   2 رقم  الوطنية  بالطريق 
أمام باشوية بني بوعياش؛ واعتقال عدد من املحتجني، منهم من أطلق 
بوعياش  بني  تجار  واستياء  العامة؛  للنيابة  قدموا  من  ومنهم  رساحهم 
والحيوية  االقتصادية  األنشطة  االحتجاجات إلعاقتها مختلف  تواتر  من 

بالنسبة لهم.
وبموازاة مع هذا، سجلت املنظمة تدخال عنيفا للقوات العمومية، فقد تم، 
حسب بالغ املنطمة، استعمال خراطيم املياه والقنابل املسيلة للدموع من 
املواجهات ترتبت  أثناء  الرتاشق بالحجارة  أجل تفريق املحتجني؛ وتبادل 
عنها إصابات متفاوتة بني املحتجني والقوات العمومية؛ومداهمة العديد 

من املنازل.
بيقظة  األحداث  هذه  تتابع  وهي  اإلنسان  لحقوق  املغربية  املنظمة  إن 
وحذر وقلق وما تولد عنها من تداعيات تمس حقوق اإلنسان األساسية 
وامزورن  بوعياش  بني  منطقة  ساكنة  مع  تضامنها   تعلن  للمواطنني، 
املطالب؛  عن  التعبري  يف  السلمي  التظاهر  أهمية  عىل  وتؤكد  وبوكيدارن 
االحتجاجات  خلفية  عىل   املعتقلني  لكل  الفوري  باإلطالق  وتطالب 
عىل  وتشدد  ؛  مصدرها  كان  مهما  العنف  أشكال  كل  وتدين  املذكورة؛ 
مساءلة املسؤولني عن استعمال العنف وما ترتب عنه من مس بالسالمة 
ملعالجة  العاجل  االنكباب  إىل  الحكومة  وتدعو  للمواطنني؛  الجسمانية 
املشاكل البنيوية باملنطقة وفق مقاربة شمولية مندمجة تتمثل باألساس 
االنتهاكات  بمايض  واملرتبطة  السالفة  امللفات  لكل  الفورية  املعالجة  يف 
للتنمية  جهوي  مخطط  ووضع  ؛  املنطقة  يف  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 
للحد من  االستقالل  املنطقة منذ  الذي عرفته  العجز  االعتبار  يأخذ بعني 
الرتاب  وإدارة  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  يف  التهميش 

الجهوي.
  

* العدل واإلحسان باحلسيمة تستنكر املقاربة األمنية يف التعاطي مع أحداث 
بين بوعياش 

الوطني  العام  الرأي  ومعها  بالحسيمة  واإلحسان  العدل  جماعة  تابعت 
والدويل باستياء عميق ما تشهده مدينة بني بوعياش واملدن املجاورة لها 
منذ أيام من اعتداءات مخزنية متواصلة، عمدت خاللها القوات العمومية 
وتخريب  عشوائيا،  واعتقالهم  عليهم،  واالعتداء  املواطنني  تعنيف  إىل 
املواطنني  وترويع  املنازل،  أبواب  تكسري  بعد  البيوت  واقتحام  املمتلكات، 
للشعور  جارحة  عنرصية  وأحيانا  نابية  بألفاظ  وشتمهم  وسبهم 
الوجداني الجماعي ألبناء املنطقة، األمر الذي يكشف عن التهور الفظيع 

الذي يحكم صناع القرار السيايس واألمني.
النتائج  تراكم  إن  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت  للجماعة،  بيان  ويقول 
أبناء  تجاه  املخزن  انتهجها  التي  واالنتقام  التهميش  الكارثية لسياسات 
الريف وكل ربوع املغرب املنهوب هو ما يدفع أبناء شعبنا لالنتفاض ضد 
تماطل  هو  البيان،  احتقانا،حسب  الوضع  زاد  ما  ولعل  القائم،  الوضع 
الدولة يف االستجابة ملطالب الساكنة، واعتماد املقاربة األمنية يف معالجة 

تحركاتهم املطلبية واحتجاجاتهم املرشوعة.

الوعي  ودرجة  الكارثي،  االجتماعي  الوضع  هذا  بأن  البيان،  وأضاف 
املجتمعي الصاعد، لم يَُعودا يقبالن أي مناورات ترقيعية أو التفاف عىل 
تحت  ترزح  ظلت  التي  الريف  ساكنة  لعموم  املرشوعة  املطالب  جوهر 

الظلم واإلقصاء والتفقري والتهميش عقودا من الزمان.
امليدانية  متابعتها  بعد  بالحسيمة،  واإلحسان  العدل  جماعة  وسجلت 
الدقيقة ملا يجري يف املدينة  إدانتها الشديدة ملا يرتكبه املخزن من مجازر 
 - )بوكيدارن  لها  املجاورة  املدن  وسكان  بوعياش  بني  ساكنة  حق  يف 

إمزورن...(
وتعلن تضامنها املطلق مع ضحايا القمع املخزني وتأكيدها أن املقاربة 
إىل  إال  تجر  لن  املتفاقمة  االجتماعية  املشاكل  مع  التعامل  يف  األمنية 

املجهول.
االحتجاج  يف  وحقها  للساكنة  املرشوعة  للمطالب  تأيدها  عن  وعربت 

السلمي لتحقيقها.
ودعت إىل إطالق رساح جميع معتقيل األحداث االجتماعية وفتح تحقيق 
نزيه ومستقل لكشف حقيقة ما يجري ومحاسبة املتورطني يف ما حصل 

وما يحصل.
خطة  إطار  يف  للساكنة  املعيشية  االجتماعية  األوضاع  بتحسني  وطالبت 
تنموية شاملة ومندمجة. ودعت إىل إنهاء حالة العسكرة املستفزة. كما 
دعت كل الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية يف املنطقة إىل التكتل 

للدفاع عن حقوق الساكنة والتصدي للسياسات القمعية املهينة.
وال تحسبن الله غافال عما يعمل الظاملون .

 

* السكرتارية الوطنية لشبيبة AZETTA ضد استمرار احلكومة احلالية 
يف قمع حرية التظاهر والتجمع، يف ذكرى مرور قرن على التوقيع على إتفاقية 

احلماية 
املواطنة  أجل  من  األمازيغية  الشبكة  شبيبة  الوطنية  السكرتارية  إن 
إليه  آلت  الذي  الخطري  التدهور  شديد  بقلق  تتابع  وهي  أمازيغ(  )أزطا 
بالرتاجع  تتسم  األخرية،والتي  اآلونة  يف  باملغرب  اإلنسان  حقوق  أوضاع 
الخطري عن املكتسبات وانتهاك صارخ ألبسط الحقوق،وتفضح شعارات 
الجديدة  الحقيقية والوجه األخر للحكومة  النوايا  الجديد،وتكشف  العهد 
واملساواة  والحرية  الكرامة  يف  بالحق  املطالب  الشارع  وضبط  قمع  يف 
من  تناضل  واملواطنات،والتي  املواطنني  لكافة  االجتماعية  والعدالة 
ترجمة  يف  وذلك  املناضلة،  الديمقراطية  والقوى  فرباير   20 حركة  أجلها 
مرة  من  أكثر  رصحت  التي  الجديدة  للحكومة  املوكولة  للمهام  رصيحة 
عن نيتها يف مواجهة الحركات االحتجاجية االجتماعية معتمدة بذالك عىل 
التنموية يف حل املطالب االجتماعية  املقاربة  البائدة بدل  املقاربة األمنية 
للمواطنات واملواطنني املتمثلة أساسا يف رفع التهميش والحق يف الشغل، 
والسكن الالئق والتنمية االقتصادية واالجتماعية، والتي تعد من الحقوق 

األساسية التي تضمنها جميع املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.
إن السكرتارية الوطنية لشبيبة أزطا أمازيغ وهي تستحرض ذكرى مرور 
الحماية، واستعمار فرنسا وإسبانيا  بوثيقة  توقيع ما يسمى  قرن عىل 
عن  تعرب  اإلنسانية  ضد  وجرائم  مآيس  من  ذلك  عن  ترتب  وما  للمغرب، 
عميق انشغالها بالتطورات املتسارعة لألحداث يف الريف )أيت بوعياش، 
إمزورن، بوكيدان ( نجم عنها انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان والسيما حق 
األطفال والنساء وتعرض ممتلكات املواطنني للتخريب والنهب والرسقة 
واقتحام حرمة املنازل وتهشيم زجاجات البيوت والنوافذ  من طرف قوات 
القمع املخزنية وبكل تالوينها مما خلف جوا من الرعب وسط السكان، 
يتمكنوا من  لم  بإصابات خطرية  املصابني  الجرحى  العديد من  وسقوط 
استعملت  القمع  قوات  أن  نسجل  كما  اعتقالهم،  من  خوفا  اإلسعافات 

كلمات نابية وعنرصية يف حق ساكنة املنطقة.
وانطالقا مما سبق تعلن الشبيبة، يف بالغ توصلت الجريدة بنسخة منه، 
عن إدانتها واستنكارها الشديد للقمع الرشس الذي تتعرض له املواطنات 
واملواطنني باملنطقة منذ أكثر من أسبوع وتعرب عن تضامنها املطلق مع 

الضحايا وتطالب بإطالق كافة املعتقلني فورا وبدون قيد أو رشط.
تتعرض  الذي  والعسكرة  للحصار  الشديد  اتسنكارها  عن  عربت  كما 
االحتجاجات  طال  الذي  وللقمع   ،2012 مارس   8 منذ  الريف  منطقة  له 
الحركات  املمنهج عىل  القمع  املجيدة، وتدين  20 فرباير  السلمية لحركة 
أكادير،  وجدة،  الرباط،،  )الناظور،  الوطن  بربوع  السلمية  االحتجاجية 

تازة...( وما نجم عنها من انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان. 
للدولة وأجهزتها يف خرقها  الكاملة  املسؤولية  بيانها،  الشبيبة يف  حملت 
الصارخ للمواثيق الدولية التي تضمن  لألفراد والجماعات حق التظاهر 

السلمي،والتعبري عن الرأي.
للوقوف  األحداث  يف  للتقيص  مستقلة  لجنة  بإرسال  الدولة  وتطالب 
وألحق أرضارا  السكان  قمع  يف  تسبب  وتقديم من  األوضاع  عىل حقيقة 

بمصالحهم وممتلكاتهم إىل العدالة. 
ودعت كافة الضمائر والقوى الحية بالبالد إىل التضامن والعمل من أجل 
واملرشوعة  العادلة  الحقوق  عن  والدفاع  الديمقراطية  املكتسبات  صون 

للشعب املغربي.
املزمع  تاوادا  مسرية  يف  وانخراطها  ومساندتها  دعمها  عن  وعربت 
تنظيمها يف 22 ابريل2012 بالدار البيضاء، ودعت جميع مكونات الحركة 
األمازيغية الديمقراطية املستقلة للتفاعل اإليجابي معها واالنخراط فيها. 
وطالبت فرنسا وإسبانيا بتعويض الشعب املغربي عن جرائمها السياسية 
عقود  أربعة  قرابة  دام  استعمار  عن  املرتتبة  واالجتماعية  واالقتصادية 

ونصف.

* احلركة األمازيغية بالريف تؤكد على أن    الدولة املغربية هي دولة أمازيغية 
اهلوية                                                            

طالبت الحركة األمازيغية بالريف، يف بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، 
املناضلني  كافة  حق  يف  املتابعات  ووقف  املعتقلني،  كافة  رساح  بإطالق 
إمزوران،  بوعياش،  ايت  منها:  بلدات  عدة  عرفتها  التي  واملواطنني 
املوسع  الذاتي  الحكم  نظام  عىل  وبالتفاوض  تازة،  ومدينة  بوكيدارن 
باللغة  وباالعرتاف  الريف،  يف  ومنتج  وصناعي  اقتصادي  ونظام  للريف 
الريفية ووقف سياسة تعريب اإلنسان واملجال، واالعرتاف بالحركة من 
قومي  اختيار  ذات  جهوية  سياسية  كحركة  للريف  الذاتي  الحكم  أجل 
يف  للجهات  التاريخي  الحق  وأخريا،  الجهوية  باألحزاب  واالعرتاف  ريفي، 

تقرير مصريها.
كما أكدت يف بيانها عىل أن الدولة املغربية هي دولة أمازيغية الهوية.

على خلفية األحداث اليت شهدهتا خمتلف املدن املغربية
إمجاع هيئات املجتمع املدين على وحشية ا تعرضت له هذه املناطق من قبل قوات  األمن
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A ce sujet, aborder le sujet des amazighs ou 
berbères c’est selon, doit attirer toutes les 
attentions voulues pour cerner les contours 
de leurs situations actuelles. Il faut sur-
tout un voyage sans complaisance dans le 
passé de ce peuple qu’on désigne dans une 
omerta injustifiée comme infréquentable. 
A part quelques téméraires parmi ses 
composantes, personne n’aime vraiment 
aborder le sujet des berbères. Il y a même 
ceux qui font fi de leurs existences comme 
pour mieux éviter de réparer une injustice 
plusieurs fois millénaire. De l’extérieur 
et au jour où nous sommes, les alliés de 
l’Afrique du nord se complaisent dans un 
dédain criminel envers les habitants d’ori-
gine de cette contrée du monde. C’est peut 
être dans le cas des européens un geste de 
solidarité envers les colonisateurs actuels 
(les arabo-islamistes), eux qui étaient les « 
charcuteurs » indétrônables de la cohésion 
sociétale de ce riche territoire. La France 
pour ne citer que ce pays, a été celui qui a 
osé changer les toponymies, de ville et de 
région en leurs donnant une consonance 
arabe. La France savait par la grâce d’an-
thropologues et d’historiens-conseillers 
qu’en coupant un peuple de ses origines, 
on diminue les forces du peuples aux sur-
sauts combattifs. L’aliénation amènera le 
reniement de soi pour éviter la disparition. 
Ils ont maintes fois visité le vaste conti-
nent africain pour s’octroyer de force ses 
richesses naturelles  abondantes. Jusqu’à 
un passé très récents les colons euro-
péens pillaient sans relâches les sols et les 
sous-sols avec une avidité sans pareil. 
L’archaïsme des peuples autochtones et la 
fermeture de leurs biotopes à l’industria-
lisation du nord ont fait d’eux des sujets 
vulnérables et corvéables à outrance. Des 
éléments extérieurs ont toujours inter-
rompu le cheminement  constructif de ta-
mazgha en procédant à des anachronismes 
pour flouer les bâtisseurs amazighs. C’est  
vrais  qu’il y a eu des parenthèses d’édi-
fication de royaumes prospères à l’image 
de celui de Massinissa, Jugurtha et autres 
mais ils ont été vite dévastés et vandalisés 
par d’autres invasions.
Mais pourquoi donc les amazighs n’ont 
jamais valorisé leur langue tifinagh ? Mais 
pourquoi les amazighs n’ont jamais rap-
porté leur histoire et leur « civilisation» par 
eux-mêmes ? sans SALLUSTE, on aurait 
rien su de la guerre de Jugurtha.
Avec l’arrivée, dans un engrenage alterna-
tif, de conquérants dévastateurs ne laissant 
presque jamais le temps à la reconstitu-
tion des forces, les amazighs ont fini par 
accepter la mort dans l’âme la présence de 
civilisations autres que la leur dans leur 
vie sociale. Quand la présence d’un invité 
s’éternise chez vous, ou bien vous le chas-
sez ou bien vous acceptez ses humeurs. Et 
l’invité « providentiel » venu d’Arabie avait 
l’obligation implicite de s’y installer dura-
blement dés le début et avec force s’il le 
faut. .Et sur les cadavres de beaucoup de 
morts et sur les cendres de feux criminels 
et, et…..Les richesses naturelles passent au 
second plan pour céder la place à la propa-
gation de la doctrine arabo-islamique par 
la force de l’épée (bessif). Les scrupules, 
les états d’âmes  et  les bons procédés 
passent au second plan.
C’est alors que le maitre de la maison cède 

la gestion de la cité à l’invité et s’éclipse 
dans un coin loin des regards. Des coups 
après des coups et l’acceptation dans le re-
niement arriva. Par lâcheté ou pour un salut 
salvateur, des sommités intellectuelles ont 
prospéré dans le sillage des civilisations 
colonisatrices en acceptant le reniement de 
la civilisation intrinsèques. Ils ont accepté 
de brader leur outil linguistique (tifinagh) 
en excellant avec la langue du plus fort. 
Quand aux couches populaires pauvres, les 
massifs montagneux étaient le sel salut. Ils 
abandonnent les plaines pour apprivoiser 
les reliefs austères et accidentés.
Dans le cas de l’islam, les convertis ama-
zighs sont devenus des défenseurs zélés et 
acharnés de la civilisation arabo-musul-
mane jusqu’à la propager jusqu'à l’Europe 
occidentale, chose que n’ont pas réussi les 

musulmans avant eux. TARIK BEN ZIAD en 
est la preuve irréfutable. A la tête de mil-
liers d’amazighs, il a conquit l’Andalousie 
et frappé aux portes de Poitier. Par la suite 
les berbères marabouts sont devenus de 
véritables laudateurs de l’arabo-islamisme 
en acceptant l’idée de la sacro-sainteté du 
binôme islam-arabe. Jusqu’au jour d’au-
jourd’hui beaucoup d’amazighs se résignent 
à la sentence : nous sommes amazighs ara-
bisés par l’islam. Pourquoi les amazighes  
n’ont jamais associé leurs conquêtes, leurs 
mérites à leur appartenance ethniques et 
linguistiques ? Ils ont conquis  l’Andalou-
sie en tant qu’arabo-musulmans, eux qui 
étaient majoritairement amazighs. Ils ont 
combattu la France en tant qu’arabe. Pour-
quoi donc toute cette gêne à être soi. Peut-
être est-ce du au greffage, au fil du temps, 
de beaucoup de boutures étrangères à la 
racine. On rapporte que feu MOULOUD 
Mammeri avait conseillé à KRIM BELKA-
CEM de remettre la question identitaire 
sur la table au niveau de l’état major, aux 
environs de 1957 (pendant la guerre de 
libération contre l’occupant français) et à 
celui-ci de répliquer  naïvement : « crois-
tu sincèrement qu’il y a quelqu’un qui peut 
nous enlever notre langue une fois l’indé-
pendance venue? » les amazighs se fondent 
volontairement dans un ensemble (se 
croient-ils obliger ?) même au détriment 
de composants de leur identité.
Récemment  en Libye, les amazighs ont eu 
le vent en poupe pendant la révolution qui a 
précédé la chute de Kadhafi. Ils ont été les 
fers de lance de la protestation citoyenne 

et beaucoup d’entre eux ont payé de leur 
vie la bravoure légendaire dont ils sont 
imprégnés. Et avec la chute de Kadhafi, 
les choses semblent aller à contrario de ce 
qui était prévu. Les arabo-islamistes s’im-
posent au sommet de l’état post Kadhafi.  
A l’image de Hannibal battant retraite au 
porte de Rome qui était pourtant à porter 
de main, les amazighs de Libye et de Tuni-
sie s’éclipsent et abandonnent la butin ( le 
pouvoir et la liberté)  à leur anciens bour-
reaux. J’ose espérer le contraire.
Tout le monde sait que les amazighes sont 
le(s) peuple(s) de l’Afrique du nord qui 
s’étend de la mer méditerranée jusqu’ au 
fin fond du désert sahélien. En tous cas, 
personne ne peut donner la preuve de 
l’existence d’une civilisation avant celle 
des amazighs. Depuis l’aube des temps, cet 

espace géographique vaste comme l’Eu-
rope n’a cessé de recevoir visites et intru-
sions des autres civilisations limitrophes 
sans discontinuation causant à chaque fois 
une rupture atavique entre la terre et les 
peuples autochtones (la relation terre et 
sang est contrariée) et c’est tout naturel-
lement que le tissu civilisationnel se trouve 
embourbé dans l’alambic enchevêtré impo-
sé par les arrivées  successives de conqué-
rants  avec langues et religions comme ou-
tils d’assimilation. Le cours de ces peuples 
n’a jamais vécu (ou presque) une longue 
période de calme et de prospérité.  Quand 
un conquérant extérieur ne sonne pas à la 
porte c’est une guerre fratricide qui éclate.
Si nous faisons cette introduction  ô com-
bien accusatrice et réductrice de mérites, 
c’est surtout pour essayer de comprendre la 
soumission ou la désertion  des amazighs. 
Aujourd’hui les amazighs ne peuvent  se 
prévaloir d’être  des défenseurs de leurs 
existence. Ils ont réussi avec les temps 
qui passent à n’être que des citoyens  so-
lubles dans n’ importe quelle société à part 
la leur.  Fuir et puis fuir : le leitmotiv de 
jeunes kabyles déçus ou pas du sort que 
leur réserve la vie sans jamais se deman-
der leurs part de responsabilité dans tout 
cela. Ils se donnent volontairement ou in-
volontairement le titre de sous hommes par 
masochisme avéré. Combien de fois n’a-t-
on pas entendu les amazighs se dire : ma 
mère et mon père sont amazighs mais moi 
que voulez-vous je suis arabe. Les algérois 
d’origines amazighs l’utilisent souvent pour 
s’excuser ou refuser d’affronter le regard 

d’autres algérois arabophones protégés par 
le ministère de l’intérieur « et de la langue 
arabe ».
Si pour beaucoup de citoyens du continent 
africain, l’immigration est la seule voix de 
salut qui reste face au chômage et la mal 
vie engendrés par la corruption qui range 
l’élite post-colonialisme pour les amazighs 
par contre, partent juste pour partir quitte 
à se renier. Combien de fois n’a-t-on pas 
entendu des Kabyles se comparer à une 
certaine espèce pour se déprécier et justi-
fier le manque d’entente entre eux. Jadis 
pourtant, la société berbère est connue 
pour son mode de gestion des affaires de la 
communauté basé sur l’entraide et la soli-
darité. L’exemple de tajma3t et tiwizi en 
sont les principaux indicateurs. A la place 
des individus, ce sont les collectivités qui 
prenaient les décisions.
Ce sont pourtant les élites actuelles qui 
n’ont pas su perpétuer les éléments ba-
siques transmis par les aïeux.
Et puis ceux qui disent à quoi bon défendre 
l’amazighité ? Elle ne fait pas « manger » 
le pain. Dans ce monde de consommation 
insatiable, tout est réduit au tube diges-
tif! Que vont te donner SAID SADI ET AIT 
AHMED ? Va avec les plus forts conseillent 
des parents à leurs petits enfants. Regardez 
un tel ou tel ministre, puisqu’ il maitrise 
arabe et français il se retrouve dans la cour 
des grands. C’est donc tout naturellement 
que nos gosses rejettent leur langue qu’ils 
trouvent à leurs yeux, incapable de les his-
ser au sommet de la hiérarchie.
N- a-t-on pas vu des parents venir récla-
mer la suppression des heures de tamazight 
à l école et ce à Tizi Ouzou même, au motif 
que les programmes scolaires sont trop 
chargés. Cela s’est passé récemment à Tig-
zirt ; des élèves ont fait grève pour qu’on 
leur retire tamazight du programme. Ironie 
du sort ! Beaucoup d’hommes et de femmes 
sont mort pour cette langue plusieurs fois 
millénaire.
D’illustres militants de la cause se retour-
neraient dans leurs tombes à l’image de feu 
Mouloud Mammeri .
Les amazighes qui reviennent au pays pour 
des vacances bombent le torse quant ils 
parlent aux enfants dans la langue de Mo-
lière ou de Shakespeare.
Pour se relever et se faire respecter, l’ama-
zigh doit apprendre à se regarder en tant 
que tel. Il doit s’accepter et non se présen-
ter avec de faux-fuyants ou des raccourcis. 
Il doit montrer son vrai visage et non son 
avatar. L’automutilation identitaire mène 
droit à l’extinction d’une race. Les Az-
tèques et les Incas n’ont peut-être pas été 
avisés, quant à nous……..il faut juste croire 
qu’une langue et une culture ayant survécu 
à environs trente siècles ne mourront pas 
de sitôt.
Pour un imminent économiste du 21eme 
siècle, pour que le citoyen d’aujourd’hui 
soit rentable pour la société, il doit avoir en 
plus d’un toit, d’un emploi et d’une voix, UN 
MOI.  La reconnaissance doit être mutuelle 
entre l’individu et la collectivité dans la-
quelle il évolue sinon c’est la confrontation 
qui s’imposera inéluctablement.  

* h t t p : / / w w w . b e r b e r e 2 4 . c o m / a r -
t i cl e s / l e s - a m a z i g h s - u n - p e u p l e - m a u -

dit-31473-15122011.html

Les amazighs : un peupLe maudit ?
Pour essayer de comprendre une situation donnée, il faut l’aborder par des questions pertinentes et sans com-
plexes. Ne jamais éluder une question qui fâche pour le plaisir de ne pas lui apporter de réponses. Les sujets 

qui indisposent sont les plus constructifs du debat.
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Chers lecteurs,afin de faire 
connaitre la richesse de notre 
culture et patrimoine oral ,on 
vous propose dans cet angle dix 
proverbes amazighes – dans 
chaque numéro - traduits et 
expliqués en français :
* Troisième épisode
20- Ku tixsi, tugl s uäaë nns.
Ku tixsi, tugl s uäaë nns.
Chaque brebis est attachée de sa 
propre patte.
Explication : ce proverbe se dit 
pour montrer que chacun doit 
assumer ses responsabilités seul.
21- ur da ttarw tavaät 
tabxxuct(tungalt) ivjd amllal.
ur da ttarw tavaät 
tabxxuct(tasggant) ivjd amllal.
Une chèvre noire ne peut jamais 
avoir un petit blanc.
Explication : ce proverbe se 
dit pour montrer qu’il ne faut 
jamais attendre un bon compor-
tement de la part d’une mauvaise 
personne.
22- Yugr uzmul n wawal azmul n 
wuzzal.
Yugr uzmul n wawal azmul n 
wuzzal.
La trace d’une blessure dure 
moins que celle d’une mauvaise 
parole.
Explication : ce proverbe se dit 
pour montrer que le cœur une 

fois brisé ne se guéri facilement.
23 – addag ipfa wuday, da 
iqqar lkwayä(tifrawin) n bba 
nns .
addag ipfa wuday da iqqar 
lkwayä(tifrawin) n bba nns .
Quand un juif vit une crise il fait 
appel aux conseils de ses aïeux. 
Explication : ce proverbe se dit 
pour rappeler qu’il faut se servir 
de conseils des autres pour 
résoudre ses problèmes.
24 – addu d, a mma! ad am mlv 
taddart n id xali.
addu d a mma ad am mlv taddart 
n id xali.
Viens maman, je te montre la 
maison de tes siens !
Explication : ce proverbe se dit 
pour montrer qu’il ne faut jamais 
prendre les autres pour des sots.
25-  inna as mucc(wamucc): 
jjant(xmjnt)!
inna as mucc(wamucc): 
jjant(xmjnt)! 
Déçu, le chat prétend la puanteur 
de la viande.
Explication : ce proverbe se dit 
pour montrer que le commen-
taire décourageant vient pour 
justifier l’inaptitude et l’impuis-
sance.
26- wanna iran tamamt, iãbë i 
wuvus n tzizwa.
wanna iran tamamt, iãbë i wuvus 

n tzizwa.
Pour atteindre le miel, il faut 
supporter les piqures des 
abeilles.
Explication : ce proverbe se dit 
pour montrer qu’il faut sacrifier  
pour atteindre ses objectifs.
27- ur da nktty izlan, ard 
ismur upidus
ur da nktty izlan ard ismur 
upidus
On ne se rappelle pas des chants 
qu’après la cérémonie.
Explication : ce proverbe se 
dit pour montrer que les idées 
retardées ne servent à rien.
28 - ur id amm wanna irqqan s 
wafa, amm wanna g yav.
ur id amm wanna irqqan s wafa, 
amm wanna g yav. 
Se réchauffer ne veut point dire 
se brûler.
Explication : ce proverbe se 
dit pour montrer que vivre une 
expérience est plus fort que la 
décrire ou la commenter.   
29- iga as laç udi i uvrum.
iga as laç udi i uvrum.
La faim fait l’appétit.
Explication : ce proverbe se 
dit pour montrer que le besoin 
pousse à tout supporter.

Idée de :LAHCEN AMO-
KRANE (Anmray) -Tinjdad

 les proverbes amazighes

4- Atilifun
Izri wayyur n waäan, taqbilt akæ ar 

ttpyyal i inbgiwn lli rad d yack dar 
ufqqir Mpnd, a d dis ddrn imalass, 
ÇËn mamk ad tga tudrt nns, manmk a s ar 
issisfiw s ccmo lli iskr zv tki-
ra n uvwri n tammnt, mamk a s ar ttgåa 
Yamna timlsa s uvivac d uqrnif, mamk 
as täuf oica azzar ann nns ka iffin zund 
lprir isggann zund iä var s tasra d 
takuwt, mamk as ar igbbu oli avanim 
iskr gis taåmamt iffin s ttiyt im-
mimn… mamk as ar sbddadn ifggign 
skrn aÇÏÏa, grin taåäift, ipnbl, apr-
cic nv d tajllabit zv taäuät lli lasn i 
tattn d izammarn. mamk as ar smmrkasn 
tallavt, ssnun tt gin tt d Ïwajn, inxdamn 
nvd tizoæan d ilmidn. Mamk as ar tllupn 
taduli s tallavt d uvanim. Mamk as ar 
smmgrun i tmuäan s uzuænni, tifiäaã, 
aÇaËif d tmzzirya…
Iggut ma d ran inbgiwn ad t ÇËn, tasutin 
f tasutin n tvrma d usnflul v imalass.
Taqbilt akæ tgrawl, tådm f imi, mad 
imÇÇin ula mad imqqurn ar ittqql s 
iËumiyn, mddn piyyln ar ttqqln, tiåmma 
ssnflnt uÆlan, ivarasn gaddan, tibratin 
ttyarant, kuyan mamk s ar nn ittannay ass ann 
lli v rad d lkmn, d kuyan mad as d yusi.
Izri wayyur n ussan, tlkm tizi lli v 
rad d lkmn iËumiyn, ayyur lli v iga 
ufqqir Mpnd agllid v tqbilt, ikcm 
bdda tigmmi lqqayd, ikcm bdda 
umvar tigmmi nns.
Isawl tilifun v tgmmi n ufqqir Mpnd… 
trit ad tinit tigmmi n lqqayd, yak?.
Uhu tigmmi n ufqqir Mpnd av isawl ti-
lifun, ar isawal aylliv iffv agayyu nns. 
mani kkan ayt tgmmi? manza k a yafqqir 
Mpnd?
Ass ad, ass n ugadaz ad iga, afqqir 
Mpnd isuq, ur d zund tamyurt, asrd-
vyyul inza ayyur n waäan ayad. isuq s 4*4 
n lqqayd tabrkant, acku ayyur ad izrin 
ma ila icqqa ad tÇËt afqqir Mpnd ur 
tÇËit 4*4 n lqqayd, ula a tÇËt 4*4 bla 
gis illa ufqqir Mpnd.
Atilifun ar ukan sul itsrsar, Yamna ur 
tufa ad as tslla, tlla v umnid n tilifi-
zyun ar tÇËËa ass amggaru v umsddi 
aturkiy. Yamna vilad tssn “nur, muhannad 
d lamis”, tssn “bapibbak”, d “oayza 

atgawwiz”, awd nttat tga yat zv tmva-

rin.
Ismaqql ufqqir Mpnd v ixf nns; v ugns 
n 4*4 lli iÇÇaän avaras s tgmmi nns; 
iqqzz nn v mddn n tqbilt la s sillifn 
inna v izri. Ikti d ussan zrinin, manza 
asrdvyyul nns abarav, manza acwari, 
manza ajllabi n taäuät, 
lli v ikcm vilad yan 
jabaÄuË ur igin wins 
ula igadda dis. man-
za k a afqqir Mpnd?!.
Ar ukan sul ittsr-
sar utilifun, oli 
ur t isala, anlli nns 
dar ukumpyutr, ula 
ntta iga zund ingÅa 
nns, ar itcaÏi v “li-
misin”, ilin dars 
imddukæal d ugudi 
n tmdukæal v “lfays-
buk”.
oica nttat icqqa is 
tslla i utilifun lli 
yusin adrar s tnanayt 
nns, mamk rad tskr ad 
as tssfld nttat tllan 
v uzur, ar nn tsawal v 
utilifun n ufus d imi-
ri n tasa lli jjun ur tÇËa ula iÇËa tt.
Tlkm nn 4*4 imi n tgmmi, ilip mas tt is-
mussun, ayda inza: ulli, ifullusn, tizwwa. 
Igran ur illi mad tn id sul ittkkan, aggu 
ur ar d sul yaqqlay v inzllatn n unwal, ula 
ar sul ttkäut i waäu n uvrum n ufarnu.
Tga tigmmi n ufqqir Mpnd, zund… zund… 
zund tin ayt tmazirt akæ nnsn.
GÅzn d sin irgazn ar cckcumn lmqäit 
s tgmmi. igÅz ufqqir Mpnd ismaqql 
v taddart nns, iqqzz v waddad nns, 
gÅzn d fllas issafn n imÏÏawn, ggu-
din d fllas idrarn n ikttayn, tfruri 
tasa nns, isggan udvar v umnid nns. Mra 
tllit v waddad ann lli v illa, talla tlupt 
nn ixf nnk d udrar. Aylli akæ iãka is-
gåasn ayad, ãkunt imzwura tasutin f 
tasutin ijla inhabbar, sul v wayyur n 
waäan, kramraw n wass, sat tmiäiwin d 
simraw n tsragt, kumraw d kËaä ifän 
d snat tmiäiwin n tusdadt. tizi ad 

igzzuln av ijla ufqqir Mpnd aylli akæ 
ikkusa.
Ilup nn ufqqir Mpnd afus nns f utilifun 
lli ukan sul ittsrsarn, yasi t irar:
-"Alu…", inna ufqqir Mpnd alu, afqqir 
Mpnd lli s tt inn ikkan ar iäãÃa f ayt 

uzmz ad d tutlayt 
nnsn izrbn iqssfn ur 
igin tinnsn.
-"… Iyih, Mpnd ayad, 
mad gis isqsan?"
-"Nkkin ayad…"
Tbdd tudrt s 
ufqqir Mpnd, tmlalli 
sis tmãËit mrawt 
tkkal, ur sul issn 
ma rad yini nv d ma 
rad yajj, turri sis 
tizi s kramraw n us-
gåas s tgira, s iä 
lli v t id tfl tizi i 
waäu ns.
- "…matta mayad 
gik ijËan a Mpnd? 
wah! ayyur n waäan! 
ayyur n waäan av tjlit 
tabrat n babatnv, 
sul kiyyi ad gitnv 

iÏÏafn anlli ipml k bahra baba. Mpnd a 
åma mad ak ijËan, riv ad ak nn aznv iËu-
miyn afad ad asn tmlt atig d waddur 
n tudrt n ayt darnv, tadusi n tvrma nnv, 
d mas d mqqar lkmn anna lkmn v uzmz ad 
nÇäaË d iÇäiËn imzwura nnv ad ddrn s 
ma t yufn, macc ma ra d ak iniv a åma, 
tffit stt inn, tffit stt inn."
-Brahim? is d kiyyi ayann a dadda? 
Manik tgit? mani v tllit? yav iyi umarg 
nnk, surf iyi a åma, surf iyi. macc 
mad dari ad t skrv? hann lqqayd ad 
iran mkann, ntta ad iyi innan sbrrk imd-
giwn, ntta ad izzrin avaras ar tigmmi, 
icckcm aman d tifawt. d ayt tmazirt 
nttni ad iskrn “ttwalit” tatrart d 
“dduc” s waman irvan, amvar ad yiwin 
atilifun d lbarabul d lantirnit. Nttnin 
ad iskrn mayann akæ. Maya afad ad ur 
ttmrratn iËumiyn v ussan lli rad vid 
zzrin, afad ad bdda ivama umsawaä 

ngratsn d umaäal n bËËa. 
d iv asn ijËa kra ad tn 
inn lliln, iv gisn ibbi wabiba, nv swan 
tiääa, nv ccan kra. ur d nkki a ifËËän 
v wayda a dadda, nttni ad iyi innan skr. 
d kiyyi nit, max lliv tftit tflt iyi 
mÇÇiv, d max akÆ lli v d tuznt iËu-
miyn?."
-macc tÇäaËt ad tinit uhu, uhu i 
lqqayd, uhu i ayt tmazirt, uhu i umvar, 
ad täuft taysi n imzwura nnk, tavrma nnk, 
tawssna, tamagit nnk ad tn ur tjlut. tufit 
ad tgt tavuyyit tinit uhu, ur d nkki 
ad izznzan ixf inu, ur d nkki ad iffaln 
iÇuËan inu. tudrt inu rad stt ddrv s 
mklli riv, mklli s ddrn willi iyi 
yurun.
tÇÄart a åma ad tinit uhu, tufit as. ur 
d lmxzn nv d iËumiyn, nv d ayt tmazirt 
ad gik iskrn mkad lli tgit. ixf nnk s 
ixf nnk as tzznzit ixf nnk!".
-"ma rad skrv a åma, ma stt inn dari il-
lan ad t skrv, nkkin d ixf inu v uvrrabu 
ad iËÇan, v umnid n taäÄangiwin dusnin, 
mqqar kkatv ar d ëmiv, mqqar ttawkv, 
asa riv t, riv t."
-"ur d avrrabu ad ihlullin, kiyyi ad 
ur illin. max mani is kkan willi tgit 
v tama nnk? is d ka iãuä imik n waäu 
aÆin inn v waman fln avrrabu. surf iyi 
a åma ad ak t iniv, hann ur yadli vin 
tsalat yat. amukris lli iskr igl-
lin ufqqir, tulst as. valv imil is t 
tuft v unlli macc; ar yadli ttinin “ma 
yuru ma irwas”, nv d “txsi takat tfl d 
ivd?!”. mkann a åma, baba ijnjm tabrat 
nns, tsluzzut stt kiyyi. tssnt mani v tt 
inn tflt a Mpnd, tssnt ma v tt inn ifl ba-
batnv, lliv yusi tabrat i waäu ns, lliv 
didnv ur ibäi tamasayt, tvalm is s 
mkann as rad täufm tudrt nnv, macc is tt 
trÇam. Tamaäunt lli mmu nddr v tkÃãaä 
nns tasutin f tiyyaä, aÅns nnv av tlla, ur 
d v bËËa."
Iffi utilifun v ufus n ufqqir mpnd, 
ilkm akal illuzzu ig izlallayn am tasa 
n ufqqir mpnd lli mmu illas udvar d 
wakud, yamz aqqaru nns, iwttc f ifaddn 
nns, ar isvuyyu:
-“Ur d nkkin, ur d nkkin… awr tinnit mkan, 
ur d nkkin…”

 * oUMAR pAY^äAR

imdgiwn

ur myarx lpgrawt
v tawja nu
ur-d gis nkrx g 
tmazirt inu
gr idrarn lli d jjun 
ur iænan
admmic izwarn n 
lpgrawt
lliv tt nn kkix g tinml
v ymggaru icwan
ur tumi tumrt udm inu
usix tifrt n limtipan
lli iyi ifka uslmad 
inu
ur tumi tumrt udm inu
ivra yi nn uslmad
lliv t lkmx
izzugz yan udmmic s 
udm inu
ur swuwx
ur ad allant walln inu
macc imdx ass ann
awr sul mmrx i 
twada nu

admmic 
wis sin

ur myarx azawar
v tawja nu
ula nkrx d gis g 
tmazirt inu
gr idrarn lli d jjun 
ur iænan
admmic izwarn n 

uzawar
lliv ufix yat twuri 
swurx zubd tuäfit 
ibkksn
yan wass
ivra yi nn bab n twuri
ddix dars afad 
afx ifä n iqariän
ismrqc iyi nn s tama 
n tit
ikkat nn usmrqc ann 
tutlayt n uzawar
smiïïiwx tikklt ad
macc ur swuwx
kãuäx s wassav inu
v ils ivzzifn n bab 
inu
ffuvv zg twuri ann
akal n rbbi...yusan

admmic 
wis kraä

ur myarx vad n 
uçääim
v tawja nu
ula nkrx-d gis g tma-
zirt inu
gr idrarn lli jjun d 
ur iænan
admmic izwarn 
lliv iyi d iwin ussan
s uvmis
issiwd iyi vad n 
tkrrayt

vad n lpgrawt
vad n uzawr
vad n usmummuy isig-
giln tavdmt
ar ttarax... ar ttarax
syafax is gix 
tamvart
iddrn akæ timukri-
sin
akæ tinura
akæ tiqssisin
d wanaw n uzääim
n akæ timvarin
n akæ irgazn
n akæ ipcmiyn
imik igåz si yan 
udmmic
n kra n ufus ur ilin 
assav
ur iïïafn tansa
kra irwas uzzal
irwas tillas
irwas amvus
ifl iyi nn ar stayx 
ifssi
f ad ddrx
is ddrx?!

-*xadija 
 ikan
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Chaque mois, "le 
Monde Amazigh" 
continue à vous 
livrer des cours de 
langue amazighe.
 Cette fois ci 
c'est un manuel 
pédagogique pour 
les adultes, élaboré 
par l'IRCAM.
"Le Monde 
Amazigh" tient 
à remercier les 
résponsables de 
l'IRCAM de nous 
avoir autorisé à 

publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande 
utilité aux enseignants et à ceux et celles  qui veulent 
apprendre la langue amazighe.

COURS DE TAMAZIGHT
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Par la voix du Mouvement National de Libération de L’Azawad après 
concertation avec le Comité Exécutif, le Conseil Révolutionnaire, 
le Conseil Consultatif, l’Etat-Major de l’Armée de Libération et les 
bureaux régionaux ;
Rappelant les principes du droit international et les principaux ins-
truments juridiques internationaux régissant le droit des Peuples à 
disposer d’eux-mêmes, notamment, la Charte des Nations Unies en 
ses articles 1 et 55, les dispositions pertinentes de la déclaration 
internationale des droits des peuples autochtones;
Considérant, la volonté explicitement exprimée dans la lettre datée 
du 30 mai 1958 adressée au président français par les notables, 
guides spirituels de toutes les composantes de l’AZAWAD;
Considérant qu’en 1960, à l’occasion de l’octroi de l’Indépendance 
aux peuples Ouest-Africains, la France a rattaché sans son consen-
tement l’AZAWAD à l’Etat malien qu’elle vient de créer;
Rappelant les massacres, les exactions et humiliations, spoliations 
et génocides de 1963, 1990, 2006, 2010 et 2012, qui ont visé ex-
clusivement le peuple de l’AZAWAD jusqu’au 1er avril 2012;
Rappelant, le comportement inhumain du Mali qui a utilisé les dif-
férentes sécheresses (1967, 1973, 1984, 2010….) pour faire dispa-
raitre notre peuple par anéantissement alors même qu’il a sollicité 
et obtenu une aide humanitaire généreuse;
Considérant l’accumulation de plus de 50 ans de mal gouvernance, 
de corruption et de collusion militaro politico financière, mettant 
en danger l’existence du peuple de l’AZAWAD et en péril la stabilité 
sous-régionale et la paix internationale;
Considérant, la libération complète du territoire de l’AZAWAD;
Proclamons irrévocablement, L’ETAT INDEPENDANT de l’AZAWAD 
à compter de ce jour vendredi 06 Avril 2012.
DECLARONS:
La reconnaissance des frontières en vigueur avec les états limi-
trophes et leur inviolabilité;
L’adhésion totale à la charte des Nations Unies;
L’engagement ferme du MNLA à créer les conditions de paix du-
rable, à initier les fondements institutionnels de l’Etat basés sur une 
Constitution démocratique de l'Azawad indépendant.
Le Comité Exécutif du MNLA invite l’ensemble de la Communauté 
Internationale dans un élan de justice et de paix à reconnaitre sans 
délais l’Etat de l’AZAWAD Indépendant.
Le Comité Exécutif du MNLA jusqu’à la mise en place de l’Auto-
rité du Territoire de l’AZAWAD continuera à assurer la gestion de 
l’ensemble du territoire.

* SECRETAIRE GENERAL-MNLA/ GAO 
BILLAL AG ACHERIF

UN NOUVEL ETAT 
AFRICANO-AMAZIGH 

EST Né LA REPUBLIQUE 
DE L'AZAWAD

Le Mouvement National de Libéra-
tion de l’Azawad (MLNA), repré-
sentant les peuples du Nord du Mali 
constitués de plusieurs ethnies (les 
Touaregs, les Maures, les Songhaïs, 
les Peuls…) a réussi à libérer son 
territoire, et vient de déclarer l’indé-
pendance de l’Azawad, le vendredi 
6 avril 2012, correspondant au 25 
mars 2962. L'Assemblée Mondiale 
Amazighe (AMA) qui dès le début a 
soutenu le MNLA exprime ses vives 
félicitations et sa profonde joie pour 
cet événement historique qu'est 
la proclamation de la naissance de 
ce nouvel Etat africain et amazigh 
indépendant, qui est l’émanation 
de luttes continues et de grands 
sacrifices humains des révolution-
naires azawadiens. La proclamation 
de l'Etat de l'Azawad annonce le 
début de la fin des injustices dont 
les peuples de l’Azawad ont été vic-
times durant des décennies, privés de 
liberté et de droits minimums durant 
de nombreuses décennies. 
Les textes et instruments interna-
tionaux proclament, notamment, "le 
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes", "le droit des peuples à 
l'autodétermination", "le droit à la 
décolonisation", ainsi que "le droit 
à l'autonomie" en tant que formant 
partie des premiers de droits de 
l'homme ne pouvant souffrir d'au-
cune restriction. Parmi ces textes 
figurent  le paragraphe 2 de l'Article 
1 du Chapitre 1 de la Charte des 
Nations Unies, le paragraphe 2 de 
la résolution 1514 de l'Assemblée 
Générale du 14 décembre 1960, le 
paragraphe 1 de l'Article 1 du Pacte 
international des droits civils et poli-
tiques et du Pacte relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels 
du 19 décembre 1966, les articles 3 
et 4  de la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples au-

tochtones du 13 septembre 2007, 
l’article 20 de la Charte Africaine 
des droits de l'homme et des peuples 
ainsi que l’article 2 de la Déclaration 
et le Programme de Vienne du 25 
juin 1993, notamment dans son pa-
ragraphe 2, outre la Conférence des 
droits de l'homme qui considère que 
« que le déni du droit à l'autodéter-
mination est une violation des droits 
de l'homme et souligne qu'il importe 
que ce droit soit effectivement réa-
lisé ». Aussi, l'AMA considère que le 
MNLA a toute la légitimité de pro-
clamer l'indépendance de l'Azawad, 
vu que toutes les revendications, 
luttes et appels passés notamment 
depuis 1958 ont été voués à l'échec. 
De surcroît, seule l'indépendance 
de l'Azawad est à même de garantir 
et assurer  la paix dans la région en 
mettant fin aux injustices, au terro-
risme et aux violations des droits de 
l'homme.
Compte tenu de ce qui précède, 
l'AMA encourage le MNLA à mettre 
sur pieds ses propres institutions, 
avec dans un premier temps un gou-
vernement provisoire, en faveur d’un 
Etat laïc, basée sur une constitution 
démocratique à soumettre à refe-
rendum et qui garantirait le  respect 
de tous les pactes internationaux et 

en particulier les droits de l'homme 
et des libertés fondamentales, sans 
distinction de race, de religion, d'af-
filiation politique ou d'origine eth-
nique.
Par ailleurs, l'AMA dénonce énergi-
quement la vaste campagne de désin-
toxication et de désinformation que 
certains medias et diplomates fran-
çais ont déclenché contre le MNLA 
en faisant l’amalgame entre les révo-
lutionnaires azawadiens et les grou-
puscules déstabilisateurs se récla-
mant de la nébuleuse salafiste,...
En définitive, l'AMA appelle à la 
communauté internationale à recon-
naître le nouvel état indépendant 
de la République de l’Azawad et à 
œuvrer pour qu'il siège au sein de 
l’ONU et des institutions spécialisées 
du système des Nations Unies comme 
membre à part entière.
L’AMA appelle aussi à la mobilisa-
tion active de tous les militants et 
militantes amazighs afin d'agir afin 
de gagner la guerre de la diploma-
tie et de la communication qu'il nous 
faut entreprendre en faveur de la re-
connaissance par les Etats de ce nou-
vel Etat africano-amazigh comme 
cela a été le cas sur notre continent 
de l’Erythrée et du Sud Soudan. 

Le Bureau Confédéral de l'AMA

L’Assemblée Mondiale Amazighe se 
félicite de la naissance du nouvel 

Etat africano-amazigh indépendant 
de l’Azawad

New York a accueilli du 12 
au 16 mars 2012, la Se-
maine des Marketteurs du 
Monde «Global Marketer 
Week 2012». Organisé par 
l’Association Mondiale des 
Annonceurs WFA en par-
tenariat avec l’Association 
Américaine des Annon-
ceurs ANA, cet événement 
a réuni les patrons marke-
ting venus des quatre coins 
du monde pour échanger 
autour des dernières ten-
dances du marketing et de 
la communication et discu-
ter de
la situation du secteur au 
vu du contexte mondiale 
actuel. Cette semaine a vu 
la présence des représen-
tants d’une quarantaine de 
pays aux différents événe-
ments programmés : l’As-
semblée Générale de WFA, 
Le Conseil des Associations 
Nationales, la Conférence 
Mondiale du Marketing, 
etc.
Le Maroc était représenté 
par Mr Mounir JAZOULI, 
Vice Président du Groupe-

ment des Annonceurs du 
Maroc et Responsable de la 
Direction Communication 
Commerciale du Groupe 
BMCE Bank et qui a été élu 
membre du Comité Exé-
cutif de WFA pour siéger 
aux côtés des représentants 
des autres pays et grandes 
multinationales élus par 
l’assemblée générale. Le 
Maroc est le premier et 
seul pays arabe représenté 
dans le leadership de la 
Fédération Mondiale des 
Annonceurs WFA et le deu-
xième pays Africain avec le 
Nigeria.
 Le représentant marocain 
a mis en avant les avancés 
du secteur marketing & 
communication au Maroc, 
les projets structurants 
(Mesure d’audience, Auto-
régulation, etc.) ainsi que 
la vision d’avenir. Ces élé-
ments ont fait du Maroc 
une référence au niveau 
régional capable de contri-
buer au développement du 
réseau WFA et d’accom-
pagner les acteurs locaux 

dans les pays maghrébins 
et africains. A noter que le 
GAM s’est porté candidat 
pour accueillir au Maroc, 
un événement majeur de 
WFA l’année prochaine.
RDV donné à Singapour les 
13 & 14 Juin prochain pour 
le «Sommet Mondial de la 
Publicité 2012» et la réu-
nion du Comité Exécutif.
 A propos de WFA :
La Fédération mondiale 
des annonceurs «World 
Federation of Advertisers 
WFA» est l’unique orga-
nisme représentatif des an-
nonceurs internationaux. 
À travers son réseau de 
55 associations nationales 
d’annonceurs dans les cinq 
continents et plus de 70 
des plus grandes multina-
tionales, WFA représente 
près de 90 % de l’inves-
tissement médias mondial, 
soit près de 700 milliards 
de dollars par an.
WFA soutient une com-
munication commerciale 
responsable et efficace à 
travers le monde. Elle est 

ainsi en contact permanent 
avec le
Parlement Européen, les 
instances communautaires 
concernées par la com-
munication ainsi que les 
différentes Organisations 
Mondiales
Gouvernementales et non 
gouvernementales.
 A propos du GAM :
Créé en 1984, le Groupe-
ment des Annonceurs du 
Maroc (GAM), se présente 
aujourd’hui comme un or-
ganisme connu et reconnu 
en tant qu’unique repré-
sentant des annonceurs. 
Le travail du GAM ne se 
limite pas à la défense des 
intérêts directs de ses
membres, mais il consiste 
également à développer 
le professionnalisme dans 
la pratique de la publicité 
en renforçant l’expertise 
des adhérents en matière 
de marketing/commu-
nication d’une part et 
d’autre part à promou-
voir une publicité respon-
sable et respectueuse du 

public qui est nécessaire 
pour la construction de 
la confiance des consom-
mateurs envers les entre-
prises.
Le GAM présidé par So-
phia Jalal (Nestlé) compte 
actuellement une centaine 
d’entreprises adhérentes 
de toutes tailles et de tous 
secteurs d’activité (Multi-
nationales, Grands groupes 
nationaux, PME) qui re-
présentent plus de 80% des 
investissements publici-
taires du marché Marocain. 

Bureau du GAM
* Vice Président du GAM,
Président de l’OJD et
Responsable de la Direction 
Communication Commerciale du 
Groupe BMCE Bank

Le Maroc dans le Comité Exécutif de la WFA 
«World Fédération of Advertisers»

Mounir JAZOULI*
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La banque BMCE Bank a présenté 
ses résultats financiers lors d’une 
conférence de presse organisée au 
sein de son siège casablancais le 
mardi 27 mars dernier. Des résul-
tats consolidés pour l’exercice de 
2011, caractérisés par un vaste pro-
gramme de régionalisation qui s’est 
mis en marche, une convergence des 
activités européennes pour plus de 
synergies et une industrialisation 
des process visant la réalisation de 
gains d’efficacité et de productivité. 
Cette année coincide avec l’ouverture 
de la 1000éme agence au niveau du 
groupe en Afrique dont les indica-
teurs affichent une hausse de +13% 
du Résultat Brut d’Exploitation à DH 
1,3 milliard, d’une hausse du Résultat 
Net Agrégé de BMCE Bank de +4,4% 
à près de 545 MDH, bridée par un ef-
fort de provisionnement de certaines 
secteurs économiques de 462 MDH, 
soit +30% par rapport à l’année pré-
cédente. Ce qui donne un Total Bilan 
consolidé, franchissant pour la pre-
mière fois le cap de DH 200 milliards, 
en hausse de +11% de DH 187 mil-
liards en 2010 à DH 208 milliards en 
2011. 
La Croissance de +8% du PNB conso-
lidé à plus de DH 8 milliards, a été 
tirée notamment par les activités de 
l’Afrique subsaharienne qui repré-
sentant 41% des sources de reve-
nus du Groupe à fin décembre 2011 
contre 35% une année auparavant, en 
ligne avec la stratégie de continenta-
lisation du Groupe BMCE Bank.
M. Brahim BENJELLOUN-TOUIMI, 
Administrateur Directeur Général 
Délégué auprès de la Présidence en 
Charge de la Coordination du Groupe 
BMCE Bank, a affirmé lors de son al-
lucotion que: " le Groupe BMCE Bank 
se ‘’continentalise’’. Les structures 
de son bilan, ses structures organisa-
tionnelles, ses capacités humaines, sa 
culture évoluent et doivent 
davantage évoluer pour épouser 
l’élargissement de ses horizons géo-
graphiques...Dans le paysage ban-
caire marocain, en effet, se trouve 
une Banque de capitaux privés, ma-
joritairement marocains, portée par 
un Groupe au coeur duquel se trouve 
la première Compagnie au Maroc et 
l’une des compagnies d’Assurances 
les plus importantes en Afrique, RMA 
Watanya, auxquelles se joignent le 
premier investisseur national du pays, 
la Caisse des Dépôts et de Gestion et 
l’un des Groupes Européens les plus 
importants qui a fait montre d’une 
véritable résilience dans le contexte 
de turbulences et de tourmentes fi-

nancières qu’a connues l’Europe : 
le Groupe Crédit Mutuel CIC. Ces 
actionnaires, outre les autres inves-
tisseurs institutionnels nationaux, 
et le grand public, témoignent régu-
lièrement d’une confiance vis-à-vis 
d’une Banque qui porte littéralement 
son Groupe de par les investissements 
qu’elle opère : 
-pour structurer davantage une en-
seigne exceptionnelle qu’est Bank Of 
Africa en Afrique Subsaharienne, 
-pour faire prospérer des Filiales Fi-
nancières Spécialisées dont les résul-
tats chaque année, pèsent davantage 
dans le Résultat Net Part de Groupe, 
dans un contexte de refonte profonde 
de la présence européenne de BMCE 
Bank.". 
Il a jouté lors de cette conférence de 
presse où le monde amazighe a pris 
part que: "cette refonte est décisive 
de par les impacts qu’il y eut au cours 
de ces 5 derniers exercices sur les 
résultats de l’entité distributrice de 
dividendes - BMCE Bank -, l’exer-
cice 2011 illustrant par excellence le 
‘’début du commencement’’ du succès 
de la réorganisation de ces implan-
tations européennes. Au nom de ce 
Programme de Transformation, nous 
avons fait en 2011, le pari de fonc-
tionner à iso-effectifs pour absorber 
l’effort significatif d’optimisation des 
charges, d’amélioration de l’efficacité 
commerciale et opérationnelle. Voire, 
les effectifs de BMCE Bank ont même 
marqué un repli -pour la troisième 
fois dans l’histoire postprivatisation 
de cette Institution ...". 
Il a insisté surtout sur la question 
de la régionalisation, en la prenant 
comme une initiative pionnière au 
Maroc, devançant toutes les insti-
tutions bancaires marocaines, avant 
même la mise en place du projet de 
la régionalisation avancé par le nou-
veau gouvernement. Dans ce sens il 

a déclaré que: « Le Programme de 
Transformation signifie enfin la mise 
en œuvre du processus de la Régiona-
lisation. A fin 2011, 3 régions pilotes 
(2 à Casablanca et 1 dans la région de 
Marrakech) -, à elles trois représen-
tant, en définitive, l’essentiel du Ré-
seau BMCE Bank, ont démarré. Nous 
avons généralisé le programme aux 5 
autres régions à travers le Royaume, 
au début de cette année 2012. Oui, la 
Régionalisation est un pilier majeur 
du Programme de Transformation 
parce qu’au-delà du fait de s’inscrire 
dans une priorité nationale opportune 
et bénéfique pour le pays, il s’agissait 
pour BMCE Bank : 
-d’empower, ses forces commerciales 
réparties à travers le Réseau, 
-de faire en sorte que les Centres de 
décisions se rapprochent au plus près 
du client, 
-de placer sous une même égide le 
Réseau des Particuliers, des Profes-
sionnels et des Centres d’Affaires 
dédiés aux Entreprises, 
-tout en préparant ces femmes et 
ces hommes à représenter, dans le 
Royaume, les véritables patrons de 
Banque. 
C’est le changement culturel!" 
En définitive, BMCE Bank a récol-
té de nouvelles distinctions. L’une 
d’entre celles qui tiennent à coeur a 
rapport avec l’engagement sociétal 
voulu par le Président Othman Ben-
jelloun, dont l’action la plus emblé-
matique concerne la construction et 
la gestion de centaines de complexes 
scolaires à travers le Maroc par la 
Fondation BMCE Bank, présidée par 
Dr Leila Mezian Benjelloun. La stra-
tégie environnementale du Groupe 
BMCE Bank fut également saluée par 
ces Trophées, décernés par la pre-
mière agence Européenne de notation 
Sociale, Vigeo.

BMCE BANK 
APPLIQUE  LA REGIONALISATION

RMA WATANYA a encore une fois récompensé la 
conduite responsable des membres de la commu-
nauté du « Club des Conducteurs Responsables » 
en organisant du 15 novembre 2011 au 15 janvier 
2012 deux grands tirages au sort, qui ont permis 
à ses clients les plus chanceux de gagner plus de 
350 lots dont quatre voitures et des centaines de 
GPS, kits Bluetooth et radars de stationnement.
Pour rappel, RMA WATANYA a lancé en mai 

2010 le « Club des Conducteurs Responsables 
», une communauté d’usagers qui rassemble les 
conducteurs n’ayant pas causé d’accidents de-
puis au moins 2 ans. Les membres du « Club des 
Conducteurs Responsables » bénéficient d’une 
multitude d’avantages et de privilèges excep-
tionnels sur l’ensemble des garanties automo-
biles, tels que la protection juridique gratuite, 
la voiture de remplacement offerte en cas de si-
nistre et jusqu’à 50% de réduction sur les garan-
ties annexes.
Bien consciente de l’ampleur du fléau des acci-
dents de la circulation au niveau national, RMA 
WATANYA, en tant qu’acteur majeur dans l’as-
surance et la prévention automobile, s’est de-
puis longtemps enagée dans la lutte contre les 
accidents de la route et ce, à travers un certain 
nombre d’initiatives structurantes. 
Citons à titre d’exemples le roadshow de la « 
Caravane de Prévention du Club des Conduc-
teurs Responsables", qui sillonne le Royaume 
depuis novembre 2010 et mobilise l’ensemble 
du réseau de RMA WATANYA pour offrir aux 
automobilistes de nombreuses animations, tels 
que des diagnostics de couverture automobile 
ou des bilans mécaniques gratuits, mais égale-
ment la distribution de kits de sécurité routière 
comprenant un gilet fluorescent, un triangle de 
signalisation et un guide du nouveau Code de la 
route aux membres du « Club des Conducteurs 
Responsables ».
* Contact presse :     
Mosaik Event & Co   
Loubna Debbarh    
Tel : 05 22 25 28 68    
Loubna.debbarh@mosaik.ma
* Contact RMA WATANYA :
Meriem Mehbi    
Tel : 05 22 54 65 33     
M.mehbi@rmawatanya.com

RMA WATANYA 
récompense la 

conduite responsable
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• تأسيس 
من  األمازيغية  للشبكة  تمارة  لفرع  التأسييس  العام  الجمع  عقد  تم 
أجل املواطنة يوم األحد 01 أبريل 2012، بمقر دار الشباب الوفاق بحي 

الوفاق بتمارة، ابتداء من الساعة الحادية عرشة صباحا.
القانونية  الطرق  عىل  واإلطالع  والداخيل،  األسايس  القانونني  تالوة  وبعد 
أجل  من  األمازيغية  للشبكة  األسايس  القانون  حسب  الفروع  لتأسيس 
املواطنة، انتقل الجمع العام إىل انتخاب املكتب املسري للفرع، واملكون من 
الَكادة  أيت  ابراهيم  الرئيس،  نائبة  كمال  مليكة  رئيسا،  االدرييس  محمد 
كاتبا عاما، زهرة أوحساين نائبة للكاتب العام، كلثوم بنيني أمينة املال، 
بدر أيت الحاج نائب األمينة وحفيظة أيت بلمعلم، خالد السعداوي، محمد 

القفازي، مبارك الفرج مستشارون.

• جائزة القناة الثانية
ألغي�ت  جائزة الرواي�ة االمازيغية يف الدورة الحالية 2012 من مس�ابقة 
القناة الثانية 2M حيث ش�ارك العديد من الكتاب من بينهم عبد الحكيم 
بقي الوحي�د يف صنف الرواية االمازيغية بعنوان » ابادير وار تدونت » إال 

ان هذ ا الصنف اقيص من املنافسة  دون ذكر أسباب هذا اإللغاء . 
األمازيغية  باللغة  الحكيم بقي  ديوان شعري جديد  يف حني أصدر  عبد 
وهو  التبن  غرفة  عروسة  أو   »Tislit n uhanu n walim« عنوان  تحت 
الذي حاز   »kud nssendu ntendu« املندور«و  ندر   « بعد  الثالث  الديوان 

عىل جائزة القناة الثانية لإلبداع األدبي دورة 2011 .
الالتيني  بالحرف  مكتوبة  قصيدة   36 عىل  يحتوي  فالديوان  ولإلشارة 
ومزين بصورة من إبداع موحى مالل يتحدث عن عالقة اإلنسان بأرضه 

وتقاليده العريقة.

من هنا وهناك

* ببال�غ األىس والح�زن تلق�ت جمعي�ة ماسينيس�ا الثقافيةنب�أ وف�اة 
املش�مولة برحمة الله والدة األستاذ عبد الس�الم بلخدة رئيس الجمعية، 
وبه�ذه املناس�بة األليم�ة يتقدم املكت�ب التنفي�ذي أصالة ع�ن أعضائه 
ونيابة عن أعضاء املجل�س اإلداري وكل منخرطي الجمعية واملتعاطفني 
معه�ا، وكذا طاقم تحرير جريدة العالم األمازيغي، بأحر التعازي وأصدق 
املوساة، راجني له ولشقيقه ووالدهما الصرب الجميل يف هذا الرزء الجلل، 

راجني من الله أن يتوىل الفقيدة بكريم رحمته وعظيم غفرانه.
****************

* ببال�غ الح�زن واألىس تلقين�ا يف جريدة العالم األمازيغ�ي نبأ وفاة والد 
الس�يد محمد أدرغ�ال، وبهذه املناس�بة األليمة نتقدم بأح�ر تعازينا إىل 
محم�د أدرغ�ال وإىل عائلة الفقي�د راجني من الله ان يله�م ذويه بالصرب 

والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته والغفران.
 وإنا لله وإنا إليه راجعون

تـــعزيـــة 

أعلنت هيئات مدنية وحقوقية وسياسية يف أكادير عن تأسيس “اللجنة املحلية 
الكبري”   بأكادير  السيايس  االعتقال  ومناهضة  العامة  الحريات  عن  للدفاع 
وجاء تأسيس اللجنة،حسب ماجاء يف بالغ صادر عنها توصلنا بنسخة منه، 
السياسية  الحريات  عىل  للنظام  املستمر  الهجوم  وثرية  إشتداد  خلفية  عىل 
والنقابية، بعدما فشلت كل محاوالته االلتفافية عىل مطالب الشعب املغربي 
االجتماعية، وهي مطالب،حسب  والعدالة  والديمقراطية  والكرامة  الحرية  يف 
البالغ، واجهها بالقمع الرشس الذي شمل مجموع هذا الوطن الجريح، نالت 
منه اكادير نصيبها حيث تم قمع مجموعة من االحتجاجات ومصادرة حقوق 
الجماهري الشعبية يف السكن عرب هدم منازلهم ومصادرة ملكيتهم يف االرايض 
ويف السكن ورضب حقها يف االحتجاج إذ تم اعتقال العديد من الشباب بإغيل 
أرضضور،إموانسيس وتأكديرت،كما صودر الحق يف الصحة والشغل … كان 
الشهادات  لحملة  الوطنية  الجمعية  مناضيل  إعتقال  آخرها  وليس  آخرها 
بابا  سعيد  واملناضل  أحميمة  حميد  املناضل  اكادير  فرع  باملغرب  املعطلني 
التنفيذ وثالثة أشهر  بأربعة أشهر لألول منها ثالثة موقوفة  والحكم عليهما 

موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم للثاني .
وبإعتبار االعتقال السيايس يستهدف كل مناضيل هذا الشعب الكادح فقد أعلن 
املنضويني تحت اللجنة كهيآت وإطارات سياسية ونقابية،جمعوية، حقوقية، 
نسائية، شبيبية وكمناضلني رشفاء، أعلنوا عن تأسيس اللجنة املحلية للدفاع 
الكبري وتضامنهم  بأكادير  السيايس  العامة ومناهضة االعتقال  الحريات  عن 
املبدئي والالمرشوط مع كل املعتقلني السياسيني عىل طول خريطة هذا الوطن.

الحركات  تطال  التي  الرشسة  واالعتقاالت  القمع  لحملة  إدانتهم  عن  وعربوا 
االحتجاجية.

وأكدوا عزمهم النضال حتى اطالق رساح جميع املعتقلني السياسيني وفرض 
الحريات العامة ودعوا كافة الهيآت وإإلطارات السياسية والنقابية والجمعوية 
والحقوقية والنسائية والشبيبية وكل املناضلني الرشفاء اىل االلتحاق باللجنة، 
والحقوقية  والجمعوية  والنقابية  السياسية  وإإلطارات  الهيآت  وكافة 
والنسائية والشبيبية وكل املناضلني الرشفاء عىل املستوى الوطني اىل املبادرة 

يف تأسيس لجان للدفاع عن الحريات السياسية والنقابية. 

تأسيس اللجنة املحلية للدفاع عن احلريات 
العامة ومناهضة االعتقال السياسي بأكادير

باها  ايت  اإلنسان باشتوكة  املغربية لحقوق  للجمعية  املحيل  الفرع  توصل 
مقرها  الكائن   الخري«  تودا   « تعاونية  منخرطات  مجموعة  من   بشكاية 
2010  والبالغ  أكتوبر   18 تاريخ  باها  واملؤسسة منذ  بايت  القصبة  بحي 
عدد منخرطاتها 21 منخرطة ، تفيد  أن جهات رسمية عىل مستوى مدينة 
ايت باها وبتنسيق مع رئيسة  التعاونية وأمينة مالها ساهمت يف اختالالت 
كثرية تعيشها هذه التعاونية أدت إىل حرمان هؤالء املنخرطات من حقوقهن. 
وأمام  هذه الوضعية  قامت  هؤالء  النسوة، حسب رسالة توصلت الجريدة 
بنسخة منها، بتقديم شكايتهن إىل مجموعة من الجهات منها باشوية ايت 
باها والتي عوض أن تنصفهن أقدمت عىل مطالبة غري الراضيات منهن عىل 
هذه األوضاع بمغادرة التعاونية.                                                                                                          

2012 انتقلت لجنة من الفرع املحيل للجمعية، حسب  30 مارس  وبتاريخ 
، وقد  احتجاجية  املترضرات يف وقفة  ملؤازرة  باها  ايت  مدينة  إىل  الرسالة، 
استمعت هذه اللجنة مجددا لهن واطلعت عىل بعض الوثائق قبل التوجه إىل 
مقابلة السيد باشا مدينة ايت باها قصد استيضاح موقفه من هذا املشكل 
، غري أن هذه اللجنة فوجئت بأفراد من القوات املساعدة  تمنعها من ولوج 

الباب الرئييس للباشوية  بدعوى  تنفيذ أوامر السيد الباشا.
وعربت الجمعية  عن احتجاجها عىل  التضييق الذي طال عملها من طرف 
السيد باشا مدينة ايت باها، كما تلتمس من عامل إقليم اشتوكة ايت باها 
التدخل العاجل  من اجل فتح تحقيق يف االختالالت التي يعرفها تسيري هذه 

التعاونية، ووقف كل  التدخالت السافرة إلطراف ال تربطها أية عالقة بها .

منخرطات تعاونية »تودا اخلري« يشتكني 
من اختالالت تعيشها التعاونية

صالح بن الهوري-طاطا 

فم  دائرة  من  مكفوفون  نظم 
أمام  مفتوحا  إعتصاما  زكيد 
مقر عمالة طاطا للمرة الثانية 
بالكرامة  للمطالبة  التوايل  عىل 
الكريم،وناشد  والعيش 
التضامن  وزيرة  املعتصمون 
والتنمية  واألرسة  واملرأة 
بالتدخل  اإلجتماعية 
لتحقيق  والفوري  العاجل 

طاطا.وطالب  بإقليم  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  حقوق  وصيانة  الكرامة 
املعتصمون بتمكينهم من بطاقة دائمة لإلنعاش الوطني ملواجهة مصاعب 
بسب   العيش  صعوبة  الخاصة  اإلحتياجات  ذو  الصعبة.ويواجه  الحياة 
الفقر وعدم إحرتام حقوق ذوي اإلحتياجات الخاصة والولوج إىل اإلدارات 
بالكرامة  تطالب  شعارات  املعتصمون  العمومية...ورفع  واملؤسسات 
وصيانة حقوق املعاق وأخرى تندد بالتهميش واإلقصاء التي تجابه به هذه 
هيئات  مساندة  املعتصم  الحقوق.وعرف  واملهضومة  املهمشة  الرشيحة 
باإلستجابة  للمعتصمني،وطالب  وجمعوية  وسياسية  ونقابية  حقوقية 
الفورية ملطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة وإحرتام حقوق اإلنسان املعاق.

أنفسهم  عىل  قطعوها  التي  للوعود  املسؤولني  نقض  املعتصمون  وأنتقد 
بتمكني املعاقني من بطاقة إنعاش دائمة ملواجهة الحياة القاسية والصعبة.

وأكد املعتصمون عىل إستمرار إعتصامهم حتى تحقيق ملفهم املطلبي،وأن 
اإلحتجاجي حتى تحقيق حقوقهم  يثنيهم  عن وقف حراكهم  لن  الجوع 

كاملة غري منقوصة.

مكفوفون  بإقليم طاطا يستنجدون بالوزيرة 
ويطالبون بالكرامة

له  تعرضت  الذي  املسؤول  الغري  الهدم  إثر  عىل 
وذلك  )املركز(  الكبداني  بدار  تاريخية  معلمة 
بتاريخ 2012-03-12، تتمثل يف إحدى البنايات 
التي خلفها اإلستعمار اإلسباني باملنطقة، وكان 
مياه  لجمع  الحجم  متوسط  مخزن  عن  عبارة 
بأسوار يف وضعية خراب وهدم  األمطار مرتبط 
هذه  هدم  تم  ولقد  والالمباالة،  اإلهمال  بسبب 
التي  األحجار  من  لإلستفادة  التاريخية  املعلمة 

بنيت بها. واملساهمة يف محو الذاكرة التاريخية 
للمنطقة.

املجالية  للتنمية   »Dcer-inew« جمعية 
والتضامن اإلجتماعي تندد بشكل صارخ وتدعو 
بزيارة  للقيام  والغيورين،  الفاعيلني  جميع 
رد  قصد  األمور  حقيقة  عىل  للوقوف  تفقدية 
بها   تزخر  التي  التاريخية  املآثر  لهذه  االعتبار 
لوضع  الفوري  والتدخل  الكبداني،  دار  منطقة 

املآثر  حق  يف  تحدث  التي  املجازر  هذه  ملثل  حد 
التاريخية باملنطقة، وتحمل الجمعية املسؤولية 
الكبداني  دار  بقيادة  القروية  للمجالس  الكاملة 
املصالح  مع  التنسيق  عىل  العمل  يف  لتماطلها 
وترميم  وصيانة  لحماية  للتدخل  باألمر  املعنية 
التاريخية  الذاكرة  تحافظ عىل  التي  املعالم  هذه 
الدواوير  من  عدد  عىل  واملوزعة  املتبقية  للريف، 

باملنطقة.   

دار الكبداين، الدريوش:
مجعية  »Dcer-inew« تدق ناقوس خطر إغتيال املآثر التارخيية بدار الكبداين

 * سعيد الزاوي

العربي  بن  بكر  أبو  مؤسسة  من  بدعم  والتنمية،  للرياضة  الهالل  جمعية  نظمت 
حفال   ،) بأكادير  النجاح  بحي  مقرها  يتواجد  خاصة  تربوية  مؤسسة   ( الخاصة 
لفائدة  مدرسية  وأدوات  وألعاب  وأحذية  مالبس  توزيع  عرف  اجتماعيا،  تضامنيا 
لتغجيجت  القروية  بالجماعة  االبتدائية  التعليمية  املدارس  تالميذ  من  عرشات 
الهالل  جمعية  بمقر   ،2012 مارس   04 األحد  يوم  معوزة،  أرس  من  املنحدرين 

للرياضة والتنمية بتغجيجت، عىل الساعة العارشة صباحا.
وتأتي هذه العملية اإلنسانية، حسب رئيس مؤسسة أبي بكر بن العربي الخاصة 
واألعمال  اإلنسانية  األنشطة  إطار  يف  متقاعد،  تربوي  إطار  وهو  مرفل،  أحمد 
املعوزة  األرس  أطفال  لفائدة  مستمر  بشكل  مؤسسته  بها  تقوم  التي  االجتماعية 
باملناطق القروية، بتنسيق ورشاكة مع هيئات املجتمع املدني، من أجل مساعدتهم 
يف متابعة دراستهم يف ظروف حسنة، و تشجيع أبناء األرس املعوزة عىل التعليم و 

التمدرس، خصوصا الفتيات بالعالم القروية...
أهمية  عىل  التنمية،  و  للرياضة  الهالل  جمعية  رئيس  خياطي،  سعيد  السيد  وأكد 
هكذا مبادرات، من أجل تحسيس أطفال املنطقة بأهمية التعاون والتكافل، وتوعية 

ساكنة املنطقة برضورة تمدرس أطفالهم...
وتجدر اإلشارة إىل أن جمعية الهالل للرياضة والتنمية تسهر عىل مرشوع » روض 
الهالل لألطفال« منذ 7 سنوات تقريبا، والذي أنجز بدعم من املبادرة الوطنية للتنمية 

البرشية، ومندوبية التعاون الوطني بكلميم، واملجلس الجماعي لتغجيجت...

تغجيجت: مؤسسة أبو بكر بن العريب 
اخلاصة يف ضيافة أطفال تغجيجت

أصدرت شبكة جمعيات إمجاض تيزملي مجموعة من التوصيات ، يف اليوم 
اإلعدادية  بالثانوية   2012 مارس   24 السبت  يوم  نظمته  الذي  الدرايس 
الوطنية  الرتبية  لوزارة  اإلقليمية  النيابة  مع  وبرشاكة  اليزيدي  محمد 
مشرتكة  لجنة  إحداث  رضورة    عىل  التوصيات  وشددت  إفني،  بسيدي 
واملديرين  القروية  والجماعات  اإلقليمية  والنيابة  الجمعيات  شبكة  مابني 
النظر  وإعادة  إمجاض،  والتعليم عىل صعيد منطقة  الرتبية  لتتبع قضايا 
يف أسماء بعض املؤسسات التعليمية باملنطقة باعتماد املساطر القانونية، 
اإلقليمي،  املستوى  عىل  واألمهات  اآلباء  لجمعيات  تحسييس  يوم  وعقد 
ورضورة تبني التلميذات املتفوقات عىل مستوى الجامعة والتفكري يف عقد 
القطاع.وإحداث  يف  املتدخلني  كل  مع  موسمية  غري  اسرتاتيجية  رشاكات 
التمدرس.  بأهمية  والتحسيس  للتعبئة  جماعة  كل  مستوى  عىل  لجان 
أسايس.  التاسعة  السنة  لتالميذ  استدراكية  دورة  إحداث  يف  والتفكري 
الدراسية املحدودة. والعمل عىل  الزيادة يف قيمة املنح  ورفع توصية حول 
املتدخلني  إطار رشاكة مع كل  تيغريت يف  تأهيلية بجماعة  ثانوية  إحداث 

يف القطاع.
ولإلشارة  فإن اليوم الدرايس حرضه كل من النائب اإلقليمي السيد ابراهيم 
وتيغريت   إبرض  جماعتي  ورئيس  بالنيابة  املصالح  ورؤساء  املعدري 
ورئيس فدراليات جمعيات االباء واألمهات باإلقليم وعدد كبري من السادة 

املديرين واألساتذة باملنطقة وممثيل املجتمع املدني وممثيل التالميذ.
وسجل اللقاء غياب باقي رؤساء جماعات إمجاض ، كما احتضنت القاعة 
من  التأهييل  الثانوي  تالميذ  لفائدة  التوجيه  يف  ورشات  بالثانوية  الكربى 

تأطري أربعة موجهني. 

شبكة مجعيات إجماض تطالب بإحداث جلنة 
لتتبع قضايا التربية والتعليم مبنطقة إجماض

*سعيد العمراني-  بروكسيل
 

تظاهرة  مارس   17 السبت  اليوم  بروكسيل  البلجيكية  العاصمة  شهدت   
حاشدة أمام السفارة املغربية من تنظيم تنسيقية حركة 20 فرباير ببلجيكا 
وتنسيقية شباب فالندر وتنسسقية شباب بروكسيل وعدة تنظيمات ريفية 

وأمازيغية بربوكسيل.

جديد،  من  الريف  ساكنة  عىل  العسكرية  الهجمة  بشدة  أدانوا  املتظاهرون 
وطالبوا برفع العسكرة فورا عىل الريف الكبري، وإطالق رساح كافة املعتقلني 
تعويض  إىل  باإلضافة  املناضلني.  حق  يف  املتابعات  وتوقيف  السياسيني 

املترضرين عن الخسائر املادية التي ألحقت بممتلكاتهم.
كما رفعت شعارات قوية ضد النظام املخزني، تطالبه بالوقف الفوري للعنف 

املخزني ضد الساكنة ووقف كل أشكال القذف والسب يف حق  أبناء الريف.
وصل  سفري  "يا  بينها،  من  النظام  ضد  قوية  شعارات  املتظاهرون  وردد 
املغرب عاش،  الشعب  املغرب مايش عبيدك"، و"عاش عاش  لسيدك، شعب 
التي  واملنظمات  للمنظمني  بكلمة  املظاهرة  وتوجت  أوباش".  مايش  روافة 

شاركت يف الوقفة االحتجاجية

مظاهرة بربوكسيل تضامنا مع ساكنة  الريف

بمناس�بة الي�وم العاملي للش�عر، نظم�ت جمعي�ة الصداقة لل�رتاث والتنمية 
وبتنس�يق م�ع املديري�ة الجهوي�ة ل�وزارة الثقافة بكلميم  أمس�ية ش�عرية 
احتفالية متميزة ،وذلك يوم الس�بت 24 م�ارس 2012،بجماعة تكانت اقليم 
كلمي�م  ، والت�ي اخت�ارت لها كش�عار »جميعا من اج�ل رد االعتبار للش�عر 

التقليدي األمازيغي«.
وقد تضمنت هذه األمس�ية الش�عرية قراءات ش�عرية من إلقاء مجموعة من 
الش�عراء الش�باب الواعدي�ن يف هذا املجال، وبع�د ذلك تم اإلعالن عن أس�ماء 
الفائزي�ن باملس�ابقة الش�عرية بصنفيه�ا األمازيغي والعرب�ي، حيث حازت 
الشاعرة الواعدة أمونا تبلقاست من مدينة أسا عىل الجائزة األوىل صنف الشعر 
االمازيغي، بينما عادت الرتبة الثانية إىل الش�اعر عبد الله احموا األحمدي من 
مدينة تارودانت، والثالثة للشاعر الشاب رشيد املوحب من مدينة بويزكارن .

أما صنف الش�عر العربي فقد حاز الش�اعرالواعد ذهبي لفريايض عىل الرتبة 
األوىل ،يف حني عادت الرتبة الثانية إىل الشاعرة الواعدة مليكة الراوي عن مدينة 
بويزكارن ،أما الرتبة الثالثة فقد حاز عليها الشاعر جواد الدرويش من مدينة 

بن�ي مالل. وقد تم توزيع الجوائز والش�واهد التقديرية ع�ىل الفائزين تثمينا 
لعملهم، وكذلك من أجل تشجيع املواهب الصاعدة عىل قرض الشعر وإعطائه 

الصورة الالئقة.
ليت�م بعد ذلك االنتقال إىل تكريم الش�اعر والباحث يف تاري�خ الجنوب املغربي 
األس�تاذ محمد أرجدال، تقديرا لعطاءاته املتميزة يف مجال الكتابة سواء تعلق 
األم�ر بالش�عر أو الكتاب�ة يف تاريخ الجن�وب املغربي، حيث ص�در له ديوانني 
ش�عريني باألمازيغي�ة األول يحمل اس�م »ايالل ن إيم�ان« والثاني »ايفوكا ن 
توج�و تني«،أم�ا الكتاب�ة التاريخية فقد أعط�ى لهذا الصن�ف أيضا حقه من 
الكتاب�ة بإص�داره ملجموع�ة م�ن الدراس�ات واألبح�اث ح�ول مجموعة من 
املواضي�ع يف  تاريخ الجنوب املغربي، وقد قام األس�تاذ الباحث لحس�ن زروال 
عضو لجنة التحكيم  بتقديم دراسة مفصلة عن الديوان الشعري األول »ايالل 

ن ايمان« للشاعر أرجدال كما تم توقيع هذا الديوان.
هكذا إذن، أس�دل الس�تار عن فعاليات ملتقى الصداقة للشعر يف دورته األوىل 

بتكريم احد ابرز الشعراء األمازيغ بمنطقة واد نون.
 * املختار الفريايض
تكانت/اقليم كلميم

االحتفاء بالشاعر حممد أرجدال يف 
ملتقى الصداقة للشعر 
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كن�ا نعتقد أن الح�راك ال�ذي عرفته 
وال�رق  إفريقي�ا  ش�مال  منطق�ة 
األوس�ط، والذي س�اهم يف إس�قاط 
والفس�اد،  الطغي�ان  رم�وز  بع�ض 
مس�توى  ع�ى  الث�ورة  إىل  س�يؤدي 
املنتوج املفاهيم�ي، أي أن يتم العمل 
الفك�ري باملوازاة مع حراك الش�ارع 
عى تجفيف منابع التزوير الذي طال 
القيم الرمزية الحضارية التي أنتجها 
اإلنس�ان يف هذا الرب�وع عرب العصور 
املقررات  التاريخية، وذل�ك بتخليص 
الدراس�ية وكل القن�وات التي تؤثر يف 
العق�ل التعليمي والثق�ايف واإلعالمي 
واإلبداعي للمنطقة مما تم تعشيشه 
املهرجان�ات  »مفك�ري«  قب�ل  م�ن 
الدمش�قية والبغدادية والطرابلسية، 
و »علماء« وأصح�اب الفتاوى إياها 

م�ن املنظري�ن للطغ�اة .
إن بعض النتائج السياسية املتحققة 
عى مستوى بالدنا املغرب املتمخضة 
عن الح�راك الس�يايس واالجتماعي، 
املؤط�ر بالح�راك الثق�ايف والفك�ري 
للحرك�ة األمازيغية ال�ذي هو امتداد 
للحراك التاريخي املقاوم لكل أشكال 
الذوبان واإلبادة الوجودية لكل ما هو 
أمازيغي، ه�ذه النتائج تبقى ناقصة 
ما لم تكن مقرونة بتجاوز الرتاكمات 
الس�لبية التي تم حقن العقل املغربي 
به�ا منذ مائة س�نة تقريبا، مما أدى 
إىل استقدام »الريع« وتغليفه بردءات 
مختلف�ة وتقويت�ه م�ن أج�ل إبادة 
»تيوي�زي« بكل تجلياته�ا الجماعية 

املتعددة .
الكل يشتكي اآلن من جيوب مقاومة 
التغيري والفس�اد واملفس�دين والريع 
ومش�تقاته وتراجع املستوى الثقايف 
وانخف�اض  واإلبداع�ي،  والتعليم�ي 
بالوطني�ة  اإلحس�اس  منس�وب 
واملسؤولية يف دماء العقليات املوكول 
إليها التدبري واملؤتمنة عى ش�ؤوننا، 
والتق�دم  التغي�ري  ينش�د  اآلن  أل�كل 
نح�و األفضل،ولكن بأية ذهنية؟ هل 
ب�اإلرصار ع�ى رب�ط املغ�رب بنفس 
املنظومة اإليديولوجية املفلس�ة؟ هل 
ب »تعريب« ربيع الشعوب التواقة إىل 
الحرية والديمقراطي�ة؟ هل بتهييج 
الدين�ي  ال�وازع  واس�تغالل  الن�اس 
لديه�م للوصول إىل مقالي�د الحكم ؟ 
هل بتجفيف الحي�اة االجتماعية من 
املظاهر اإلحتفالية الرتاثية األمازيغية 
األصيلة وتعويضها بما يشبه املآتم ؟ 
هل بالطريقة العنرصية »الباس�لة« 
الت�ي تم بها تدب�ري جائزة املغرب من 
قبل اللجنة املتحجرة لوزارة الثقافة؟ 
ه�ل بالعنرصية املكش�وفة ألصحاب 

»استوديو دوزيم« ؟.
إن املعارك الفكرية ستظل قائمة بني 
الحركة األمازيغية املتشبثة بالتنوير 
والتعدد وبني أيتام التوجهات البعثية 
والوهابي�ة املتعشش�ة يف الدهالي�ز، 
والت�ي م�ا إن تظ�ن أنه�ا ذاهب�ة إىل 
غ�ري رجع�ة حت�ى تخ�رج كامل�ارد 
م�ن قمقم�ه، وخ�ري مث�ال س�اطع 
ه�و »الق�رار« املهزلة ال�ذي اتخذته 
نياب�ة الربن�ويص بتوقي�ف تدري�س 
األمازيغي�ة، والذي مر كأن ش�يئا لم 
يق�ع، كأن الحقوقي�ني س�كر زيادة 
والش�عارات  املس�ريات  وأصح�اب 
»املعربة« للش�وارع يف املدن والبوادي 
ص�م بكم عمي ال يعقل�ون ال دواتهم 
وال عل�ة وجودهم عى ه�ذه البقعة، 
الحرك�ة  احتجاج�ات  باس�تثناء 
األمازيعية التي استفاد منها اإليركام 
ال�ذي ظل لف�رتة طويل�ة ال يظهر إال 
كش�عار عى الفتات األنش�طة املذرة 
»للدع�م«، ليت�م اإلع�الن ع�ن تحرك 
مجلس�ه ولجانه، بل ويقر بالرتاجع 
يف تدري�س األمازيغية،رغ�م األرق�ام 
املنفوخ فيها س�ابقا، فهل س�نعلنها 
العق�ل  لتنقي�ة  حضاري�ة  معرك�ة 

املغربي من الفساد واملغالطات؟
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لتحرير  الشعبية  الجبهة  استنكرت 
أزواد املوقف اإلفريقي والدويل الرافض 

لقيام »دولة أزواد« شمايل مايل.
السيايس للحركة  املكتب  وقال رئيس 
الدولة  إن قرار إعالن  آغ عايل  محمود 
الطوارق  األزوادية ال رجعة فيه، وأن 
هذا  عى  مجمعون  أزواد  وسكان 
أي  تحت  عنه  يتنازلوا  ولن  القرار، 

ضغط دويل.
أن  الجمعة  الدولية  األرسة  وأعلنت 
مايل  شمايل  »أزواد«  دولة  إعالن  قرار 
معنى  وال  الغ  قرار  الطوارق  قبل  من 
املجموعة  أعلنت  الغوس  ففي  له. 
افريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 

رفضها »التام« لإلعالن.
ترصيحات  يف  محمود  آغ  وأضاف 
أول  يف  عربية  نيوز  لسكاي  خاصة 
أن  دولتهم،  قيام  رفض  عى  فعل  رد 
دولتنا  برعية  العالم  إقناع  مسألة 
مع  العالقة  أن  مؤكدا  وقت،  مسألة 

مايل أصبحت من املايض. 
العربي،  املغرب  وردا عى موقف دول 

هذه  ملوقف  نأسف  »إننا  عايل  آغ  قال 
اسرتاتيجيا  عمقا  نعترب  التي  الدول 
»جميع  أن  مؤكدا  املنطقة«.  يف  لها 
قضيتنا،  تؤيد  إفريقيا  شمال  شعوب 
ملوقف  مناقض  الدول  هذه  وموقف 
يف  التاريخي  بحقنا  املقتنعة  شعوبها 

تقرير مصرينا.
وعن إمكانية إجراء حوار مع باماكو 
أن  عليهم  باماكو،  مع  حوار  »ال  قال 
العالم  عليه  يقف  استفتاء  يجروا 
الشمال  سكان  رغبة  من  ليتأكدوا 
تقدم  لم  مايل  مايل..  عن  االنفصال  يف 
الفوىض  سوى  التاريخ  عرب  لشمالها 
الصحراء  يف  القاعدة  يد  وإطالق 
وتهريب املخدرات.. إننا نسعى إلنقاذ 

منطقتنا وحمايتها والنهوض بها«.
إعالن  تجاه  الدويل  املوقف  وعن 
انفصال إقليم أزواد قال رئيس املكتب 
السيايس لحركة الطوارق » إننا ندعو 
بنا،  االعرتاف  إىل  املتحرض  العالم 
الدويل  القانون  يحكموا  أن  »ندعوهم 
اإلنسان  لحقوق  العاملي  واإلعالن 
الذي ينص عى حق الشعوب يف تقرير 

مصريها«.

لن  مربرة،  غري  »مخاوفهم  أضاف 
وجماعة  هنا..  مكان  للقاعدة  يكون 
عنها  يتحدثون  التي  الدين  أنصار 
لن  شخص،   200 نحو  من  مكونة 
يحكموا الصحراء.. الصحراء يحكمها 
أن  بعد  بنائها  يف  الراغبني  أهلها 
تبن  لم  التي  ملايل،  االستعمار  سلمها 
تنمية  عن  فضال  واحدا  شارعا  فيها 

مستدامة.
نقال عن موقع 
http://www.azawadpress.com 

قرار إعالن الدولة »األزوادية الرجعة فيه 

الثقافية  للحركة  بيان  يقول 
موقع أمكناس، توصلت الجريدة 
عاشته  ما  بأن  منه،  بنسخة 
تعيشه  ومازالت  أفريقيا  شمال 
ليست  وانتفاضات  ثورات  من 
بذاته  شعبها  لوعي  نتاجا  إال 
املخزنية  السياسات  من  وملله 
اإلستغالل  عى  ترتكز  التي 
طرف  من  الثروات  ونهب 
الشعب  لهذا  الحاكمة  األنظمة 
أرضه  ثروات  من  يجني  ال  الذي 
رغم  أنه  ويضيف  نفاياتها.  إال 
األمازيغي  الشعب  كفاحية 
النابعة من تشبثه بأرضه إال أنه 
مازال يعاني من استغالل الكيان 
عن  يختلف  ال  الذي  العروبي 
الصهيونية يف يشء، فمسلسالت 
هي  الكيان  هذا  ومخططات 
باألساس تهدف إىل تصفية كل ما 
باسم  العروبة،  إطار  عن  يخرج 
جانب  ومن  جانب،  من  اإلسالم 
العربية  اإلشرتاكية  نجد  آخر 
الفكر  تلطخ  التي  البعثية(   (
املضطهدين  بدماء  الشيوعي 

واملستغلني أنفسهم!
األمازيغي  الشعب  اختار  لقد 
ذلك.  عن  يحيد  ولن  يتحرر،  أن 
املسلح  الكفاح  اختاروا  الليبيون 
العروبيني  دكتاتورية  إلسقاط 
مازالت  التي  وقطيعه(،  )القدايف 
سقوط  رغم  حقوقهم  تهضم 
وبكل  حاولت  والتي  القدايف، 

الوسائل نزع السالح من الليبيني 
لنظام  الطريق  لتعبد  األحرار 
القدايف  عجز  ما  بالشعب  يفعل 
الثقافية  والحركة  فعله.  عن 
إخواننا  مع  تتضامن  األمازيغية 
نظاما  يواجهون  الذين  الليبيني 
خريج  هو  إسالمويا  عنرصيا 
الدكتاتورية.  القدايف  مدرسة 
للشعب  املطلق  دعمنا  نعلن  كما 
ضد  الثائر  الطوارقي  األزوادي 

النظام النازي القائم بمايل.
فيقول  املغرب،  مستوى  عى  أما 
يدفع  بدأ  الشعب  بإن  البيان، 
السيايس  للدكان  رفضه  ثمن 
و  ))العدالة  املسمى  اإلسالموي 
العصا  أصبح  الذي   ،)) التنمية 
ِم عى  الجديدة يف يد املخزن وامُلقدَّ
أنه اختيار املغاربة! إال أنه بالفعل 
مدى  اكتشاف  من  الشعب  مكن 
عدالة العروبيني اإلسالمويني من 
خالل ما عرفته اإلحتجاجات من 
أكديم،  إيميرض،  من  بكل  قمع 
آيت  افني،  سيدي  بوعياش،  آيت 
مالل، تازة، ... وكذا استمرار منع 
مواليدهم  تسمية  من  املغاربة 
الطفلة  كانت  أمازيغية  بأسماء 
هذه  ضحايا  آخر  »تيهي��ا« 
مراكش.  بمدينة  العنرصية 
خط  عن  يحيد  لن  الشعب  لكن 
مهما  بالذات  والتشبث  املقاومة 

كلف األمر من تضحيات.
األمازيغية  الثقافية  الحركة  وإن 

املخزني  القمع  هذا  كل  ظل  يف 
من  وألنها  املغربي،  للشعب 
تسلم  لم  إليه،  وستعود  الشعب 
واإلعتقال.  القمع  من  بدورها 
فبعد أن توغل خطابها إىل قواعد 
الشعب مفجرا انتفاضات تزعزع 
كريس النظام، البد لهذا األخري أن 
يلجأ إىل خطته القديمة/الجديدة 
القومجية  أذياله  بتسخري 
الجامعية  الساحة  عى  املتطفلة 
وبعد  املناضلني.  اغتيال  أجل  من 
أن باءت محاوالتهم بالفشل من 
لجأت  الجامعية،  الساحة  داخل 
إىل  املتمركسة  العصابات  هذه 
محاولة  مخزني  وبدعم  الشارع 
مناضلني  اغتيال  أخرى  مرة 
خريجي  من  معطلني  أمازيغيني 
األمازيغية  الثقافية  الحركة 
عسناوي  جواد  أمكناس،  موقع 
الهجوم  هذا  الهاكم،  رشيد  و 
من  عصابة  نفذته  الوحيش 
12 شخصا ( بمدينة  املجرمني ) 
مدى  تظهر  خطوة  ويف  مراكش. 
دعم املخزن لهؤالء املجرمني، تم 
جواد   ، املناضلنينْ أحد  اختطاف 
املستشفى  أمام  من  عسناوي، 
خرق  يف  خطرية  حالة  يف  وهو 
ليتم  اإلنسان.  لحقوق  سافر 
مغارات  إحدى  إىل  اقتياده 
ألحد  السماح  وعدم  الرطة 
برؤيته. لكن املفاجأة أن مصالح 
نفت  بمراكش  )األمن(  القمع 

جواد  املناضل  اعتقال  ذلك  بعد 
اختطافه  تم  أن  بعد  عسناوي. 
مرة أخرى، هذه املرة نحو مدينة 
عملية  فيها  تمت  التي  أمكناس 
يف  التعذيب  مسلسل  استكمال 
استدعت  حالة  إىل  أوصله  حقه 
إىل املستعجالت بمستشفى  نقله 
تعفنت  أن  بعد  الخامس  محمد 
محاولة  عن  الناتجة  جروحه 
البولييس  التعذيب  وكذا  اإلغتيال 
بعد  وتم  لهما.  تعرض  الذين 
دون  الثالثة  للمرة  اختطافه  ذلك 
املعالج  الطبيب  من  ترخيص 
»توالل2«.  بسجن  به  والزج 
اإلختطاف  مسلسل  ليستمر 
أبناء  التعسفي يف حق  واإلعتقال 
الشعب األمازيغي ونحن يف القرن 

الواحد والعرين.
الثقافية  الحركة  وعربت 
أمكناس،  موقع  األمازيغية، 
احتجاجية  تحررية  كحركة 
توصلت  بيان  يف  تنويرية، 
عن  منه،  بنسخة  الجريدة 
املخزنية  بالهجومات  تنديديها 
الثقافية  الحركة  مناضيل  عى  
املخزني  والقمع  األمازيغية. 
ضد  املنتفض  املروكي  للشعب 
ونهب  واإلستغالل  الحكرة 
وخيانة  واألرايض.  الثروات 
الليبي  للشعب  العروبيني 
األمازيغي ومحاولة رسقة الثورة 
من  بتأييد  العرب  طرف  من 

التعسفية  واإلعتقاالت  فرنسا. 
والجائرة يف حق مناضيل الحركة 
وكذا  األمازيغية  الثقافية 
وطننا  بقاع  كافة  يف  املنتفضني 

الذي نعيش فيه غرباء. 
وأبانت عن تضامنها مع الشعب 
بمايل،  الثائر  األمازيغي  األزوادي 
يتعرض  الذي  الكردي  والشعب 
النظامني  طرف  من  لإلبادة 
عائالت  ومع  والرتكي،  السوري 
للقضية  السياسيني  املعتقلني 
األمازيغية، وكذا عائالت معتقيل 
بأمكناس  الطالبية  الوحدة 
إىل  التواقة  الشعوب  وكافة 

التحرر واإلنعتاق.
رضورة  عى  البيان  يؤكد  كما 
اإلفراج عن املعتقلني السياسيني 
يوكد  كما  األمازيغية،  للقضية 
بوعياش،  آليت  املطلق  دعمه 
تيوغزة،  إميرض،  افني،  سيدي 
سكان  تازة...وكل  مالل،  آيت 

املغرب املنتفضني ضد املخزن.
عرب  الثقافية  الحركة  وتطالب 
الجائرة  األحكام  بإلغاء  بيانها 
الوحدة  معتقيل  حق  يف  الصادرة 

الطالبية بأمكناس.
وتؤكد عزمنها الصمود والتصدي 
لكل من يريد كرس شوكة الحركة 

الثقافية األمازيغية.
 » حتى لو كنت أقلية واحد، 
فالحقيقة ستظل الحقيقة«                                                       
املهاتما غاندي

احلركة الثقافية موقع أمكناس 
تندد باهلجومات املخزنية على  مناضلي احلركة الثقافية األمازيغية والشعب املغريب املنتفض 

ضد احلكرة واإلستغالل

ساكنة تدوارت معرضون للتشرد
بجماعة  تدوارت  سكان  تلقى 
إنذارا من مندوب  الدراركة  وقيادة 
ينذرهم  بأكادير  الدولة  أمالك 
وسكناهم  محالتهم  بإفراغ 
جماعة  أرايض  عى  املقامة   ،
بالدولة  ارتباطهم  لعدم  الدراركة 
عى أنه عالقة قانونية مع العلم أن 
األرايض  هذه  توارثت  قد  الساكنة 
االستعمار  دخول  قبل  جد  عن  أبا 
السكان  وأن  املغرب  إىل  الفرنيس 
األنشطة  رضائب  يؤدون  كانوا 
القيام  عى  دأبوا  التي  الفالحية 
بها وبعد أن عرفت املنطقة طفرة 

البنيات  إنجاز  حيث  من  نوعية 
ومراكز  ومدار  وكهرباء  ماء  من 

اجتماعية واقتصادية.
سبق  العمران  مؤسسة  أن  ويذكر 
تصاميم  بإنجاز  قامت  أن  لها 
الساكنة  أرايض  ضمن  التجزئة 
عليها  شيدت  التي  تلك  سواء 
يف  املستعملة  تلك  أو  املساكن 
هذه  أن  إال  الفالحي،  النشاط 
سحبت  ما  رسعان  املؤسسة 
الوايل  قام  أن  بعد  تصاميمها 
أية  تقديم  بدون  بتسميتها 

تغيريات.

تافياللت لإلعالم"، ندوة  نظم "منتدى 
الدستور  يف  اإلعالم  »مكانة  حول  
الجديد« يوم 25 مارس املايض، بقاعة 
فلسطني بالرشيدية، ابتداء من الساعة 
من  مجموعة  وحرضها  الرابعة، 

اإلعالميني واملهتمني. 
تضمنت الندوة مجموعة من املداخالت، 
موضوع  حول  كانت  األوىل  املداخلة 
أجل  من  املدني  املجتمع  »مرافعة 
الخاصة  للمقتضيات  السليم  التنزيل 
قدمها  املتقدمة«،  والجهوية  باإلعالم 
األستاذ عبد الله حديوي، والثانية حول 
الدستور  يف  اإلعالم  »حضور  موضوع 
األستاذ  تقديم  من  الجديد«،  املغربي 
والثالثة  بنشقرون،  كريمي  جمال 
الصحافة  »واقع  موضوع  حول 
اإللكرتونية«، قدمها األستاذ عبد العايل 
األستاذ  الجلسة  ترأس  وقد  ربه.  عبده 

امبارك فجر، رئيس املنتدى.
وتطرق  املتدخل يف املداخلة األوىل لوضع 
اإلنسان  وحقوق  العامة  الحريات 
والرصاص  الجمر  سنوات  يف  ببالدنا، 
املغرب  يف  الحقوقي  الحراك  ودينامية 
)وخاصة يف أوساط الحركة النسائية(، 
ابتداء من منتصف التسعينيات ومرورا 
ووصوال  التناوب،  حكومة  بقيام 
ودينامية  الجديد،  الدستور  تبني  إىل 
تحقَق  ما  يف  وإسهامه  املدني  املجتمع 
الحقوقي  املجال  يف  إصالحات  من 
واإلعالمي، وتقرير اللجنة االستشارية 
واللجنة  املوسعة  الجهوية  حول 

االستشارية لصياغة الدستور.
من  املزيد  يتطلب  تحقق  ما  بأن  وذكر 
املجتمع  صفوف  يف  والحذر  اليقظة 
لصيانة  اقرتاحية،  كقوة  املدني، 
أو  تشويه  أي  ومواجهة  املكتسبات 
يسري  ال  نكويص  أيديولوجي  تأويل 

تخدم  موسعة  جهوية  قيام  اتجاه  يف 
الوطن واملواطن، حني إصدار  مصلحة 
ملبادئ  املنظمة  والقوانني  املراسيم 
مقتضياته  وتنزيل  الجديد،  الدستور 

عى أرض الواقع.
يعطي  أن  فحاول  الثاني  املتدخل  أما 
دساتري  يف  اإلعالم  حضور  عن  ملحة 
دستور  مروع  من  ابتداء  اململكة، 
1908، وانتهاء بدستور 2011، ومرورا 
بدساتري 1962، 1970، 1972، 1992، 
مقتضب  بشكل  أشار  كما   .1996
 ،96  �  62 دساتري  يف  التعبري  لحرية 
تنظيمية  وقوانني  مراسيم  وغياب 
حول   1958 ظهري  باستثناء  مفصلة 
الحريات العامة. وإىل إحداث "الهاكا" 
 - السمعي  لالتصال  العليا  )الهيئة 
يف  الشبابي  الحراك  ودور  البرصي(، 
إقرار  ثم  اإلصالح،  بوترية  الترسيع 
أعطاه  الذي  والدور   2011 دستور 
التي  الفصول  يف  والنظر  لإلعالم، 
اهتمت باإلعالم به )الفصول: 24، 25، 
املنتظرة  الجهود  28..( وركز عى   ،26
الفاعلني  كل  قبل  من  واملطلوبة 
)الجمعويني خاصة( لتنزيل مقتضيات 

دستور 2011 عى أرض الواقع.
أما املتدخل الثالث فتحدث عن السياق 
الصحافة  لراهنية  والخاص  العام 
اإللكرتونية باملغرب  وتشخيص بعض 
مظاهر الصحافة اإللكرتونية باملغرب: 
النواقص  واإليجابيات،  اإلنجازات 
ونماذج  أمثلة  وتقديم  والسلبيات(. 
والصفحات  املواقع  بعض  واقع  من 
)بالنسبة  النت  عى  اإللكرتونية 
السواء(.   عى  والسلبيات  لإليجابيات 
اقرتاح  تم  الندوة  أشغال  نهاية  ويف 

بعض التوصيات. 

اإلعالم والدستور اجلديد بالراشيدية

تعتزم شبكة جمعيات الشباب بتافراوت 
الشباب  ملنتدى  الثانية  الدورة  تنظيم 
 2012 أبريل  و15   14 يومي  القروي 
بتافراوت، وستعرف هذه الدورة التي يتم 
اإلقليمي و  املجلس  بتعاون مع  تنظيمها 
مشاركة  أملن،  وجماعة  تافراوت  بلدية 
بقضايا  املهتمني  األساتذة  من  مجموعة 
مشاركة  ستعرف  كما  الشباب،  تشغيل 
اعتبار  عى  القروي  للشباب  مكثفة 
املنتدى  سيتناوله  الذي  املوضوع  أهمية 
القروي  الشباب باملجال  واملتعلق بعطالة 
حيث يعترب من أهم القضايا التي تستأثر 
بأدرار،  األمازيغي  الشباب  باهتمام  
وآفاق  اليومي  معيشه  تالمس   لكونها 
مستقبله، ويستهدف اللقاء، الذي تشارك 
فيه العديد من املؤسسات املهتمة بقضايا 
كالوكالة  الذاتي  والتشغيل  التشغيل 
والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية 

الجهوي  واملركز  مبادرة،  درعة  ماسة  سوس  وجمعية 
الوطنية بتزنيت،   الرتبية  لالستثمار بأكادير ونيابة وزارة 
الحس  لتطوير  الناجعة  الحلول  عى  األضواء  تسليط 
دينامية  بعث  خالل  من  القروي  الشباب  لدى  املقاوالتي 
الشباب  ومصاحبة  التشغيل  ودعم  لتشجيع  جديدة 
مشاريعهم،  لتحقيق  املقاوالتي  التوجه  ذوي  القروي 
الذاتي،  التشغيل  بآليات  يتعلق  فيما  الخربات  وتبادل 
وإنشاء  للدخل  املدرة  واألنشطة  التعاوني  القطاع  ودعم 
املقاوالت الصغرى عرب الربامج املؤسساتية، وكذلك حشد 
والفعاليات  املنتخبة  والهيئات  املحليني  الفاعلني  دعم 

إيجاد حلول مالئمة  أجل  اإلقتصادية من 
ملعضلة البطالة القروية.

وسيعرف برنامج امللتقى مشاركة كل من 
فهد التازي/رئيس قطب باملركز الجهوي 
الشباب  حول  بأكاديربمداخلة  لالستثمار 
وشادية  سوس،   بجهة  االستثمار  وآفاق 
الروحي ، مديرة الوكالة الوطنية إلنعاش 
بموضوع  بتزنيت،  الكفاءات  و  التشغيل 
حول التدابري املحفزة إلنشاء املقاوالت من 
إستعراض  سيتم  كما   ،ANAPEC طرف 
 – درعة  ماسة  سوس  جمعية  تجربة 
مبادرة يف منح قروض الرف بدون فائدة 

لدعم التشغيل الذاتي للشباب.
مشاركة   ستعرف  املسائية  الجلسة  ويف 
منتدى  رئيس  الحمراوي،  اسماعيل 
الشباب املغربي، بموضوع حول مستقبل 
الشغل،  أزمة  ظل  يف  املغربي  الشباب 
التشغيل  وزارة  عن  أمزيل،  وبلقاسم 
السويس  الشباب  حول  بمداخلة  املهني،  والتكوين 
واالستثمار،  والتوظيف  للتشغيل  املتاحة  واإلمكانيات 
باإلضافة إىل سعيد الشعبي، منسق كتاب عطالة املجازين 
باملغرب رؤية نقدية ومقرتحات عملية،  حول واقع حاميل 

الشهادات بالعالم القروي والحلول البديلة. 
تنشيط  من  غنائية  بسهرة  املنتدى  أشغال  وستختتم 
الشباب القروي املبدع، بمشاركة كل من مجموعة  إزوران، 
مجموعة  إعزراي، مجموعة  أيت إسافن، مجموعة إتران ، 
مجموعة  أس سفلد باإلضافة إىل عرض مرسحي من إلقاء 

فرقة مرسح إزماز.

تنظيم الدورة 
الثانية ملنتدى 
الشباب القروي

 يومي 14 و15 
أبريل 2012 

بتافراوت
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أثار مقرتح تغيري تسمية »اتحاد املغرب العربي« بـ«االتحاد 
املغاربي« ضغينة السيد عبد اإلله بلقزيز فأطلق العنان لقلمه 
تحليل  دون  لكن  املغربي؛  الخارجية  وزير  مقرتح  »ينتقد« 
الصفة وقع  الدكتور )بهذه  أدلة مقنعة؛ مما ورط  أو  شاف 
مقالته غري العلمية( يف مغالطات  ومواقف نفسية »عجيبة« 

نكشفها، تباعا، فيما ييل:
»املغرب  تسمية  أطلقوا  الذين  الزعماء  »إن  قال  حني  ـ   1
العربي« عىل معاهدة مراكش سنة 1989 لم يكونوا قوميني 
عروبيني باملعنى اإليديولوجي الشائع« بدأ »نقده« باملغالطة 
األوىل، ما دام لم يلتفت مطلقا، وهو الخبري بالشأن القومي 
العربي، إىل أن اإليديولوجيا القومية عموما هي أفكار نمطية 
تجاه اآلخر، وأن الفكر النمطي السلبي الذي يُنّظر له »املفكر« 
أو يلتزم به املنخرط أو العاطف؛ هو ذاته الذي ينفذه، بوعي أو 
بدونه، التابعون وتابع التابعني باختالف مراتبهم السياسية 
والزعماء؛  األسياد  إىل  العاديني  املواطنني  من  واالجتماعية 
األمر الذي يؤكد أن طرح السؤال أصال عن املعنى اإليديولوجي 
هو  مثال،  ببلداننا،  العربية  للقومية  الشائع  غري  أو  الشائع 

بهتان. ليس له من هدف سوى مغالطة الفكر!
2 ـ وحني قال »إن هؤالء القادة إنما مارسوا الوفاء املسؤول 
لتسمية أطلقتها الحركات الوطنية الثالث عىل بلدانها ردا عىل 
فقد  والتاريخية«؛  الثقافية  لشخصيتها  الكولونيايل  الهضم 

قال أيضا قوال مغالطا وكذبا رصاحا بدليل ما ييل:
وطنية،  املسماة  بالحركات  املغاربيني  القادة  عالقة  إن  ـ  ا 
رغم أنهم »عروبيون« جميعا، كانت وقتها )أي؛ وقت توقيع 
املعاهدة( عالقة جفاء ورصاع ال عالقة تقدير ووفاء، إضافة 
إىل أن إرادات تلك الحركات وأولئك القادة، غري الديمقراطيني 
كما هو معروف، ال تمثل إرادات الشعوب بل مصالح الفئات 

املستغلة لتلك الشعوب.
عىل  عربية  تكن  لم  للمنطقة  الثقافية  الشخصية  إن  ـ  ب 
يقوم  حتى  فحسب؛  عربية  تكن  لم  باألحرى  أو  اإلطالق؛ 
التسميات  أن  بدليل  وإزاحتها؛  بـ«هضمها«  االستعمار 
املعروفة للمنطقة لم تكن تعكس تلك الشخصية؛ وهي: بالد 
»الرببر« وشمال أفريقيا والغرب اإلسالمي ثم املغرب الكبري.. 
أن  يدعي  كي  الحقائق  هذه  يتجاهل  قول  فكل  عليه  وبناء 
الفرتة  قبل  قائم   ثقايف  لواقع  ترجمة  العربي«  »املغرب 

االستعمارية إنما يستهدف التغليط وإخفاء الحقيقة. 
التاريخ وليس  التسمية، وفق معطيات  تنزيل  إن سبب  ـ  ج 
العرب  املغاربية من  العروبية  النخب  اإليديولوجيا، هو طلب 
أفريقيا  بشمال  لالستعمار  الوطنية  املقاومة  دعم  املشارقة 
االعتبار  رد  وليس  البلدان؛  لتلك  الشامل  تعريبها  مقابل 
»هضمها«  التي  املغربية  والتاريخية  الثقافية  للشخصية 
االستعمار حسب زعم الكاتب، ألنه ال مجال مطلقا لالعتزاز 
وطني  أي  لدى  واملغاربية  الوطنية  الثقافية  بالشخصية 
الهوية  واألصيل:  الجوهري  مقومها  عن  بمعزل  حقيقي 

األمازيغية. 
3 ـ أما عن قول الكاتب »إن هوية دول االتحاد كانت موطن 
إجماع النخب السياسية الحاكمة والنخب االجتماعية بجميع 
بالتأكيد  آخر  تغليطي  فكالم  العام«..  الرأي  وكذا  أصنافها 
كما سنرى، وكذلك اليشء ذاته يف قوله اآلخر: »إن حكومات 
ذلك العهد رغم أنها لم تحظ بالرشعية الديمقراطية لم يكن 
ال  حتى  أخرى  هوية  اإلقليمي  التحادها  تخرتع  أن  يسعها 
تضع نفسها موضع تقابل مع شعوبها..«. ألن القولني معا، 
بنظرنا، ليسا يف املجمل غري خطاب ممتلئ لفظا فارغ معنى؛ 

ما دام قائلهما ال يديل بأية حجج تسند ادعاءاته.
نناقش ذلك فنقول: أن تكون هوية االتحاد موطن »إجماع« 
الحلم  مجالها  خادعة  وفكرة  واضح،  إيديولوجي  زعم  هو 
وليس الواقع؛ ألن الشعوب املعنية بهذا الكالم لم تجمع يوما 
باالستفتاء  وال  الشعبي  بالتظاهر  ال  قومية،  هوية  أية  عىل 
أساس  عىل  بالوحدة  املهووسني  مخيلة  يف  إال  الديمقراطي، 
الذي  اإلجماع،  أن  عن  ناهيك  املاء!  إىل  املاء  من  العربي  الدم 
واقعي  أنه حدث غري  اإلقناع، فوق  الكاتب ألجل  به  يتحجج 
كما أوضحنا، هو أيضا آلية نقيض للديمقراطية؛ فليس خافيا 
أنه حني يسود اإلجماع يف السياسة ال مجال بعد للرأي اآلخر، 
األخريتان  القيمتان  تنتفي  وعندما  لالختالف،  أبدا  مكان  وال 
فإن  التعبري؛  النسبي ولحرية  للفكر  تعنيان من حضور  بما 

النتيجة هي سيادة الديكتاتورية بأجىل معانيها. 
يتعلق  فيما  أما  اإلجماع،  حصول  زعم  بخصوص  ذلك 
تحظى  تكن  لم  بأنها  نفسه  هو  اعرتف  التي  بالحكومات 
بالرشعية الديمقراطية؛ فهي الشهادة منه عىل أنها حكومات 
كما  املستغلة  الفئات  أهداف  سوى  تخدم  ال  وظاملة؛  قمعية 
ألن  اإلطالق  عىل  مؤهلة  ليست  فهي  كذلك؛  وألنها  أسلفنا. 
تعكس إرادات شعوبها؛ وبخاصة إرادتها يف بناء الديمقراطية 
ال  إذن  حكومات  هي  للجميع.  القومية  للحقوق  الضامنة 
القرارات  الدنيا واملحدودة؛ فأحرى تلك  قيمة حتى لقراراتها 
إنها  التي ترهن مصائر الشعوب وتبث يف شأن هوياتها! ثم 
الرشعية  ذات  الحالية  الحكومة  أن  عىل  أيضا  منه  الشهادة 
باالقرتاع الشعبي غري املطعون يف نتائجه هي الجديرة بطرح 
القضايا الوطنية الحقيقية واملصريية للنقاش الديمقراطي. 
اسم  تغيري  للخارجية  وزيرها  اقرتح  حني  فعلت؛  وكذلك 
»االتحاد«، كمبادرة أوىل من حكومته يف اتجاه مبادرات أخرى 
من شأنها تعزيز التعددية وبناء اتحاد مغاربي قوي ورحب 
لن  أن  الديمقراطيني  كل  يدرك  الذي  االتحاد  للجميع؛  يتسع 

تقوم له قائمة دون إنصاف األمازيغية. 
تغيري  لفكرة  العثماني  اقرتاح  يندرج  إذن،  اإلطار،  هذا  يف 
تسمية »االتحاد« باملغاربي بدل العربي؛ وهو اقرتاح جوهري 
يف أساسه وليس شكليا عىل اإلطالق كما تدعي أقلية قوموية 
التسمية  باعتماده  ومسؤول  جاد  اقرتاح  هو  متعصبة. 
الدستور وتنسجم  بمبادئ  تلتزم  التي  الديمقراطية  الوطنية 
والتوجه الحكومي؛ اقرتاح جاد ومسؤول.. لذلك لم يرفضه ال 

حزب الوزير وال حكومته وال رئيس الدولة وال حتى املعارضة، 
ادعاء  الحقيقي ال عن  الشعبي  ألنه بات تعبريا عن االختيار 

اإلجماع! 
إنه االقرتاح غري القابل ألي نقاش سوى بحث سبل تفعيله. 
والحكومة الجديدة بما هي مسؤولة أمام ممثيل األمة ملزمة، 
التحادها  »تكرس«  ال  بأن  الديمقراطية،  صون  منظور  من 
اإلقليمي ذاَت الهوية العنرصية التي كانت قبال؛ بل أن تسعى 
جادة لتغيريها وترسَخ بدال منها هويته التعددية الحقيقية؛ 
حتى ال تضع نفسها، صدقا ال كذبا، موضع تقابل مع شعبها.

 تلك هي »االنتقادات« املغالطة التي يبدو أن صاحبها أدرك،  
الحجاجي،  منطقها  ضعف  نفسها،  مقالته  خالل  بالفعل 
أفكارا  يلوك  باملكشوف وهو  يكذب  كان  إنما  بأنه  و«أحس« 
بعيدة عن العقل ومنافية للواقع؛ أفكارا ليس بمقدورها أن 
تقنع ذا عقل سليم أبدا.. فقرر إعادة »تسويقها« يف خطاب 
عاطفي شديد اإلثارة، محاوال وهو يستبلد القراء دغدغة ما 
قد يكون تبقى من املشاعر القومية العربية لديهم.. ومنتقيا 

لذلك من املفردات ما يظن أنه املناسب كما سنرى. 
أوىل مفردة حاول استثمارها هي »العقل« الذي قام بتوظيفه 
النظر؛ حني قال:  بل كلفظ تعمية يحول دون  ال كأداة نظر 
»إن من لطف الله بنا أن صوت العقل يف االجتماع املذكور عال، 
حجته  وقوة  التونيس  الخارجية  وزير  وحزم  نباهة  فكانت 

تكفيان إلعادة الكالم يف املسألة إىل الرشد«.
االنتصار  فرح  إثارة  إىل  مالحظ،  هو  كما  هنا،  عمد  لقد 
بأن  قبال  استشعارها  تم  التي  النفوس  يف  الوهمي  القومي 
ثمة مخاطر محدقة تتهدد عروبة »البالد املغاربية »! إيهاما 
منه للمتلقي بأنه أمام خطاب »معقول« ملجرد تضمينه تلك 
اللفظة املفرغة سياقيا من معناها! وإيهاما له أيضا بأنه قد 
أدرك بـواسطة »العقل«، فعال، وليس بغريه أن »هذه البلدان« 
العثماني  كيد  من  نجت  قد  كبري  اعتبار  لديه  لعروبتها  التي 

ومؤامرته الخطرية!
رغبة  تنكشف  القارئ  ذكاء  يستهدف  الذي  التحايل  بهذ 
دليل!  أدان دون  ثم  لقد حكم  األخري.  استبالد هذا  الكاتب يف 
أي إنه لم يوضح كيف وعىل أي أساس حسم الوزير »النبيه« 
التسمية  بدل  العرقية  التسمية  لصالح  »عقليا«  املوقف 
التسمية  أن  تفيد  واحدة  بحجة  ولو  يدل،  ولم  الجغرافية؟! 
يعني  ذا  ما  يبني  لم  كما  الثانية!  من  ديمقراطية  أكثر  األوىل 
حجة  وقوة  وحزم  نباهة  تتجىل  أين  وال  العقل؟  صوت  بعلو 
الوزير التونيس؛ باملقارنة مع ما افرتضه من انخفاض صوت 
هذا  املغربي؟  الوزير  لدى  حجة  وضعف  تراخ  ومن  العقل 
انفعايل ال عالقة  )الحزم( كأداء سلوكي  أن  إىل  اإلشارة  دون 
له مطلقا بمقارعة األفكار! وكل ذلك الذي لم يفعله يؤكد أن 
العقل لفظيا فحسب مع تعطيل  الكاتب عند تحريكه  هدف 
وظائفه؛ ليس سوى »اعرتاف« منه بعجز فكره املخادع عن 
اإلقناع ومن ثم استعاض عنه بالشحن العاطفي ألجل تثبيت 

نقيض الحقيقة بأية وسيلة. 
بلقزيز  بها  عرب  التي  الكلمات  مجموع  هي  مفردة  وثاني 
هي  تخيلها؛  املقرتح  الصورة  عن  بامتياز  عاطفية  جملة  يف 
التي توحي بأن االعرتاف مغاربيا بأية هوية أخرى غري  تلك 
العروبة كارثة مفزعة! وهي التي تحيل عىل املجهول املرعب 
الذي حوله الكاتب غوال أمازيغيا رشسا رسم مالمحه املخيفة 
مع ذلك بتهويل البسيط وبالتحذير من ال يشء؛ حني قال: »لنا 
أن نتخيل إىل ماذا كانت األمور ستصل لو قيض القرتاح الوزير 

أن يحظى باملوافقة؟!«.
الكاتب  يستدعى  اللغة،  مكر  وبواسطة  الباطل  عىل  بالبناء 
األمازيغية.  كراهية  نحو  يوجهها  كي  هنا  الربيئة  املشاعر 
بمجرد  واستبداله  املوضوعي   التفكري  تحييد  بعد  طبعا، 
التخمني؛ أي بظنون القلب الخاطئة التي تَُحّول الخيال واقعا 
النابض  والكذب حقيقة! لكن دعونا نجب عن ذلكم السؤال 
ماذا  »إىل  التايل:  وهو  بهويتنا؛  االعرتاف  إمكان  من  رعبا 
كانت ستصل األمور لو سمي االتحاد إياه بـ«املغاربي« بدل 
»العربي«؟!! دعونا نجب عن هذا السؤال الذي يخاف صاحبه 
خوفا فظيعا من إجابته الحق، والتي نقرتحها عليه، مع ذلك، 

رصيحة فيما ييل:
هو  سيتم  كان  فالذي  العثماني  اقرتاح  تفعيل  قيض  لو   
التمهيد لالعرتاف باملكون األمازيغي رسميا إىل جانب العربي 
جميع  استشعار  هو  سيتم  كان  والذي  الخمسة،  البلدان  يف 
التقدم  تحقيق  ألجل  والتشارك  التعاون  بأهمية  املغاربيني 
والرخاء والتنمية  للوطن الكبري ومواطنيه، والذي كان سيتم 
هو العمل عىل بناء رصح الديمقراطية الحقيقية وتثبيت قيم 
باآلخر  االعرتاف  مبدأ  أولوياتها  ستضع ضمن  التي  املواطنة 
الذي يتطلب تسطري وتفعيل قوانني واضحة ملحاربة الكراهية 

والعنرصية والتطرف من أي كان.. 
إنها اإلجابة التي ظل السائل عنها يرفض االقرتاب منها خوفا 
من مضمونها الحق؛ محاوال اإليهام بغريها مما يناقضها أو 

يحرف معناها بمختلف أساليب التضليل كما رأينا وسنرى. 
)إن من لطف  الواردة يف جملة:  »اللطف«  وثالث مفردة هي 
شك،  ذلك  يف  ما  تنفيسية  عبارة  وهي  بهم!!  أي  بنا(؛  الله 
أوردها الكاتب مبارشة بعد جملة: »لنا أن نتخيل ..« السابقة؛ 
الذي خلفه تخيل غول  الضغط   إزالة  التايل:  الهدف  لتحقيق 

األمازيغية عىل النفوس بطلب اللطف من الله. 
يف  العبارة  بوخز  حفرا  يحفر  اللطفي،  األسلوب  هذا 
ويدغدعها  يعود  أن  قبل  يوقظها؛  كي  القوموية  األحاسيس 
وراء  الذي من  باللطيف تخفيفا عنها؛ كما نحن أرشنا. ألن 
لإليالم؛  املحدث  التخيل  هو  ليس  النهاية  يف  الكاتب  قصد 
مع  التعاطف  إىل  املؤدي  التحسييس  النفيس  املوقف  خلق  بل 
العروبة املستهدفة! ولم ال أيضا لتثبيت العقيدة القومجية يف 

»األفئدة«! 
منذ  وعاينوا  اللطيف،  اللطف  هذا  قبل  األمازيغ  خرب  ولقد 
حياتهم  تعريب  يف  الدين  موقع  اليوم  إىل  االستقالل  قبل  ما 

أدوات  بمختلف  وبالدهم، 
من  العربي  القومي  العنف 
وعرفوا  »العقل«؛  إىل  القلب 
يتم  وأين  ومتى  كيف  جيدا 
وألية  اللطيف  الله  توظيف 

غايات.
إىل  القادري  أبوبكر  من جيل 
تنطل  لم  بلقزيز  اإلله  عبد 

عليهم ال قراءة »اللطيف« ألجل التضليل وال كتابته. بمعنى؛ 
أنهم  ويعرفون  يكذبون  الذين  أولئك  حيل  عليهم  تنطل  لم 
أن  إال  يمكن  ال  الله  بأن  االعتقاد  »يرسخون«  وهم  يكذبون 
يلطف بعروبتهم كلما )حل بها( مطلب أمازيغي مرشوع من 

مثل ظهري املحاكم العرفية أو مرشوع االتحاد املغاربي!
ال يشء كان ينطيل عليهم.. بيد أن أمازيغ اليوم يعرفون أكثر 
هؤالء  كذب  يكشفه  ما  أن  التجربة،  بحكم  سبقوهم،  ممن 
أيضا  بل  للدين فحسب؛  استغاللهم  ليس حقيقة  اللطيفيني 
حقيقة عجزهم فكريا وعمليا عن بلورة أيما معنى حضاري 

أو انساني أو ديمقراطي للقومية العربية يف غري بلدانها.
ويف كلمة قبل الختم ال مجال إال أن نضيف ما ييل:

أخرى،  مرة  الكاتب،  يطمنئ  لم  رأينا  التي  القلب  خدع  رغم 
مما  العقل!  خدع  مع  حصل  كما  تماما  مقنعا؛  كان  أنه  إىل 
اضطره إىل تجريب آلية أخرى من آليات ايديولوجيا القوميات 
ألية العنف، عله يستطيع أن يفرض فرضا،  اإلقصائية؛ هي 
بواسطتها، أن ما قاله الحق وأن الحق ما قاله.. وهذه أقواله 

التي تبني عنفه:
امللوك  قرارات  ينسخوا  أن  للوزراء  حق  »ال  قوله  يف  ـ   1
والرؤساء ألنهم رموز السيادة.. وأن ذلك أمر بديهي«! لم يجد 
السياسية  السلطة  داخل  الرتاتبية  عنف  استدعاء  يف  حرجا 
امللوك  لفائدة  األدنون  هم  ألنهم  الوزراء  قيمة  من  يحط  كي 
والرؤساء بما هم األعلون! فضال عن كونه يقيص بذلك األمة 
وممثليها من جهة؛ ويؤيد حكم الزعيم املطلق والفردي من 
املوضوع  حول  مناقشة  ألي  رفضه  عن  ناهيك  ثانية؛  جهة 
الكاتب،  إن  إىل  اإلشارة  بديهي«!  هذا دون  أمر  »ذلك  بقوله: 
سكت  واضح،  عنف  وذلك  للتناقض،  ودفعا  للحرج  رفعا 
املرزوقي  والرئيس  السادس  امللك محمد  سكوتا عن موقفي 
تغيري  ألجل  املبادرة  صاحبي  والرؤساء(  امللوك  من  وهما   (
الصمت  عنف  من  أفظع  عنف  ثمة  وهل  »االتحاد«.!  تسمية 
بعيص  للرأي  واالنتصار  الكالم  من  الشعب  ومنع  الحق  عن 

السلطة والسلطان؟!
2 ـ أما يف قوله: »هل الوزير أخذ تفويضا بهذا الشأن الخطري 
تتحىل  أن  األخرية  هذه  فعىل  أخذه  إذا  وأنه  حكومته،  من 
وتعلن  الدولة..  ورئيس  وممثليه،  الشعب،  أمام  باملسؤولية 

ذلك«، فسياق العنف هو ذاته! 
ويف  بالخطري؛  العادي  الشأن  نعت  يف  يتمثل  عنف  إنه 
الحكومة  تهديد  ويف  منه،  أعىل  سلط  إىل  بالوزير  »الوشاية« 
عليها  الشعب  وممثيل  الدولة  رئيس  بتحريض  تارة  نفسها 
)ذكر هنا ممثيل الشعب ألنه بحاجة إىل توظيفهم كسلطة!(، 
وتارة ـ وهذه هي عبارته كاملة ـ بـ«املعارضة والرأي العام 
ألجل محاسبتها محاسبة شاملة إن لم تفرض عىل الوزير أن 
يعتذر عن الغلط الذي ارتكبه أو تنوب هي عنه«! وهي جميعا 
مفردات من حقول اإلهانة واإلدانة والزجر استعملها الكاتب 
حتى  أو  األمازيغي  الوزير  إذالل  غايته  الذي  التعنيف  بقصد 

حكومته إن هي أيدته. 
الوزير  كان  إذا  »أما  قوله:  هي  التعنيفات  أقىس  أن  بيد  ـ   3
فعىل  سياسية..  نفسية،  ثقافية،  خاصة  ألسباب  اجتهد 
كما  عنفني،  عىل  ينطوي  قول  ألنه  تحاسبه..«  أن  حكومته 
»تكرار« طلب محاسبة  األول يف  العنف  يتمثل  ليس يخفى.  
الحكومة لوزيرها حسب »األعراف الديمقراطية واملؤسسية«؛ 
إقالته  أو  باإلكراه  الوزير  استقالة  فرض  معناه  طلب  وهو 
بوضوح، خاصة وأنه وصف الوزير أيضا، يف فقرتني أضافهما 
بـ«الحديث  األنرتينت،  عىل  مقاله  نرش  إعادة  بعد   )!( فقط 
العهد بالديبلوماسية واملسؤولية«! آمال أن تكون املسألة زّلة 

لسان، أو سوء تقدير شخيص..إلخ.
 بينما يتمثل العنف الثاني يف تفسري موقف العثماني باألسباب 
الثقافية النفسية..! ويف ذلك ما فيه من تجريح قاس للذات 
باتهامها ظلما بالترصف من منطلق  ضيق؛ شخيص وعرقي! 
وليس يل ما أعلق به عىل هذا العنف الدال عىل »يشء« ما عىل 
الطبيب  الدكتور  العثماني  الدين  سعد  الوزير  ألن  حال؛  كل 
لدراسة  علميا  املؤهل  هو  النفسية  األمراض  يف  املتخصص 

الحالة، بعد أن يضيف إليها معطى آخر هو التايل: 
إن كاتب املقالة تعمد من ألفها إىل يائها عدم تسمية الوزير 
الرجل  أن  رغم  الشخيص،  باسمه  ال  العثماني؛  الدين  سعد 
خارجية  كوزير  السياسية  بوظيفته  وال  املوضوع،  محور 
العام  بالتعريف  إليه  يشري  بأن  فقط  اكتفى  بل  املغرب؛ 
التنكري االستعالئي التايل: »وزير خارجية إحدى دول املغرب 

العربي« !
 ملاذا فعل بلقزيز ذلك يا طبيب؟ وهل يف ذلك عنف ما؟  هل 
فعله إمعانا يف تجاهل الشخص املتحدث عنه؟ أم فعله إرصارا 
منه عىل عدم االعرتاف بذات اآلخر ومن ثم هويته؟ أم إنه إنما 
لغاية  وصوال  ومقامه  درجته  تقدير  عدم  عىل  إرصارا  فعله 
أنه  رغم  أمازيغي  كوزير  موقفه  بتفاهة  القارئ  تحسيس 
»تمرير«  وذلك مقابل  باقرتاحه؟!  والحكيم  الديمقراطي  هو 
العنرصية  النفحة  ذي  املوقف  النقيض؛  باملوقف  التنويه 
بكل  الكاتب  إليه  أشار  الذي  »العربي«  ملعارضه  الرصيحة 
باللفظ الرصيح هكذا: وزير  التبجيل واالحرتام متحدثا عنه 

الخارجية التونيس؟! 
أسألك يا طبيب، وإن كنت أعرف أنك لن تجيب ال بالعربية وال 

باألمازيغية، ولكنك ستبتسم حتما، وهذا يكفي.

مغالطات دكتور
من  عام  بعد    *
واتساع  استمرار  الثورة 

من  مناطق  عدة  يف  التظاهرات 
درعا،  تلكلخ،  دمشق،  سوريا: 
القامشيل،  طرطوس،  حستا، 
بانياس، حلب، الرستن، دوما .. 

وغريها.
صحف ووكاالت  
السوري  الربيع  حقول    **
أغنية  زائفة  هي  كم  تشهد: 

»األرض بتتكلم عربي«!

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

تاريخه  عرب  املغرب  يحد  لم   *
عن أن رمز هويته هي العروبة 
الربابرة  كان  بل  واإلسالم، 

أنفسهم يعتزون بهذا الرمز..
فؤاد أبوعيل  /  التجديد / 
       12/03/2012
غري  معناه:  الربابرة  لفظ   **
فالرببرية  وعليه؛  املتحرضين، 
أو  يثبتها  للهمجية  صفة  هي 
نفسه  عن  الشخص  ينفيها 

بسلوكه وثقافته تجاه اآلخر.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

* بمناسبة املطالبة بتغيري اسم 
إزاء  نحن  هل  العربي:  املغرب 

العنرصية باسم التعددية؟!
رشيد اإلدرييس  /  هبة بريس 
      25/02/2012  /
التعددي  الوطن  أيهاذا   **
هنيئا.. لم يعد لديهم ما يقولون.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
 

الناس بفوز  * غريب أن يفاجأ 
اإلسالميني يف االنتخابات..

أحمد عصيد  /  فيديو  /  
موقع إلكرتوني 
القالئل  إال  بذلك  يفاجأ  لم   **
الحملة  يف  نشطوا  ممن 

االنتخابية  ضدهم!
 

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

الشعب  مسرية  أبريل  فاتح   *
املغربي من أجل القدس.

عنوان عريض  / التجديد / 
عدد 2863       

** ... الرشقية.

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

ضمن  سأكون  أنني  أقسم    *
باطما  لدنيا  املصوتني  جحافل 
بهذا  تفتخر  أن  لها  يحق  التي 
الفوز  للفوز؛  املتعطش  الشعب 
يكون  أن  املهم  يشء،  أي  يف 

الفوز..
عبد الله البقايل  /  العلم  / عدد 
 24/03/2012
أعلم،  والله  الكالم،  هذا    **
ولدنيا  املغربي  للشعب  إهانة 

باطما.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

يشء؛  كل  جريدة  نحن  نعم   *
كل  تبني  يف  لدينا  مشكل  وال 
إىل  أكربها  املغاربة؛ من  مشاكل 

أصغرها..
املختار الغزيوي  /  األحداث 
املغربية / عدد 4621 

**  ... إال مشكلة واحدة. 

كـــــــــــــــالم 
على

 كــــــــــــــــــــــــالم

مبارك بولكيد 
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وجهت  هيئات املجتمع املدني بأكادير الكبري رسالة 
اإلتصال  وزير  الخلفي  مصطفى  إىل  إستنكارية 
الجريدة  توصلت  الحكومة،  بإسم  الرسمي  والناطق 
إقدام   من  استغرابها   عن  فيها  تعرب  منها،  بنسخة 
القناة الثانية عىل إعطاء االنطالقة ملسابقة استوديو 
دوزيم يف نسختها التاسعة، الختيار نجوم املستقبل 
األغنية  دون  والغربية  العربية  األغنية  مجال  يف 

االمازيغية املغربية.
 ،2M  وتقول الرسالة »إن ما تقوم به القناة الثانية
التي تتبنى الجانب السلبي للعوملة، خطر عىل هويتنا 
الثقافية وتميزنا الحضاري وخطر عىل ذوق جمهورنا 
حني  كهربائنا،  فواتري  عىل  وكذلك  مواهبنا،  وكفاءة 
الغناء  املواهب يف مجال  النتقاء  أكادير  بمدينة  تحل 
األمازيغية،  باللغة  للغناء  يتقدم  من  عمدا  وتقيص 
لغة  األمازيغية  باللغة  يعرتف  جديد  دستور  ظل  يف 

رسمية للبالد اىل جانب اللغة العربية«.
وتضيف الرسالة بأن »هذا الربنامج فشل يف اكتشاف 
الغد وال تعتقد أن هناك من هو مقتنع بأن  مواهب 
الربنامج يبحث عمن يؤدي األغنية املغربية، رغم أنه 
مغربي.  لجمهور  مغربية  وبأموال  املغرب  يف  ينتج 
عىل  يجب  لم  ألنه  النقد  هذا  كل  فعال  ويستحق 

التساؤالت والرهانات التي طرحها منذ البداية ولعل 
املغربية،  األغنية  مشعل  يحمل  عمن  البحث  أهمها 
رغم أن مفهوم األغنية املغربية الذي صاغه املرشفون 
األوىل مازال ملتبسا مادام  الدورة  الربنامج منذ  عىل 
أنهم يقصدون به فقط األغنية ذات الصفات الرشقية 
)أمازيغية،  الغنائية  األشكال  باقي  وكأن  الغربية  و 
املجموعات…(  أغاني  الحسانية،  عيطة،  ملحون، 

أبدعها شعب آخر غري املغاربة.
نهائيا ورسميا  األمازيغية فهي مقصية  األغنية  أما 
الفنان لحسن  إقصاء  تم  املسابقة، ونذكر كيف  من 
سنة   بوزنداك  عبدالله  والفنان  األوىل  الدورة  يف  أنري 
2006 وآخرون ألنهم لم يجدوا يف مطبوع املشاركة 
مكانا لألغنية األمازيغية التي يرغبون يف تقديمها ألن 
موسيقى   / عربية  “موسيقى  عىل  يقترص  املطبوع 
اللجنة ال تتوفر عىل  بأن  املنظمون  غربية” وتحجج 
أنه مربر  بذلك  ليَتأكد  فرقة متخصصة ملصاحبتهم، 

آخر يتضمن نية اإلقصاء.
وتنميط  االستهالك  ثقافة  يشجع  الربنامج  هذا  إن 
به  تهب  الذي  بالنموذج  واإلقتداء  والعادات  األذواق 
جبهة  تفتح  فالعوملة  تحارصنا.  التي  العوملة  رياح 
جبهة  وهي  العاملية  السيطرة  حرب  يف  رئيسية 

قيمة  من  التخفيض  إىل  هادفة  الثقافية،  املواجهة 
بثقافة  والدفع  املواطنة  روح  و  املحلية  الثقافات 
معينة  بمظاهر  أفرادها  بني  تربط  عاملية  نمطية 
مدروسة  محاولة  موسيقى…(.إنها  ذوق،  )مالبس، 
لنزع السلطة الرمزية لثقافة الشعوب التي يمكن أن 
فلك  يف  للدخول  وإعدادها  االستالب  ملواجهة  تنطلق 
الثقافة امُلَعوملة، وتتجىل خطورة هذا الخيار يف كون 
أية جماعة فقدت هويتها كجماعة مستقلة تصبح 

خاضعة لثقافة امُلسيِطر.
للتدخل  اإلتصال  وزير  الرسالة  يف  الهيئات  وناشدت 
دفرت  يف  الواردة  بااللتزامات  الوفاء  ضمان  أجل  من 
وإنصاف  عند حدها  القناة  وإيقاف هذه  التحمالت، 
مازالت  التي  القناة  هذه  داخل  األمازيغية  األغنية 
الهوية  ضد  والتهميش  اإلقصاء  أنواع  شتى  تمارس 

األمازيغية املغربية.    
رئيس  إىل  الرسالة  ولإلشارة فقد وجهت نسخة من 
الحكومة،رئيس مجلس املستشارين، رئيس مجلس 
لحقوق  الوطني  للمجلس  العام  األمني  النواب، 
االنسان، وايل جهة سوس ماسة درعة، املعهد امللكي 
للثقافة األمازيغية، القناة الثانية2M ومختلف املنابر 

اإلعالمية الوطنية.

هيئات املجتمع املدين بأكادير تستنكر إقصاء األغنية األمازيغية من أستوديو دوزمي 

لجنة  بتشكيل  بنرسكاو  شباب  من  مجموعة  قام 
الرتبوية  لألنشطة  “الوفاق  جمعية  لتأسيس  تحضريية 
القانوني  اإلجراء  إىل  فعمدوا  واالجتماعية”،  والثقافية 
وتاريخ  بمكان  املحلية  السلطة  إخبار  وهو  الطبيعي 
القائد  سعادة  »لكن  التأسييس؛  العام  الجمع  انعقاد 
رفض تسلم اإلخبار بعد عدة محاوالت بدعوى ” األوامر ” 

الصادرة من ” الفوق ” !!!«
ويقول بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه تم إرسال 
اإلخبار عرب املفوض القضائي ومع ذلك لم يتم التسلم ؛ 
بمقتضاه  انعقد  التسلم  برفض  محرضا  املفوض  فحرر 
القانونية  الخطوات  واتبعت  التأسيس  العام  الجمع 
للتأسيس. وبعد إعداد ملف الجمعية،حسب البيان، حاول 
كإجراء  املحلية  للسلطة  امللف  تسليم  املنتخب  املكتب 
من  مؤقت  وصل  تسلم  بموجبه  يتم  طبيعي  قانوني 

السلطة املحلية، وبعد أخذ ورد تسلم سعادة القائد امللف 
الالزمة!!!  باملشاورات  يقوم  حتى  الوصل  تسليم  وأرجأ 
»جمعية  أن  مفادها  عليا«  »أوامر  عن  أسفرت  والتي 
ولم  البيان،  ذات  ؟؟؟؟،حسب  تكون«  ما  عمرها  الوفاق 
 !!! والتوضيح  لالستيضاح  برملاني  نائب  تدخل  يشفع 
حصار تام، “ممنوع عليكم أن تحلموا بخدمة املجتمع”، 
وممنوع عليكم أن تمارسوا حقكم الدستوري يف تأسيس 
املواطنة  تتمتعوا بحقوق  أن  الجمعيات، وممنوع عليكم 
 !!! القانون  أنف  !!! رغم  الكاملة… ألننا قررنا ذلك فقط 

وباسم دولة الحق والقانون ؟؟؟؟
اإلحرتاز  هذا  من  يبدو  األمر  أن  حتى  املنع  من  وابل 
اإلطار  هذا  شباب  يخندق  أنه  “األمني”  والهاجس 
الجمعوي املرشوع يف خانة املغضوب عليهم، أو من صنف 
من وقفت عندهم اآلية : “ويل للمصلني”، يضيف البيان.

منع الترخيص بتأسيس مجعية ثقافية ببنسركاو مبدينة 
أكادير: التابث و املتغري يف ثنائية القانون أو التعليمات؟؟؟

بنسخة  توصلنا  بيان  يف  اإلنسان،  لحقوق  املغربية  الهيئة  أعلنت 
منه، عن تضامنها املطلق مع ساكنة دوار ألوكوم املترضرين من 
ألوكوم وعىل رأسهم تالميذ مدرسة  املنجز بدوار  الشعبة  مرشوع 

ألوكوم.
يف  عاجل  تحقيق  بفتح  املسؤولة  الجهات  ذاتها  الهيئة،  وتطالب 
املنجزة  الدراسة  احرتام  بمدى  يتعلق  فيما  خصوصا  املوضوع، 
بخصوص هذا املرشوع الذي عرف انهيارات يف األيام األوىل التي تلت 
إنجازه. وتطالب املجلس الجماعي بألوكوم باحرتام حق الطفل يف 
هو  ما  عىل  السطو  بدل  لألطفال  للعب  فضاءات  وبتوفري  اللعب، 

موجود عىل قلته.
توصلت  الذي  املساندة  طلب  خلفية  عىل  البيان  هذا  إصدار  وجاء 
به الهيئة املغربية لحقوق اإلنسان، اللجنة التحضريية بفم زكيد؛ 
من مجموعة من ساكنة جماعة ألوكوم، لرفع الرضر الناجم عن 
يف  جاء  ما  حسب    والذي  ألوكوم  بدوار  املنجز  الشعبة  مرشوع 
شكايتهم قد حرم تالميذ مركزية ألوكوم من حقهم يف اللعب نظرا 
الخرتاق الشعبة ساحة املدرسة بشكل يهدد سالمة األطفال، كما 
أنه عرقل حركة املرور بالدوار خصوصا يف الجانب الخلفي للشعبة، 
حيث تسبب هذا املرشوع يف قطع الطريق... والخطري يف األمر أنه 

عرف انهيارات بالرغم من عدم مرور شهر كامل عىل إنجازه...

اهليئة املغربية حلقوق اإلنسان تطالب 
بفتح حتقيق يف مشروع بدوار ألوكوم

بفرنسا،  مقيم  مغربي  مواطن  حرضي،  صالح  وجه 
رسالة مفتوحة إىل امللك محمد السادس، توصلنا بنسخة 
فرغص،  لدوار  الساللية  األرايض  بأن  فيها  يخربه  منها، 
أفورار،  دائرة  اعياط،  بني  قيادة  اعياط،  بني  جماعة 
عمالة إقليم أزيالل، جهة تادلة/أزيالل، تتعرض لجميع 
أساليب التفويت والتمليك بالشهادات اللفيفية املبنية عىل 
الزبونية والقرابة واإلنتهازية،) ويحمل الحرضي، حسب 
رسالته، املسؤولية لنواب هذه  األرايض، الذين اعتربتهم 
الجديدة،  التعليمات  مع  يتناىف  وهذا   أميون،  الرسالة 
القاضية بتعيني نواب يتقنون الكتابة والقراءة( وأضاف 
للرتامي والحجز والتوسع منذ  األرايض تتعرض  أن هذه 
والترشيعية  املحلية  اإلنتخابية  الحمالت  خالل  عقود، 
عىل وجه الخصوص، كان  آخرها  عىل مرآى قائد قيادة 
بني اعياط، الويص عىل األرايض الساللية، الذي لم يحرك 
السلطات  جرد  الذي  املشبوه  اإلداري  الصوت  ساكنا، 
املحلية واإلقليمية من كل رشعية ومصداقية ومسئولية،  
أعوان السلطة الذين تعمدوا غض البرص عن الخروقات 

التي تعد بالعرشات،أكثر من أربعني مرتاميا.
رخصة  تسليم  تم  قد  أنه  رسالته،  يف  حرضي  ويقول 
املجلس  لرئيس  التابعني  األشخاص  ألحد  الكهرباء 
القروي، علما أن البناية تقع باألرايض الساللية املذكورة، 
ذات  لكن  بالهدم،  قرارا  اتخذت  أن  للسلطات  سبق  وقد 
السلطات تنتظر مرور عاصفة اإلحتجاجات لترتاجع عن 
برصخات  مبالية  غري  البنايات،  بتناسل  وتسمح  القرار 
الرئيس   مع  الكامل  تناغمها  معلنة   الحقوق،  ذوي 
حمالته  ويبارك  ينارصه  من  لكل  طلبا  يرفض  ال  الذي 

اإلنتخابية، يساعده يف ذلك، نائبه األول الذي طلق العنان 
لخاتمه وأصبح يوقع الرخص تلو األخرى خدمة ملصلحة 

رئيسه/النائب الربملاني.
الجهات  جميع  راسل  بأنه  رسالته،  يف  صالح  ويضيف 
املسئولة، من  وزراء الداخلية وعمال عمالة إقليم أزيالل 
الوكالة  ومدير   وخلفاء،  قواد،  و  ابزو  دائرة  ورؤساء 
الحرضية لبني مالل، ورئيس الجماعة الحايل... وال من 

حرك ساكنا.
الرماد  لذر  املكان   عني  زارت  اللجن  عرشات  أن  ويؤكد 
يف  جزري  قانوني،  إجراء  أي  اتخاذ  دون  العيون  يف 
النواب  فضل  من  املستفيدين  املفسدين  املرتامني،  حق 
متناسني  املحيل،  الشأن  تدبري  عىل  املتعاقبني  والرؤساء 
بأن األرايض الساللية ال تفوت وال تحجز وال يجري عليها 
 27 ظهري  من  الرابع  الفصل  مقتضيات  حسب  التقادم 

أبريل 1919 املعدل بظهري 6 فرباير 1963. 
بطرق  العقارات  عرشات  تفويت  تم  قد  أنه  إىل  ويشري 
أن  إال  العمومية،  املصالح  مختلف  لبناء  مشبوهة، 
أجل  من  املالية  باملستحقات  يتوصلوا  لم  الحقوق  ذوي 
توظيفها، سيما وأن النواب األميني يرضخون لتعليمات 
السلطات، ويوقعون عىل تفويت األرايض التي انتدبوا من 

أجل صيانتها والدفاع عنها بكل صدق وأمانة.
السادس،  محمد  إىل  بندائه  رسالته  يف  حرضي  وتوجه 
مسؤولة،  لجنة  بإيفاد  السامية،  أوامره  إعطاء  قصد 
السلطات  حق  يف  القانونية  املسطرة  تطبيق  أجل  من 
املحلية واإلقليمية، رئيس الجماعة ونائبه األول ومتابعة 

املرتامني عىل األرايض الساللية لدوار فرغص. 

تابع الفرع املحيل للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان 
اعتقال   خرب  االنشغال   ببالغ  باها  أيت  باشتوكة 
أثناء   2012 مارس   15 الخميس  يوم  أئمة  خمسة 
أيت  بدائرة  تعالت"  الديني"  باملوسم  تواجدهم 
بتهمة   ، باها  أيت  اشتوكة  إقليم  عمالة   – باها 
توزيع وترويج منشور غري مرخص به، وقد رصح 
بأنهم  اإلعالمية  املنابر  من  للعديد  األئمة  هؤالء 
تعرضوا لإلهانة واملعاملة الحاطة بكرامتهم لحظة 
بمخفر  معهم   التحقيق  فرتة  وطيلة  اعتقالهم 
الدرك امللكي بأيت باها ) السب والشتم – التجريد 
واكبتها  اعتقالهم  عملية  أن  كما  املالبس...(،  من 
الرسية،  فيها  بما  األمنية  األجهزة  إشاعة  حملة 
القصد منها تربير اعتقالهم، حيث لجأوا إىل التهويل 
تنظيم  إىل  انتمائهم  بإشاعة  األئمة   أمر هؤالء  من 

جهادي محظور.  

وتقول رسالة للجمعية وجهتها إىل  رئيس الحكومة  
وزراء العدل والحريات،الداخلية، األوقاف والشؤون 
اإلسالمية، توصلت الجريدة بنسخة منها، أن اعتقال 
كبح   إىل  ترمي  استباقية   خطوة  هو  األئمة  هؤالء 
بدأت تخرج  من خنوعها  التي  الفئة  نضاالت هذه 
واالجتماعية،  املادية  أوضاعها   بتحسني  لتطالب 
الذي  واالستجداء  االحسانية  املقاربة  عن  بعيدا 
مافتئت الدولة  تدبر به شؤون  األئمة.                                                                          
ويطالب الفرع املحيل للجمعية باشتوكة ايت باها  
بالتدخل  العاجل من أجل فتح تحقيق يف مالبسات 
له من معامالت  تعرضوا  األئمة وما  اعتقال هؤالء 
باإلستجابة  و  اإلنسانية،  كرامتهم  من  تحط 
وتحسني  الكريم  العيش  يف  املرشوعة  ملطالبهم 

ظروف أدائهم ملهام الدينية والرتبوية .  

مواطن يطالب مبتابعة املترامني على األراضي الساللية لدوار فرغص اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان تطالب بفتح حتقيق يف 
مالبسات اعتقال األئمة باشتوكة ايت باها

إعــــالن 
عن الترشح لنيل جائزة الثقافة األمازيغية  برسم سنة 2011

عىل  وبناء  األمازيغية،  للثقافة  امللكي  للمعهد  واملنظم  املحدث  الرشيف  الظهري  ملقتضيات  طبقا 
مقتضيات النظام الداخيل للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية بخصوص منح الجوائز، يعلن عميد املعهد 
امللكي للثقافة األمازيغية عن فتح باب الرتشح لنيل جائزة الثقافة األمازيغية برسم سنة 2011، وذلك 

يف األصناف التالية: 
1. اإلبداع األدبي األمازيغي 

2. الفكر والبحث 
3. الرتجمة

4. الرتبية والتعليم 
5. اإلعالم واالتصال السمعي البرصي

6. املخطوط األمازيغي 
7. الفنون: 

أ . األغنية التقليدية
ب . األغنية العرصية

ج . املرسح األمازيغي
د . الرقص الجماعي

هـ . الفيلم األمازيغي

واألغنية  العرصية  األغنية  صنفي  الفنون  وجائزة   6 إىل   1 من  لألصناف  الرتشح  يف  الراغبني  فعىل 
يمكن  التي  الرشوط  األمازيغية وفق  للثقافة  امللكي  املعهد  إىل عمادة  بطلبهم  يتقدموا  أن  التقليدية، 

تحميلها باملوقع اإللكرتوني للمعهد.
 

الفيلم  وصنف  الجماعي،  الرقص  وصنف  األمازيغي،  املرسح  صنف  الفنون،  لجائزة  بالنسبة  أما 
األمازيغي، والتي ستنظم يف إطار الرشاكة بني املعهد امللكي للثقافة األمازيغية والجمعيات الوطنية 
العاملة يف مجال النهوض باألمازيغية عىل الصعيد الوطني، فيتعني اإلطالع عىل اإلعالن الخاص بها 

باملوقع اإللكرتوني للمعهد.
وترسل ملفات الرتشح إىل عنوان املعهد املذكور أسفله، أو تودع، مقابل وصل، لدى كتابة الضبط، يف 

أجل أقصاه 30 ماي 2012، عىل الساعة الثانية عرشة والنصف زواال، كآخر آجل.

العنوان: املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
 شارع عالل الفايس، مدينة العرفان، حي الرياض، ص.ب. 2055 الرباط

www.ircam.ma :املوقع اإللكرتوني للمعهد

السيد تشفني سعيد كل من  راسل 
الداخلية  ووزير  العدل  وزير  السيد 
بشكاية تتعلق بما وصفه بالتزوير 
بخصوص  واالحتيال  والنصب 
منذ  اشرتاها  التي  األرضية  البقعة 
شكايته  يف  تشفني  وأكد   ،2001
»العالم  جريدة  توصلت  التي 
األمازيغي« بنسخة منها، أنه قىض 
من أجل هذه القضية سنتني حبسا 
أشهر ألخيه تشفني  نافذة وعرشة 
محمد وذلك بتاريخ 15/11/2001 
القضائية  الضابطة  أن  وأضاف   ،
الذي  األشخاص  ألحد  استمعت 
تويف سنة 1972 وهؤالء األشخاص 
وهميني،  إنهم  الشكاية  قالت 
إىل  رسالته  موضوع  ذلك  وكان 
بوزوبع  السيد  السابق  العدل  وزير 
بتاريخ 17/03/2005 تحت عدد: 

أحالها  بدوره  والذي   13469/05
بابتدائية  امللك  وكيل  السيد  عىل 
بتاريخ  أحالها  وبدوره  الناظور، 
 2384 عدد  تحت   8/6/2006
بالناظور  القضائية  الرشطة  عىل 
للبحث واالستماع إىل املشتكي بهم، 
بتاريخ  محرضا  وألخيه  له  وأنجز 
13/03/2006 وبعد مرور شهرين 
الرشطة  نفس  طرف  من  استدعي 
القضائية التي أخربته بأن املشتكي 

بهم األربعة عائلة كبرية.
وحسب الشكاية ذاتها، فإن تشفني 
إىل  شكاية   360 من  يزيد  ما  قدم 
داخل  اإلدارية  املؤسسات  مختلف 
الوطن وخارجه وأزيد من 80 مقاال 
صحفيا وتقدم بنداء إىل جاللة امللك 
»يوتوب«  اإللكرتوني  املوقع  عىل 

إلنصافه.

خالل  من  تاشفني  ويلتمس 
أجل  من  العاجل  التدخل  شكايته 
البث يف هذا املوضوع وفتح تحقيق 
تفتيشية  لجنة  يد  عىل  جديد  من 

لتقيص الحقائق بعني املكان.
حسب  تعود  األصل  يف  والقضية 
اشرتى  تشفني  أن  إىل  الشكاية 
بقعة أرضية مساحتها 3 هكتارات 
يف مدينة الناظور سنة 2001 وقام 
بالتحفيظ  املتعلقة  اإلجراءات  بكل 
وبعد   17373 عدد  مطلب  ولها 
يعرتض  لم  أشهر  ثمانية  مرور 
لكن  ذلك،  عىل  أحد  ينازعه  ولم 
رجال  طرف  من  باعتقاله  فوجئ 
دائرة  لدى  القضائية  الرشطة 
بأن  إطالعه  ليتم  بالناظور  األمن 
ضده  بشكاية  تقدموا  أشخاص 

حول هذه األرض.       

القضاء مل يقل كلمة الفصل بعد يف قضية تعود إىل أزيد من 10 سنوات
360 شكاية ملختلف املؤسسات اإلدارية و80 مقاال صحفيا بسبب أرض بالناظور
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الظهري  من  الثامنة  املادة  ملقتضيات  طبقا 
الرشيف املحدث واملنظم للمعهد امللكي للثقافة 
امللكي  املعهد  إدارة  األمازيغية، اجتمع مجلس 
الثانية  العادية  دورته  يف  األمازيغية   للثقافة 
23 مارس  الجمعة    يوم   ،2011 برسم سنة  
عىل  الدورة،  أعمال  جدول  وتضمن   .2012
العادية  الدورة  محرض  عىل  املصادقة  التوايل، 
األوىل املنعقدة يوم 22 يوليوز 2011، ومناقشة 
التقرير األدبي الخاص بسنة 2011 واملصادقة 
بسنة  الخاص  املايل  التقرير  ومناقشة  عليه، 
أعضاء  تناول   وقد  عليه.  واملصادقة   2011
الشأن  تهم  قضايا  عدة  بالدرس  املجلس 
الوضعية  أبرزها   ومن  عامة،   األمازيغي 
الراهنة  لألمازيغية، يف كل من  التعليم املدريس 
العمومي، ويف  اإلعالم   الجامعي، ويف  والتعليم 
الرشاكة  وضعية  تدارسوا  كما  الثقايف.  امليدان 
الوزارية  القطاعات  بعض  مع  القائمة 
املجتمع  وجمعيات  الوطنية  واملؤسسات 
املدني بالداخل والخارج، مؤّكدين عىل رضورة  
تحيني اللجن املشرتكة بينها وبني املعهد، وكذا 

عىل تجويد آليات التواصل املؤسيس.
مبدإ  وفق  تندرج  الدورة  اشغال  أن  ومعلوم 
اإلسرتاتيجي  املخطط  إطار  يف  االستمرارية، 
بهدف   ،2011-2012 سنتي   برسم  للمعهد 
األداءات  وتجويد  املحّصلة،  املكتسبات  ترصيد 
املخطط  ويقوم  جديدة.  استرشافات  وفتح 
تستهدف  مستقبلية  رؤية   عىل  اإلسرتاتيجي 
وتتمثل  لألمازيغية.  الرسمي  الطابع  تفعيل 
محاور هذا املخطط يف كل من البحث العميل، يف 
وإشاعته  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  حقل 
بتعاون  والتكوين،  والرتبية  النرش،  طريق  عن 
مع وزارات الرتبية الوطنية،  والتواصل واإلعالم 
والثقافة، بغاية النهوض بالثقافة األمازيغية؛ 
املؤسساتي  املحيط  عىل  االنفتاح  وكذا 
املخطط اإلسرتاتيجي  أجرأة  والجمعوي. وتتم 
عىل  قائمة  عمل  خطط  أساس  عىل  للمعهد 
اختيارات معقلنة، يتّم  تفعيلها بعمليات عامة 

وأخرى خاصة، وفق جدولة زمنية محّددة. 
العامة  املحّصلة  إجمال  فإن  النحو،  هذا  وعىل 
ألعمال املعهد امللكي للثقافة األمازيغية يتجىّل  
األوىل  العرشية  برسم   املحّققة  املنجزات  يف 
للمؤسسة،  يف مجايل اإلدارة والتسيري والتدبري، 
واإلشعاعية،  األكاديمية  واألنشطة  جهة،  من 
من جهة أخرى، وخاصة ما تحّقق  يف مجاالت 
وإعداد  تيفيناغ،  حرف  وتقعيد  اللغة،  تهيئة 
حوامل تربوية وبيداغوجية للتدريس، وتعميق 
البحث العلمي حول مظاهر الثقافة األمازيغية 
املادية والالماّدية، والنهوض بالرتجمة وتطبيق 
التكنولوجيات الحديثة، واالستشارة والرشاكة 
املرتبطة  القضايا  حول  والتواصل  واإلشعاع، 

وبهذا  العمومية.  السياسات  يف  باألمازيغية 
موضوعي  مالحظ  ألي  يمكن  ال  فإنه  الصدد، 
ملنجزات املعهد خالل هذه املرحلة إال أن يسّلم  
بتحقيق املؤسسة أداءات وازنة يف مجال املهام 

املوكولة إليها.
بني  الرشاكة  وبفضل  الرتبية،   مجال  ففي 
التعميم  تم  فقد  واملعهد،   الوصية  الوزارة 
املدارس  بعض  يف  األمازيغية   إلدماج  األفقي 
املستوى  إىل  األمازيغية  تدريس  وصل  حيث 
السادس من التعليم االبتدائي. إال أنه، بالنظر 
وترية  يف  تراجع  وقع  املتوّفرة،  للمؤرشات 
املوارد  قلة  بسب  األمازيغية،  تدريس  تعميم 
من  يلزم  ما  تخصيص  عدم  نتيجة  البرشية، 
أساتذة جدد وبسبب  لتوظيف  املالية  املناصب 
أساتذة  من  عدد  وانتشار  تكليف   إعادة 
طرحها  تم  كربى   معضلة  وهذه  األمازيغية. 
جلسة  خالل  الوطنية  الرتبية  وزير  السيد  مع 
ملعالجة  استعداده  أبدى  والذي  بالوزارة،  عمل 
التعليم  مستوى  عىل  و  املطروحة.  القضايا 
العايل، فاملعهد يساهم  بدعمه العلمي واملاّدي 
واملاسرت  اإلجازة  مسالك  تجربة  إنجاح  يف 
الجامعات.  ببعض  األمازيغية  للدراسات 
املوارد  مسالة  بإلحاح  تطرح  كذلك  وهنا 
البرشية الضئيلة التي توفرها الوزارة الوصية 
األمازيغية. وقد  الدراسات  والجامعات ملسالك 
العناية  من  األوفر  الحظ  املوضوع  هذا  نال 
التعليم  وزير  السيد  خصه  الذي  اللقاء  خالل 
فقد  اإلعالم،  مجال  ويف  املعهد.  لعميد  العايل 
يف  االتصال  وزارة  مع  برشاكته  املعهد  ساهم 
ما عرفه حضور األمازيغية يف اإلعالم بالقطب 
القناة  بإحداث  تّوج  اتساع،  من  العمومي 
مضافة  قيمة  تقّدم  التي   تمازيغيت  التلفزية 
ومع  األمازيغي.  البرصي  السمعي-  للمشهد 
من  األمازيغي،  اإلعالم  قطاع  يزال  فال  ذلك، 
وسمعي-  سمعي  وإعالم  مكتوبة  صحافة 
جودة  حيث  من  هشاشة  من  يعاني  برصي، 
املوارد.  يف  وشح  التكوين  يف  وضعف  الربامج 
وقد خص السيد الوزير جلستي عمل مع وفد 
تجويد  سبل  لتدارس  املعهد  إدارة  مجلس  من 
اللقاء  غثر  املعهد  بادر  وقد  القطاع.  هذا  أداء 
األخري بتقديم مقرتحات تعديل دفاتر تحمالت 
ميدانية  دراسة  وبإنجاز  التلفزية،  القنوات 
بخصوص تقييم الربامج الناطقة باألمازيغية 
مجال  ويف  العمومي.  التلفزي  القطب  يف 
الثقافة، أنجز املعهد عددا مهما من العمليات 
تجليات  مختلف  يف  البحث  تعميق  إىل  الهادفة 
وفنون  أدبي  إبداع  من  األمازيغية،  الثقافة 
لقاء  تم  الصدد،  وبهذا  والمادي.  مادي  وتراث 
عميل بني السيد وزير الثقافة وعميد املعهد، تم 
خالله تدارس أهم القضايا ذات الصلة، ومنها 

وإعمال  املشرتكة  اللجنة  تفعيل 
بني  القائمة  االتفاقية  مقتضيات 
تدريس  مجال  يف  وخاصة  الطرفني، 
اللغة والثقافة األمازيغيتني والفنون 
التكوين  معاهد  يف  األمازيغية 
اإلبداع  وإدراج  للوزارة،  التابعة 
األدبي والفنون األمازيغية يف جوائز 
الوزارة، وتشجيع الكتاب األمازيغي، 
والنقوش  األثرية  املواقع  وصيانة 
التقليدي،  واملعمار  الصخرية 
الجمعيات  بمشاريع  والعناية 
عىل  االنفتاح  مجال  ويف  الثقافية.  
التعاون  عمليات  فإن  املحيط،، 
الرشيكة،  املؤسسات  مع  متواصلة 
مع  وكذا  والدولية،  منها  الوطنية 
تتم  حيث  املدني،  املجتمع  مكونات 

املايل  الدعم  ذلك،  ومن  متنوعة.  أوجه  عىل 
والثقايف والتكويني الذي يقدمه املعهد للنسيج 
الجمعوي. ومن أجل تأهيل هذا القطاع، شارك 
الوزارة  تنظيم  من  وطنيني  لقاَءين  يف  املعهد 
املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدني. 
قامت  والوساطة،  اإلستشارة  مجال  ويف 
القضايا  طرح  تروم  عمليات  بعّدة  املؤسسة  
ذات الصلة بالنهوض باألمازيغية يف السياسات 
العمومية، حيث  كانت مناسبة لبسط أوضاع 
للعمل  الطريق  خطة  معالم  ورسم  األمازيغية 
القطاعات.  ويف هذا اإلطار،  املشرتك مع هذه 
تّم عقد لقاءات عمل مع كل من السيد الوزير 
األول يف الحكومة السابقة، ومع رئيس مجلس 
كما  املستشارين.  مجلس  ورئيس  النواب 
تقّدم املعهد بمذّكرة إىل السيد رئيس الحكومة 
الربنامج  يف  األمازيغية  حول  بمذّكرة  الحالية 
للعمادة  كانت  املنحى،  ذات  ويف  الحكومي. 
القطاعات  بعض   مسؤويل  مع  عمل  لقاءات 
تربطها  التي  الوطنية،  واملؤسسات  الحكومية 
مستوى  وعىل  باملعهد.  رشاكة  اتفاقيات 
مع  لقاءات  تمت  الثقافية،   الديبلوماسية 

ممثيل بعض السفارات 
كانت   بالرباط  املعتمدة 
فرص سانحة لتوضيح 
من  املعتمدة  السياسة 
املغربية  الدولة  قبل 
النهوض  سبيل  يف 
وعقدت  باألمازيغية.  
عمل  جلسات  كذلك 
الخبرية  السيدة  مع 
الدولية بمجلس حقوق 
اإلنسان بجنيف يف إطار 
بخصوص  مهمتها 
أوضاع الحقوق اللغوية 

والثقافية باملغرب. كما تّمت جلساُت عمل مع 
الحكومية  املنظمات غري  مسؤولني عن بعض 
املغاربة  جمعيات  وبعض  واألجنبية  الوطنية 
وطنيني  إعالميني  ومع  باملهجر،  القاطنني 
ودوليني. ويف مجال اهتمامه بموقع األمازيغية 
يف الشأن اإلعالمي واملجتمعي، فاملعهد ما فتئ 
يثري انتباه القطاعات املعنية إىل االختالالت التي 
إثارته  ذلك  ومن  باألمازيغية.  النهوض  تعيق 
املعنية ملسالة اإلسم األمازيغي  الهيئات  انتباه 
الحالة  الذي ال يزال محظورا يف بعض مكاتب 
مواصلَة  وشجبه  والخارج،  بالداخل  املدنية 
اإلقصائية  العربي«  »املغرب  تسمية  استعمال 
و«اإلتحاد  الكبري«  »املغرب  لتسميتي  خالفا  

املغاربي« الواردتني يف الدستور املغربي.  
وإذ تأتي هذه الدورة يف تزامن مع متّم العرشية 
األوىل لعمل املعهد، فهي أيضا تندرج يف سياق 
جد مميز من أهّم معامله ما تعيشه  األمازيغية 
يف  مسبوقة  غري  انتشاء  مرحلة  من  اليوم 
األمازيغية  اللغة  ترسيم  فتح  حيث  تاريخها، 
والثقافة  للغة  آفاقا واعدة  الجديد  الدستور  يف 
والرتبية  البحث  مجاالت  يف  األمازيغيتني، 
عموما.  املؤسيس  والشأن  والثقافة  واإلعالم 

ترصيد  هو  راهنا  املطروح  فإن  الصدد،  وبهذا 
املؤسسة  هذه  إنشاء  منذ  املحققة  املكاسب 
التي  اإلنجازات  من  راكمته  وما   ،2001 سنة 
والرتبوية  العلمية  املجاالت  مختلف  همت 
بموجب  أنه،  ذلك  واإلشعاعية.  والثقافية 
أحكام الدستور، ال محيد عن التكريس الفعيل 
لألمازيغية لغًة رسمية يف كل القطاعات، وفقا 
يقتيض،  واألمر  املرتقبة.  التنظيمية  للقوانني 
ال محالة، توافر إرادة سياسية حازمة لتأطري 

سريورة إعمال ترسيم األمازيغية. 
عىل  االسرتاتيجية  أهدافه  تحقيق  أفق  ويف 
املعهد  يستمر  والثقايف،  املؤسساتي  املستويني 
امللكي للثقافة األمازيغية يف أداء املهام املنوطة 
الظهري الرشيف املحدث واملنظم له.  به بحكم 
يف  يكمن  األسايس  الرهان  أن  البديهّي  ومن 
تفعيل  يف  الناجعة  املساهمة  عىل  املعهد  قدرة 
هذه  تتبع  وعىل  لألمازيغية  الرسمي  الطابع 
الجديد  الدستور  ظل  يف  ومواكبتها  السريورة 
لتتبّوأَ  باألمازيغية  يرتقي  أن  شأنه  من  الذي 
ويف  الدولة  مؤسسات  يف  املرشوعة  مكانتها 

املجتمع.

يف الدورة العادية الثانية ملجلس إدارة املعهد 
التاكيد على أنه  ال حميد عن التكريس الفعلي لألمازيغية لغًة رمسية يف كل القطاعات، وفقا للقوانني التنظيمية املرتقبة

املعهد يثري انتباه القطاعات املعنية إىل االختالالت اليت تعيق النهوض باألمازيغية

البيضاء  بالدار  االمازيغية  الحركة  مكونات  اجتمعت 
يوم 25/03/2012 يف إطار لقاءاتها النضالية والفكرية 
التي تواكب مستجدات القضية االمازيغية عىل الخصوص 
ومستجدات معركة الديموقراطية والكرامة والحرية التي 

يخوضها الشعب املغربي عىل العموم.
االمازيغ  حق  يف  الجائر  القرار  لهذا  تدارسها  وبعد 
واالمازيغية، اعلنت الحركة الثقافية األمازيغية يف بيانها، 
نائب  بقرار  تنديدها   عن  منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت 
الجديد  الدستور  شعار  ظل  يف  حدث  الذي  التعليم  وزارة 
الحكومة  ظل  ويف  االمازيغية،  اللغة  ترسيم  أقر  الذي 
لصالح  حسنة  بادرة  الكل  منها  ينتظر  التي  الجديدة 
االمازيغية، وإذا بنا نسمع عن مبادرات إلفشال تدريسها.

اللغة  مدرسو  لها  يتعرض  التي  باملضايقات  ونددت 
الكربى  البيضاء  بالدار  النيابات  مختلف  يف  األمازيغية 
مع  التعامل  أن  الربنويص.وتؤكد  نيابة  وبالخصوص 
والحس  املطلوبة  الجدية  إىل  يفتقد  االمازيغية  تدريس 
الصعيد  عىل  املسؤولني  لذى  سواء  الالزمني  الوطني 
ملخاطب  وجود  ال  حيث  واملحيل،  والجهوي  املركزي 
تدريس  مسار  لتتبع  مصلحة...(  إداري)مديرية،قسم، 

اللغة االمازيغية.
للحكومة يف  االمازيغية  إفشال تدريس  وتحمل مسؤولية 
شخص الوزارة الوصية التي لم تلتزم بتعهداتها السابقة 
للثقافة األمازيغية،  وعدم  امللكي  املعهد  وباتفاقاتها مع 
تدريس  بإنجاح  الكفيلة  واإلمكانيات  للوسائل   توفريها 

اللغة االمازيغية.
وذلك  مسؤوليته  تحمل  إىل  الوطنية  الرتبية  وزير  وتدعو 
اإلقليمية  والنيابات  الجهوية  االكاديميات  بإشعار 
شأن  يف  الجديد  الدستور  مقتضيات  أحرتام  برضورة 
االمازيغية والرتاجع عن كل القرارات التي تمس بتدريس 
تاوادا  لتنسيقية  ودعمها  مشاركتها  وتعلن  االمازيغية. 
الربيع  التي قررت تنظيم مسرية وطنية بمناسبة ذكرى 

األمازيغي يوم 22 أبريل بالدار البيضاء.
ولإلشارة فإن الهيئات املوقعة عىل هذا البيان هي منظمة 
تاماينوت-أنفا، الجمعية املغربية للبحث و التبادل الثقايف، 
التواصل،  و  لإلعالم  تيويزي  جمعية  إزرفان،  منظمة 

االمازيغية  اللغة  مدريس  وجمعية  تامسنا  جمعية 
بالبيضاء. 

ويف نفس اإلطار -تدارس املكتب اإلداري ملنظمة تاماينوت 
بانفا يف اجتماع استثنائي عقده يوم 4 مارس 2012 بمقره 
باملدارس  االمازيغية  اللغة  تعليم  البيضاء  وضعية  بالدار 
الشكايات  مختلف  رصد  ضوء  عىل  املغربية  الحكومية 
بوضعية  املرتبطة  تلك  خاصة  العام  الرأي  عىل  الواردة 
تم  حيت  البيضاء  بالدار  الربنويص  بنيابة  االمازيغية 
تكليف مدرسو اللغة األمازيغية بتدريس مادتي الفرنسية 
والعربية عوض عن مادتهم – اللغة االمازيغية-، وبالتايل 
النيابة،  هذه  يف  االمازيغية  اللغة  تعليم  سيناريو  اغتيال  
كما تم الرتاجع عليها يف العديد من االكاديميات والنيابات.

االمازيغية  اللغة  اساتذة  مع  تضامنه  عن  املكتب  وأعلن 
اعادتهم   أجل  من  لنضاالتهم  ومساندته  النيابة  بهذه 
وقانونية  وادارية  بيداغوجية  ظروف  يف  مادتهم  لتدريس 

طبيعية.
ويناشد جميع فصائل الحركة الحقوقية الوطنية لتنظيم 
معارك نضالية امام أكاديمية التعليم بالدار البيضاء وامام 
واالكاديميات   النيابات  كل  وامام  الوطنية   الرتبية  وزارة 
حقيقي  وادماج  تدريس  ملسلسل  االعتبار  اعادة  قصد 

وفعيل لالمازيغية يف املنظومة الرتبوية.
يف  االمازيغية   موقع  احرتام  املغربية  الدولة  ويدعو 
والسلوكيات   األصوات  الرسمية، ومعاقبة كل  املؤسسات 

العنرصية التي يرتكبها املسؤولني  ضد االمازيغية. 
ما  يف  مسؤولياتها  كامل  بتحمل  املغربية  الدولة  ويطالب 
يف عالمات  تيفيناغ  بحرفها  االمازيغية  اللغة  يخص نرش 
وغري  الرسمية  املؤسسات  أبواب  وعىل  الطرقي  التشوير 

الرسمية ويف كل مجاالت الحياة العامة. 
القائمة  الهيئات  بالزام  والحكومة   الدولة  يناشد  كما 
املغربي  الشعب  مشاعر  باحرتام  اإلعالم  مجال  عىل 
وموادها  خطابها  من  العربي''  املغرب   '' مصطلح  بإزالة 

اإلعالمية.
ويعلن مواصلته وارصاره عىل مواصلة النضال  من أجل 

االعرتاف الكيل بأمازيغية املغرب أرضا وهوية وتاريخا.

توقف تدريس األمازيغية  بنيابة الربنوصي

إعالن عن
 نداء من أجل إيداع طلبات الشراكة برسم سنة 2012

خاص باجلمعيات الوطنية العاملة يف جمال النهوض بالثقافة األمازيغية

تنهي عمادة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية إىل جميع الجمعيات الوطنية 
إيداع طلبات الرشاكة  النهوض باألمازيغية عن فتح باب  العاملة يف مجال 

برسم سنة 2012.

للثقافة  امللكي  املعهد  الرشاكة مع  تقديم طلب  الراغبة يف  الجمعيات  فعىل 
املحددة  املجاالت  التعاقد، يف  إنجاز مشاريع، عىل وجه  أجل  األمازيغية من 
املقتضيات  وفق  ملفاتها  تقدم  أن  الغرض،  لهذا  املعد  املرجعي  اإلطار  يف 
االلكرتوني  املوقع  من  األخرية  هذه  بتحميل  وذلك  بها،  املعمول  والرشوط 

للمعهد www.ircam.ma )باب الجمعيات(.

وسيتم استقبال ملفات طلب الرشاكة ابتداء من 06 ابريل 2012 إىل غاية 02 
ماي 2012، عىل الساعة الثانية عرشة زواال، كآخر أجل.

ترسل ملفات الرشاكة إىل عنوان املعهد املذكور أسفله، أو تودع، مقابل وصل، 
لدى كتابة الضبط.

املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
 شارع عالل الفايس، مدينة العرفان، حي الرياض ص.ب 2055 الرباط

الهاتف: 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09 84 27 37 05
الفاكس :30 05 68 37 05

www.ircam.ma: العنوان اإللكرتوني 
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حاورها : إبراهيم فاضل- تافراوت 

جمعية أفولكي النسوية بتافراوت جمعية 
نسائية مستقلة، انبثقت عن مجموعة من 
نساء مدينة تافراوت، وتأسست يف اكتوبر 

2009 بهدف النهوض بأوضاع املرأة واألرسة إىل 
مستوى يجعلها تواكب الركب الحضاري للبالد 

وتستجيب لتحديات العرص، ولتسليط الضوء 
أكثر عىل هذه الجمعية، ارتأينا يف جريدة العالم 
األمازيغي، أن نتواصل مع زينب أبركاز رئيسة 

الجمعية النسوية أفولكي التي رأت النور 
بتافراوت يف يونيو 1979م، مستواها الدرايس 

السنة األوىل اقتصاد، وهي اآلن مستخدمة 
بمؤسسة األمانة للقروض الصغرى، ومن 

أجل تقريب الصورة أكثر، فخالل لقائنا األول 
بالسيدة زينب يوم 8 مارس بتافراوت ضمن 

األيام الثقافية التي نظمتها الجمعية خالل 
الفرتة املمتدة بني 3 إىل 11 مارس 2012 ، 

أجرينا معها الحوار التايل: 
* يف البداية ..مرحبا بك، ونريد أن تقدمي للقراء 

نبدة عن جمعية أفولكي النسوية ؟
** شكرا لكم ... فجمعية أفولكي النسوية 
ثقايف  طابع  ذات  جمعية  هي  بتافراوت، 
قضايا  عىل  تشتغل  وتربوي،  واجتماعي 
األصيلة  القيم  من  انطالقا  واألرسة  املرأة 
املحيل،  الثقايف  واملوروث  املغربي  للمجتمع 
وتتعاون مع جميع الفاعلني من أجل تحقيق 
أساس  »املرأة  التأسيس  منذ  الجمعية  شعار 
مكتبها  أخده  الذي  الشعار  هذا  التنمية«، 

عىل  تعمل  أفولكي  جمعية  عاتقه.  عىل 
باعتبارها  األرسة  ملؤسسة  االعتبار  إعادة 
تسعى  كما  املجتمع،  داخل  أساسية  خلية 
والثقايف  التعليمي  باملستوى  االرتقاء  إىل 
تصبح  كي  التافراوتية،  للمرأة  واالجتماعي 
قادرة عىل املساهمة يف الدفع بعجلة التنمية 
أفولكي  جمعية  وتأسست  األمام.  إىل  ببالدنا 
النسوية بمدينة تافراوت يف اكتوبر2009، من 
خالل مجهود خاص ملجموعة من السيدات، 
يشتغلن يف مجاالت مختلفة بمدينة تافراوت 
يدفعهن روح التطوع والحماس إلنجاح فكرة 
هذا املرشوع الذي يعترب أول تجربة لجمعية 
السيدات  هؤالء  ارتأت  وقد  باملنطقة  نسوية 
موجهة  أنشطتها  تكون  جمعية  تأسيس 
لفئة النساء بالخصوص نظرا للتغييب الذي 
رسم  يف  خصوصا  الفئة  هذه  منه  تعاني 
املنظومة السياسية واالجتماعية والجمعوية 
يف مدينة تافراوت، ويعترب نشاط محو األمية 
فئة  مستهدفا  للجمعية  الرئييس  النشاط 
 20 مابني  أعمارهن  ترتاوح  اللواتي  النساء 
تافراوت. وفكرة املرشوع  ببلدية  60 سنة  و 
الفئة  هذه  لدى  األبجدية  األمية  محو  هي  
موازية  بأنشطة  الدروس  برنامج  إغناء  مع 
يف  تحسيسية  ولقاءات  وترفيهية  تثقيفية 
وتشجيع  الفائدة  لتعميم  املجاالت  مختلف 
املواظبة والحضور واإلقبال  املستفيدات عىل 
بكل  الجمعية  تسعى  و  الدروس  عىل  الدائم 
الرياضية  املمارسة  وتطوير  ترقية  إىل  قوة 
ممارسة  وجعلها  تافراوت  بمدينة  النسوية 
لذلك  النساء من مختلف األعمار،  فعلية بني 
الجمعية  افتتاح  ومع  تأسيسها  منذ  عمدت 
رياضية  قاعة  إحداث  إىل  الجديد،  ملقرها 
فتيات  القدم  كرة  فريق  وتأسيس  مجهزة 
عىل  الجمعية  تحرص  كما  للجمعية  تابع 
باالحتفال  األمازيغي  الثقايف  املوروث  إحياء 
يف  واملشاركة  أوركيمن،  إدرنان وعادة  بعادة 

املهرجانات املحلية.
* أسستم إذن جمعية أطلقتم عليها اسم جمعية 

التي  األهداف  وما  الفكرة،  جاءت  كيف  أفولكي، 
تطمحون إليها من خالل هذه الجمعية؟

استجابة لحاجة  الجمعية جاء  تأسيس   **
ملحة لدى نساء بلدية تافراوت، لوجود كيان 
يمثلهن ويعمل عىل االهتمام باحتياجاتهن يف 
إطار برامج قابلة للتحقيق نطمح من خالل 
ذلك  إىل  اإلشارة  سبقت  وكما  الجمعية  هذه 
عىل محاربة األمية يف صفوف النساء، والرفع 
من مستوى وعيهن يف مختلف املجاالت، ألن 
والجهل،  األمية  من  نصفه  يعاني  مجتمعا 
هو بالرضورة مجتمع عقيم. وتعمل جمعية 
أفولكي النسوية بتافراوت من خالل مجاالت 
والثقايف،  الرتبوي  املجال  يف  تتمثل  متعددة، 
املجال االجتماعي، وكذا املجال  التنموي. أما 
عن أهدافها، فهي محاربة األمية يف صفوف 
اليدوية،  النسوية،األعمال  الرياضة  النساء، 
املحيل،  الثقايف  املوروث  إحياء  األويل،  التعليم 
املجاالت، وخلق مشاريع  التوعية يف مختلف 

مدرة للدخل لصالح النساء.
* هل الجمعية تخدم املرأة فقط؟

الجمعية موجهة بصفة خاصة  أنشطة   **
األرسة،  يف  املرأة  مكانة  نعلم  ونحن  للمرأة، 
الجمعية  تقدم  كما  املجتمع،  يف  وبالتايل 
أيضاً أنشطة خاصة باألطفال، دروس الدعم 

وروض األطفال.
أفولكي  جمعية  لرتاؤسك  الدافع  ماهو   *

بتافراوت؟
االجتماعي  العمل  أن  إىل  إضافة   **
تكون  جمعية  وخلق  تأسيس  يستهويني، 
النسوية  الفئة  لصالح  موجهة  أنشطتها 
كان دائماً حلما، والنهوض بأوضاع املرأة من 

أولوياتها.
امليداني  والتواجد  العمل  حصيلة  هي  ما   *

لجمعيتكم باملنطقة ؟
الجمعية  ترشف  األمية  محو  مجال  يف   **
أربعة  األمية،  ملحو  مراكز  سبعة  عىل  حالياً 
أملن  بجماعة  وثالثة  تافراوت  ببلدية  منها 
150 مستفيدة تقريباً، وكانت  بما مجموعه 

ترشف سابقاً عىل  مراكز يف جماعات أخرى 
يف مجال الرياضة وساهمت الجمعية يف نرش 
ثقافة املمارسة الرياضية وأسست أول فريق 
فتيات لكرة القدم باملنطقة يف املجال الرتبوي 
كما افتتحت الجمعية مؤخراً روضاً لألطفال 
يف  دروساً  الجمعية  وتقدم  تيفراضني،  بحي 
اإلنجليزية  اللغة  يف  وحصصاً  للتالميذ  الدعم 
للفتيات يف املجال الثقايف والتحسييس وتقديم 
مواضيع  يف  للنساء  ومحارضات  ندوات 
املعامالت  األرسة،  مدونة  الدين،  الصحة، 
البنكية، كما نظمت الجمعية دورات تكوينية 
بعدة  وقمنا  بتافراوت  األمية  محو  ملؤطرات 
رشكات ومن بينها رشاكة مع املجلس البلدي 

ونيابة التعليم بتزنيت.
* ما هي نظرة زينب أبركاز املستقبلية للجمعية؟

املشاريع  لتحقيق  األمل  يملؤها  نظرة   **
املستقبلية للجمعية

منذ  تواجهونها  التي  الصعوبات  هي  وما   *
العمل  صعوبات  أي  جمعيتكم؟  تأسست  أن 

الجمعوي باملنطقة؟
تقريباً  الجمعيات  ككل  البداية،  يف   **
واجهتنا مشاكل عديدة، منها ماهو مرتبط 
بالتسيري وماهو مرتبط بالدعم، لكن لألسف 
سعي  بسبب  كانت  أيضاً  املشاكل  بعض  أن 
الجمعية،  إىل إفشال مرشوع  بعض األطراف 
لكن بفضل إرصارنا وتعاون كل الرشفاء لم 
ينجحوا يف مخططاتهم وهنا البد أن أنوه بدور 
إدارة دار الشباب والنادي النسوي بتافراوت، 
كل  وساندت  للجمعية  املقر  قدمت  التي 
نحيي  كما  والتوجيه،  بالدعم  األنشطة 
أمزيل،  الحسن  الحاج  للسيد  املتميز  الدور 
الراعي األول للعمل الجمعوي بتافراوت، عىل 
إحداث  للجمعية ويف مقدمته  املستمر  دعمه 

وتجهيز مقر خاص للجمعية.
* ماهي العراقيل التي واجهتكم يف تنظيم األيام 
جماهرييا،  إقباال  لقيت  والتي  األخرية  الثقافية 

وخلق حركية واسعة بمدينة تافراوت ؟
العاملي  باليوم  االحتفال  الجمعية  ارتأت   **

ثقافية  أيام  إطار  يف  السنة  لهذه  للمرأة 
منه  استفادت  غني  برنامج  خالل  من  و 
رياضة،  الجميع،  تابع  كما  النسوية  الفئة 
ومفاجأة  معرض،  ورشات،  محارضات، 
ويجب  األزياء  عرض  يف  واملتمثل  الحدث 
جيدة  ظروف  يف  مر  الحدث  أن  االعرتاف 
نظراً لتضافر جهود الجميع إلنجاحه، فريق 
الرشيك  لتافراوت  البلدي  املجلس  الجمعية، 
اإلقليمي  املجلس  ورئيس  للجمعية،  األول 
املحلية،  والسلطة  غازي،  الله  عبد  السيد 
منذ  للجمعية  واملساندين  املتعاطفني  وكل 

التأسيس.
األزياء  لعرض  تنظيمكم  فكرة  جاءت  كيف   *

الذي نال إعجاب املتتبعني ؟
** فكرة عرض األزياء األخرية جاءت يف إطار 
املوروث  عىل  املحافظة  عىل  الجمعية  حرص 
تم  ،حيث  النسوي  األمازيغي  املحيل  الثقايف 
من  لكل  النسوية  التقليدية  األزياء  عرض 
بعمران،  أيت  إداوسمالل،  أنزي،  مناطق 
إسافن،  طاطا،  وافقا،  أيت  تنالت،  أشتوكة، 
بعض  عرض  تم  كما  تافراوت،  منطقة  ثم 
وكما  تزنيت،  من  شاب  أزياء  ملصمم  األزياء 
استحسان  العرض  لقي  فقد  معنا  تتبعتم 
املختلفة  األزياء  عرض  تم  حيث  الجميع، 
عبارة  كانت  وأغلبها  تقريباً،  منطقة  لكل 
بأدال،  عليه  يصطلح  ما  ،أو  أملحاف  عن، 
السوسية  القفاطني  استعمال  إىل  باإلضافة 
السوسية  البلغة  ننىس  لم  وطبعاً  القديمة، 
والحيل الفضية التي طاملا اشتهرت بها املرأة 

األمازيغية.
* كلمة أخرية.

الجزيل  بالشكر  أتوجه  أن  أود  األخري  يف   **
النسوية  الجمعية  ودعم  ساند  من  لكل 
أفولكي بتافراوت، مادياً و معنويا وبالتوجيه 
وحتى بالنقد البناء، وأخص بالذكر املجالس 
دار  إدارة  باإلقليم،  السلطات  املنتخبة 
الشباب بتافراوت، والحاج حسن أمزيل وكل 

املتعاطفني والغيورين عىل الجمعية.

زينب أبركاز ، رئيسة مجعية أفولكي بتافراوت  لـ »العامل االمازيغي«: 
االرتقاء باملستوى التعليمي والثقايف واالجتماعي للمرأة التافراوتية، ضد حتدياتنا

األمازيغية،  املرأة  صوت  جمعية  أكدت 
منه،  بنسخة  الجريدة  توصلت  بيان  يف 
عىل  ان  إقدام الضحية الفتاة القارصة 
كاسلوب  االنتحار،  عىل  الفياليل  أمينة 
له  تعرضت  ملا  واستنكاري  إحتجاجي 
عىل  إكراهها  عىل  عالوة  إغتصاب  من 
وتواطؤ  قانونية  بمضلة  كان   الزواج، 

حكومي  وبتزكية قضائية.
املرأة  صوت  جمعية  مكتب  وعرب 
لعائلة  الحارة  تعازيه  عن  االمازيغية،  
العمل  إستمرار  أدان   كما  الضحية، 
برتسانة قانونية رجعية متخلفة تسيئ 
وتمس حق األفراد يف الحرية واملساواة 
عىل  بالعمل  وطالبت  الحياة،  يف  والحق 
يرجع  والذي  حدث  ما  أسباب  معالجة 
من   475 الفصل  الن   : القانون  إىل  
ملن غرر  املجال  يفتح  الجنائي  القانون 
بقارص واغتصبها ان يفلت من العقاب 
املجتمع  أن  كما  بها.  الزواج  حالة  يف 
بائدة  وأعراف  عادات  يحتضن  الزال 
لغشاء  الفتاة  فقدان  يف  الرشف  تختزل 
يطالب  الجمعية  مكتب  فإن  لذا  دموي 
باستصدار قانون خاص يحمي ويجرم 

وال يتسامح مع العنف ضد املرأة.

صوت املرأة األمازيغية:
هناية  الفياليل كان بتواطؤ 

حكومي  وبتزكية قضائية

اإلنسان  لحقوق  املغربية  الجمعية  راسلت 
برسالة،  والحريات  العدل  وزير  بطاطا 
توصلت الجريدة بنسخة منها، تطالبه فيها 
بالتدخل من أجل إنصاف فتاة قارص تعرضت 

لإلغتصاب بطاطا.   
وتقول رسالة الجمعية،  أنها تلقت شكاية من 
تخص  طاطا،  ببلدية  الساكن  )ا.ن(  املواطن 
ابنته القارص املزدادة بتاريخ  ما تعرضت له 
1995 والتي تتابع دراستها بالتعليم الثانوي 
بخصوصه  تقدم  اغتصاب  اإلعدادي،من 
بشكاية هي اآلن لدى قايض التحقيق بمحكمة 
رقم  التحقيق  ملف  يف  بأكادير  االستئناف 
94/012/غ1 املدرج بجلسة 27 يونيو 2012.

وقد عرضت املحكمة- حسب املشتكي- صلحا 
بينه و بني مقرتف الجريمة و والدته يفيض إىل 
زواج املتهم من الضحية القارص.لكن والدها 
يشك يف أن ذلك لن يكون إال محاولة لتملص 
املتهم من العقاب،خاصة وأنه االن حر طليق، 
وأكثر ما يحز يف نفس الوالد هو أن أحدا من 
عائلته لم يكلف نفسه عناء االعتذار ألرسته،  
أكثر من ذلك يتشدقون بكالم يفيد  إنهم  بل 
يف  إليه  الرباءة مما نسب  ابنهم عىل  حصول 
بال  أصبحت  اليوم  القارص  البنت  أن  مقابل 
عن  االنقطاع  إىل  اضطرت  أن  بعد  مستقبل 

الدراسة.

قصة أمينة تتكرر بطاطا

* حاورته رشيدة إمرزيك

* نلت جائزة اإلبداع األدبي صنف القصة القصرية 
باللغة األمازيغية،ماهو شعورك بهذه املناسبة؟

** أوال أتقدم بالشكر الجزيل لجريدة العالم 
ما  عىل  عليها  الساهر  للطاقم  و  األمازيغي 
تقوم به من مجهودات إليصال صوت األمازيغ 
املهمشني يف »إعالمهم العمومي«،وعىل أبوابها 

املفتوحة أمام كل الشباب األمازيغ املبدعني.
أوال  فهو  الجائزة  بهذه  للفوز  بالنسبة  أما   
وهو  األمازيغية  للمرأة  فوز  يشء  كل  وقبل 
جديد  بمولود  األمازيغي  لألدب  كذلك  فوز 
أتمنى أن يرى النور عما قريب، وبقدر ما هو 
من  مزيد  لبذل  كذلك  يل  تكليف  فهو  ترشيف 
الجهد لإلبداع والعطاء، فأنا أومن كل اإليمان 
إىل  تصل  أن  الصعب  من  »ليس  القائل  باملثل 
وعليه  فيها«  تبقى  أن  الصعب  لكن  القمة، 
املزيد  إلخراج  عاتقي  عىل  ملقاة  فاملسؤولية 
من األعمال إىل الوجود، وهي يف الغالب أعمال 
كذلك  الجائزة  واملسحوقني،  باملعدمني  ترتبط 
الكتابة  عىل  األمازيغي  للشباب  تشجيع  هي 
إخراج  عىل  والعمل  النفس  يف  والثقة  واإلبداع 
عىل  خاصة  الكتابي  إىل  الشفوي  من  لغتنا 

املستوى األدبي.
* ماهي القيمة املضافة لهذه الجائزة عىل مسارك 

األدبي؟
التشجيع والتحفيز  ** ال يخفى عليكم دور 
فهناك  مجتمع،  أي  يف   اإلبداع  ثقافة  نرش  يف 
بيدهم  يأخذ  أحدا  يجدوا   لم  مبدعون  شباب 
من  والتاليش،  »االضمحالل«  مصريهم  فكان 
يل  فقط  الجائزة-ليس  هذه  أهمية  تأتي  هنا 
شخصيا، ولكن لكل الشباب األمازيغي املبدع 
وهذه  الثقافة  هذه  مشعل  حامل  يعترب  الذي 
عىل  إيجابي  دور  له  سيكون  والذي  اللغة 
دور  له  اإلبداع  عىل  فالتشجيع  مستقبلها، 
إيجابي يف شحذ الهمم والرتبية عىل املنافسة 

الرشفة.
الفائزة  قصتك  موضوع  من  قربتنا  هال   *

بالجائزة؟
عليها  يدل  كما  القصصية  مجموعتي   **
إيريزن« والتي تعني  عنوانها »تيوتمني يوفن 
هي  الرجال«،  من  أفضل  »نساء  بالعربية 
محاولة للثورة عىل تلك النظرة الضيقة وغري 

املرأة/ تختزل  والتي  للمرأة/األنثى،  املنصفة 
الرجل/ رغبات  إلشباع  خلق  جسد  يف  األنثى 

الذكر، هي محاولة للتمرد عىل القمع الذكوري 
لألنثى من قبل أولئك الالهثني وراء جسدها.

مجموعتي القصصية إذن هي نفث للغبار عن 
معاناة نساء استطعن بمجهودهن الشخيص، 
رغم كل العراقيل املتمثلة أساسا يف تلك النظرة 
إىل  الوصول  استطعن  املرأة،  تجاه  النمطية 
القصصية  مجموعتي  ففي  املراتب،  أعىل 
عجوزا،  ومرة  شابة  مرة  املرأة/األنثى  تظهر 
زوجة  تارة  عرصية،  ومرة  كالسيكية  مرة 
املشرتك  والقاسم  عازبة  أو  مطلقة  وتارة 
مواجهة  يف  والصمود  التحدي  هو  بينهن 
القصصية  املجموعة  ففي  الشدائد،  كل 
املهاجرات  ومعاناة  املطلقات  معاناة  تجد 
ومعاناة  اإلسبانية  بالضيعات  العامالت 
أوساط  من  القادمات  األمازيغيات  الطالبات 
والتاريخ  والقضية  الهوية  محافظة.  جد 
األمازيغي كل ذلك حارض بقوة يف مجموعتي 
الذي  الوقت  سيأتي  العموم  وعىل  القصصية، 
إىل  القصصية  املجموعة  هذه   فيه  سأترجم 
بأني  القراء  أعد  ذلك   قبل  ولكن  العربية، 
سأنرش قراءة شاملة ملضامني كل قصة عىل 
حدة، حتى يتسنى لغري الناطقني باألمازيغية 
الكثري  رغبة  عند  نزوال  وكذا  عليها،  اإلطالع 
غري  من  وزميالتي  وأساتذتي  أستاذاتي  من 

املتكلمني باألمازيغية.
بالنسبة  اللغوية والفنية  املقاييس  * ماهي برأيك 

للقصة األمازيغية القصرية؟
الخاصة،  ** لكل مبدع ولكل ناقد مقاييسه 
املبدعون  كما  يختلفون  فالنقاد  وعليه 
الذي  الجانب  وله  واحد  كل  أن  إذا  يختلفون، 
فاملقاييس  العموم  عىل  ولكن  عليه،  يركز 
كتبت  سواء  القصرية  للقصة  اللغوية 
باألمازيغية أو بغريها، هي الرتكيز واالختصار 
وتجنب الحشو واإلطناب والتصنع يف التعبري، 
لكاتب  ينبغي   ومميزات  أمور  كلها  فهذه 
عكس  عىل  بها  يلتزم  أن  القصرية  القصة 
املقاييس  تلك  عىل  بناء  الرواية،  أو  القصيدة 
بخصوص  أما  »القصرية«،  ب  سميت 
قدر  حاولت  فقد  القصصية  مجموعتي 
من  تقرتب  قصصا  منها  أجعل  أن  اإلمكان 
العمرية وجعلتها  الفئات  القراء ومن كل  كل 

تطارد القاريء من أولها إىل نهايتها، معتمدا 
ال  حتى  قادم  هو  ما  إىل  التشويق  أسلوب 
أو  القصة  منتصف  عند  القاريء  هذا  يتوقف 
أن يقرأها  بدايتها، ألن هديف  بامللل من  يحس 
الخاصة  نظرته  عنها  فيكون  االبتدائي  تلميذ 
الجامعي  الطالب  ويقرأها  الخاص،  وتحليله 
بعد  عيب  والصحفي...وال  والناقد  واألستاذ 
ذلك  أن يختلف فهم ورأي كل واحد منهم عن 

فهم اآلخر وتحليله.
الخصائص  أو  املقاييس  عن  باختصار  هذا 
فالقصة  الفنية  الخصائص  عن  أما  اللغوية، 
الخاصة  وقواعدها  ضوابطها  لها  القصرية 
عىل  وبناء  عامليا،  عليها  واملتعارف  بها 
هذه  عن  تخرج  ال  األمازيغية  فالقصة  ذلك 
القصيص  البناء  فيها  يدخل  التي  القواعد، 
يسمى  كما  أو  أويل  عامليا)حدث  عليه  املتفق 
أو  بالفرنسيةévénement initiale،عقدة 
solu- العقدة  فك  أو  الحل  perturbationn،ثم 

فالقصة  ثابتا،  ليس  البناء  هذا  لكن   ،)tionn
نعلم عرفت تطورات كبرية، كغريها من  كما 
بأكملها  قصة  نجد  فقد  األدبية،  األجناس 
عبارة عن حدث أويل من أولها إىل آخرها دون 
ومرحلة  العقدة  مرحلة  تمييز  من  نتمكن  أن 
فك العقدة وقد تكون القصة كلها عبارة عن 

عقدة دون حل...إلخ
هي  تخضع  األمازيغية  فالقصة  عموما 
األخرى لهذا البناء، كما ينبغي أن تتوفر فيها 
كل العنارص املعروفة يف القصة من شخصيات 
وزمان ومكان ووصف ورسد وغريها  وحوار 
العمل  يستقيم  ال  التي  الفنية  العنارص  من 
الحديث  من  بد  ال  وهنا  بدونها،  القصيص 
عما يميز القصة عن الرواية، فالقصة تتميز 
أو  محددة  شخصية  عىل  والرتكيز  بالقرص 
حدث  عىل  أو  الشخصيات  من  قليل  عدد 
التي  الرواية  عكس  معينة،  فكرة  أو  معني 
وتعدد  واألفكار  واألحداث  بالشخصيات  تعج 
األزمنة واألمكنة، مما يجعل الكثريين يميلون 
إىل القصة أكثر منها إىل الرواية ألن هذه األخرية 
مضنية ومتعبة سواء من حيث الكتابة أو من 

حيث القراءة.
* كيف تنظر للمشهد القصيص األمازيغي يف هذه 

اللحظة؟
األمازيغية  فالثقافة  معلوم  هو  كما   **

والحكايات  بالقصص  وغنية  معروفة 
واألمثال، فمن منا اليحفظ عرشات القصص 
والحكايات وخاصة املرتبطة بعالم الحيوانات، 
القصة  جعلوا  الذين  أجدادنا  فيها  أبدع  التي 
تتكلم عىل لسان الحيوانات عىل شاكلة »كليلة 

ودمنة« البن املقفع.
أوردت هذه اإلشارة ألقول بأننا ما دمنا ننتمي 
باإلبداعات  وحافل  زاخر  وتاريخ  ثقافة  إىل 
األمازيغي  القصيص  فاملشهد  القصصية، 
قديم  فهو  اللحظة،  وليد  الواقع  يف  يكن  لم 
األساس  هذا  وعىل  األمازيغي،  اإلنسان  قدم 
القصيص  باملوروث  االنتقال  تم  لو  بأنه  أرى 
األمازيغي الشفوي إىل الكتابي ألمكننا التوفر 
فالحارض  هائل،  كمي  قصيص  رصيد  عىل 
بالحارض،  مرتبط  والالحق  بالسابق  مرتبط 
القصة  أن  باختصار  أقول  أطيل  ال  حتى 
عامة  بصفة  األمازيغي  واألدب  األمازيغية 
نفسيهما  ليفرضا  كله  املستقبل  أمامهما 
مبالغة  وبدون  رصاحة  بكل  وأقول   بقوة، 
لوال قناعتي الراسخة وإيماني القوي الذي ال 
أن  بإمكانها  األمازيغية  بأن  مزعزع  يزعزعه 
الدفاع  يف  استمررت  ملا  عاملية  لغة  إىل  تتحول 

عنها يوما واحدا.  
* ماهي مشاريعك املستقبلية يف املجال األدبي؟

** كما أقول دائما لست ممن يحب استباق 
الوقت  يسعفني  أن  أتمنى  ولكني  األحداث، 
رهينة  ظلت  التي  أعمايل  بعض  ألخرج 
عناوين  عن  أتحدث  لن  الوجود،  إىل  الرفوف 
أخترص  ولكن  مضامينها،  وال  املشاريع  هذه 
القول بأني أتوفر عىل  ديوان شعري أمازيغي 
ومجموعة قصصية بالعربية، إضافة إىل رواية 
قريبا،  كتابتها  أنتهي من  أن  أتمنى  أمازيغية 
مازال  األمازيغي  الروائي  العمل  أن  أرى  ألني 
ناحية  من  وأقصد  املطلوب،  املستوى  دون 

الكم.

مصطفى ملو الفائزجبائزة اإلبداع األديب صنف القصة القصري باألمازيغية  يف حوار مع »العامل األمازيغي«:

لوال قناعيت الراسخة  بأن األمازيغية ميكن أن تصبح لغة عاملية ملا استمررت يف الدفاع عنها
الفوز  باجلائزة هو فوز للمرأة األمازيغية وكذلك لألدب األمازيغي






