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العامل االمازيغي

أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد
مـــنهـــــــا

أسكاس إغودان  ..سنة أمازيغية
سعيدة لكل أمازيغ العالم ..
إن «اييض يناير» يرجع حسب
املؤرخني إىل تاريخ انتصار امللك
األمازيغي شيشونغ عىل فراعنة
مرص ،ليدشن حكم األرس الفرعونية
األمازيغية يف مرص ملدة قرنني من
الزمان.
وهذه املناسبة بالنسبة إلينا
مرحلة
لكونها
وباإلضافة
تاريخية
ملحمة
الستحضار
عظيمة ،تشكل فرصة لتقييم سنة
مرت ،ويظهر ذلك حتى يف طريقة
االحتفال ،وكذا األطباق واألكالت
التي يعدوها األمازيغ يف هذه
املناسبة ،بحيث أن األكلة الغالبة
تبقى أكلة أوركيمن ،وتجمع كل
املواد (خرض و قطاني )...التي
بقيت من مؤونة السنة الفارطة،
ليتم طهيها عىل شكل أكلة واحدة
رمزا النقضاء سنة بحلوها ومرها،
وبداية سنة أخرى.
و هذه االحتفاالت كما ورثناها عن
أجدادنا نخلدها كل سنة ،ولكن
تخليدنا ال يتلخص فقط يف إعداد
أكلة نجمع فيها ما تبقى من املواد
املخزونة لسنة فارطة ،بل مناسبة
لتقييم عملنا وتقييم عمل الحكومة
وبقية املؤسسات فيما يتعلق
بمنجزاتها يف الحقل األمازيغي لسنة
كاملة.
فما هي إذا أهم أحداث السنة
الفارطة ومادا تحقق لألمازيغية،
احرتمت الدولة
وإىل أي حد
أوالحكومة التزاماتها ووعودها
فيما يتعلق باألمازيغية؟
تساؤل نجيب عنه عىل املنوال األتي:
سنة  2963املوافقة لسنة
 ،2013تمتاز بحدث ال يمكن غض
الطرف عنه ،أال وهو عدم تجديد
وتوقيف املجلس اإلداري للمعهد
امللكي للثقافة األمازيغية دون
تقديم تفسريات أو أسباب.
تجاهل الحكومة والربملان
مللف أجرأة ترسيم اللغة األمازيغية،
ورفضها إخراج القوانني التنظيمية
الخاصة بتفعيل ترسيم األمازيغية

أخــبــــار

للسنة الثالثة عىل التوايل.
تعليم
ملف
تراجع
األمازيغية بشكل لم يسبق له مثيل
ويف جميع املستويات التعليمية ،من
االبتدائي ،الثانوي إىل الجامعي ،مما
يدل عىل تعامل انتهازي مناسباتي
وال مبايل مع هذا امللف ،من قبل
األحزاب التي تناوبت عىل تدبري
حقيبة وزارة التعليم.
تراجع األمازيغية يف اإلعالم،
ويظهر ذالك جليا من خالل عدم
احرتام وتطبيق دفاتر التحمالت،
والتعامل بشكل انتقائي يهمش
الربامج األمازيغية يف طلبات
العروض املقدمة من طرف الرشكة
الوطنية لإلذاعة والتلفزة ورشكة
صورياد 2م.
ملف األرايض كذلك مازال
يعرف خروقات بالجملة ،أولها
سلب أرايض قبائل األمازيغ بقوانني
صدرت يف الفرتة اإلستعمارية ،تارة
من طرف املندوبية السامية للمياه
والغابات بحجة حماية الغابة،
وتارة أخرى من طرف مديرية
األمالك املخزنية ،بحجة تملكها
لألرض بقوانني مجحفة ال تراعي
املراسيم وعقود ملكية السكان
ألراضيهم ،وأحيانا كثرية يتم سلب
األرايض ملالكها بحجة االستثمار
واستخراج املعادن ،دون مراعاة
للسكان األصليني ،ويف تجاهل تام
وخرق سافر للمواثيق الدولية التي
تؤكد عىل رضورة احرتام حقوق
الشعوب األصلية.
استمرار اعتقال مناضيل
األمازيغية،
الثقافية
الحركة
وتواصل تعنت إدارة السجون يف
منحهم حقهم بمتابعة دراستهم يف
سلك املاسرت.
استمرار تعنت الدولة
املغربية ورفضها االعتذار أو
املساءلة ،أو اتخاذ ما يلزم من
تدابري سياسية واجتماعية لجرب ما
تعرض له الريف الكبري من رضر ال
زال مستمرا بسبب قصفه باملواد
الكيماوية أثناء الفرتة اإلستعمارية،
الجريمة التي نتجت عنها إصابات
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متكررة بمرض الرسطان لسكان
املنطقة ،مما يستوجب تأهيل
املنطقة سواء فيما يتعلق بالبنيات
التحتية خصوصا املستشفيات
واملستوصفات ،أو غري ذلك درءا
إلعادة سيناريو ما وقع لشهيدة
اإلهمال املرحومة فاطمة زهريو
بالحسيمة مؤخرا.
استمرار منع مجرد الحديث
باألمازيغية يف الربملان املغربي للسنة
الثانية عىل التوايل ،واستمرار تغييب
حرف تيفيناغ.
استمرار التمييز فيما يتعلق
بدعم الدولة للجمعيات ،واإلعالم،
والسينما ،والثقافة ،واألدب ،والفن،
األمازيغي.
استمرار محسوبني عىل
الحزب الحاكم وغريهم يف إطالق
ترصيحات عنرصية تمس كرامة
األمازيغ كمواطنني.
جرد رسيع لحصيلة سلبية للحكومة
والدولة فيما يتعلق باألمازيغية ،فال
جديد يستحق الذكر رغم الرتسيم
الدستوري لألمازيغية ،ما يدفعنا
كفاعلني أمازيغ للوقوف وقفة
تأمل وتفكري ،من أجل إعادة النظر
يف آليات اشتغالنا ،وكذا الجهة التي
نوجه إليها خطابنا ومطالبنا ،ألنه
عىل ما يبدوا رسائلنا ال تصل إىل من
يعنيهم األمر ،بسبب خلل ما إما يف
آليات اشتغالنا املاضية أو يف موازين
القوى ،ما يستلزم التفكري يف
اسرتاتيجيات نضالية جديدة لتجنب
تكرار ما حدث السنوات املاضية يف
هذه السنة التي استقبلناها قبل
أيام.
قالت الحكيمة األمازيغية فاطمة
تاباعمرانت:
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مبناسبة عيد ميالدها األول  ،مجعية أكادير  :تتويج أمساء سارح  19سنة ملكة مجال
أكادير موفمون تنظم أمسية فنية و
األمازيغ 2964
تكرم الربملانية و الفنانة األمازيغية
‘فاطمة تبعمرانت’

بعد سنة من العمل الجمعوي و
بمناسبة ميالدها األول و املتزامن مع
حلول السنة
األمازيغية الجديدة  ، 2964تنظم
جمعية ”أكادير موفمون” حفال فنيا
و ذلك يوم األحد  19يناير  2014ابتداء
من الساعة الثالثة زوال بأحد الفنادق
بمدينة أكادير
حفل عيد ميالد جمعية ”أكادير
موفمون” سيعرف تكريم الربملانية
و الفنانة األمازيغية ”فاطمة
تبعمرانت” اعرتافا لها بما قدمته
للقضية األمازيغية فنيا و من خالل
قبة الربملان  ،كما سيعرف أيضا
تقديم عروض فنية سيحيها كل من
مجموعة ”رباب فزيون” و ”الفنان
جمال راس الدرب” ” ،فرقة أحواش”
و مجموعة ” كناوة والدي فوالن .
هذا وستشهد هذه األمسية أيضا
تقديم أكلة ‘تكال’ بمناسبة السنة األمازيغية الجديدة بإعتبارها رمز احتفال
األمازيغ بعامهم الجديد يف  13يناير من كل سنة ميالدية  ،كما ستعرض
فيديوهات للجمعية تؤرخ ألنشطتها املتعددة طيلة سنة كاملة إضافة إىل
مفاجأت أخرى …

ثم اختيار الشابة أسماء سارح 19
سنة ملكة جمال األمازيغ  2964مساء
أمس الجمعة بمدينة أكادير ،هذه
الشابة التي تنتمي إىل إداوسمالل إقليم
تيزنيت.
أسماء سارح تفوقة عىل  9متنافسات
حسناوات يمثلن العديد من املناطق
األمازيغية بسوس الكبري يف حفل
النهائيات الذي نظم ألول مرة بمبادرة
من جمعية «إرشاقات» ونادي الجامعة
()UNIVERSIAPOLIS
الدولية
سخصص ريعه ألعمال خريية حسب
املنظمني.
الحفل الذي أقيم يف قاعة احتفاالت
كربى بالجامعة الدولية ألكادير تابعه
 ،نحو  200شخص ،وتسلمت إبنة
إداوسمالل أسماء سارح التي تدرس
بالسنة الثانية قانون وسام
 MISS AMAZIGH 2964ملكة جمال
وتذكارا من
األمازيغ لسنة 2964
منظمي الحفل وسط هتافات الحارضين
وتصفيقاتهم وزغاريد الحارضات ،وقالت
أسماء الوصيفة األوىل وملكة جمال األمازيغ،
أنها سعيدة جدا بهذا التتويج الذي ستدعم به
مبادرة الجمعية يف أعمال ومشاريع خريية
ستقام الشهر املقبل بضواحي أكادير.
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وخالل هذه املناسبة التي تخللتها وصالت
موسيقية أمازيغية ،تم تقديم وجبة رأس
السنة األمازيغية املعروفة باسم «تاكال» أي
«العصيدة».
* ابراهيم فاضل
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أمازيغ "يودا" يلجؤون لإلحتجاج ويتظاهرون يف رأس السنة األمازيغية

تظاهر صباح يوم األحد 12
يناير  2014تزامنا مع رأس
السنة األمازيغية الجديدة ،يف
مدينة أكادير مئات األمازيغيني
من مختلف األعمار والفئات يف
مسرية يودا (كفى) اإلحتجاجية،
والتي انطلقت من حي الباطوار
لتجوب أهم شوارع املدينة
رافعة شعارات منددة بالتماطل
الحكومي يف تفعيل ترسيم
األمازيغية بعد مرور حوايل ثالث
سنوات عىل ترسيمها ،باإلضافة
إىل شعارات تطالب بوضع حد
للعنرصية والتمييز وإقرار
الحقوق األمازيغية كما جاءت
يف األرضية املطلبية لحركة يودا
كاملة اآلن واليوم وليس غدا ،كما
رفع املتظاهرون شعارات تندد
بترصيحات عنرصية لكل من رئيس الحكومة عبد
اإلله بنكريان ،وأعضاء من حزب العدالة والتنمية
وحركة التوحيد واإلصالح ،خاصة املقرئ أبو زيد
اإلدرييس وأحمد الريسوني ،باإلضافة إىل رفع
شعارات ضد ترصيحات عنرصية سابقة لرموز
السلفية كالحدويش والفيزازي ،وكذا عبد اللطيف
وهبي الرئيس السابق للفريق الربملاني لحزب
األصالة واملعارصة ،حيث اتهم املتظاهرون هؤالء
بالعنرصية ورفعوا يف وجههم شعار "ارحل" ،كما
رفع املتظاهرون حني وصول املسرية ألمام مقر
بلدية أكادير لشعار " البلدية هاهي أوتمازيغت فينا
هي" ،يف إشارة لتغييب املجلس البلدي لألمازيغية
بعاصمة سوس ،وقد رفعت شعارات حادة ضد
رئيس الحكومة الذي يتهمه املتظاهرون بالوقوف
وراء تجميد تفعيل ترسيم األمازيغية ،هذا وقد
تميزت مسرية يودا بمشاركة وازنة للناشطات
والنشطاء األمازيغ باإلضافة إىل ممثلني عن مختلف
الهيئات السياسية واملدنية بمدينة أكادير ،كما حرض
ذات املسرية كل من السيدة أمينة بن الشيخ رئيسة
التجمع العاملي األمازيغي باملغرب ،والسيد رشيد
الراخا الرئيس الدويل للتجمع العاملي األمازيغي ،إىل
جانب حضور كتاب وفنانون وأدباء وإعالميون
أمازيغ ،باإلضافة لحضور العرشات من سكان
دواوير أمسكروض لفضح معاناتهم مع مقلع
إلسمنت-املغرب يهدد بتدمري اآلالف من أشجار
األركان باملنطقة املصنفة ضمن الرتاث العاملي .كما
حرض ذات املسرية أعضاء جمعيات املجتمع املدني
األمازيغي من كل مدن سوس الكبري.
هذا وتطالب يودا"كفى" حسب أرضيتها املطلبية
التي أعلنت قبل أشهر من املسرية باألساس بإقرار
شامل وكامل للحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية
كما تطالب بها تنظيمات الحركة األمازيغية ،مع
التفعيل الفوري لألمازيغية كلغة رسمية للمغرب
كما ورد يف عريضة املليون توقيع ،واالعرتاف
الرسمي بأمازيغية املغرب وتقديم اعتذار رسمي
ألمازيغ املغرب عن أزيد من نصف قرن من التهميش
والعنرصية واالضطهاد .باإلضافة إلقرار رأس
السنة األمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة رسمية
مؤدى عنها .وتجميد املندوبية السامية للمياه
والغابات إىل حني مراجعة كافة القوانني التي تشتغل
وفقها ،خاصة القوانني الخاصة بامللكية الجماعية
والفردية يف األرايض والغابات ،والتي بموجبها تتم
مصادرة األرايض ،ونهب الثروة وتفويت األرايض
لصالح ذوي النفوذ والرشكات عىل حساب املواطن
البسيط .كما تطالب يودا بالتوزيع العادل للثروة
ووضع حد الستغالل السلطة لتحقيق منافع مادية
باحتكار استغالل ثروات املغاربة من قبل عائالت
نافدة يف الدولة .ومحاكمة املتورطني يف قضايا
الفساد واستغالل النفوذ ونهب املال العام وخريات
الوطن .وتمكني عموم املواطنني من ولوج الخدمات
االجتماعية وتحسني مردوديتها ،وضمان حياة
كريمة بالحد من غالء املعيشة والرفع من الحد
األدنى لألجور .وتطالب يودا كذلك بالتجريم القانوني
للتمييز ضد األمازيغية واألمازيغ ،ورفع الحظر عن
منع األسماء األمازيغية يف سجل الحالة املدنية ،مع

إطالق رساح معتقيل القضية األمازيغية ومعتقيل
الرأي وتعويضهم عن املدة التي قضوها يف السجن.
هذا باإلضافة لالستجابة الفورية والالمرشوطة
ملطالب أمازيغ اميرض الذين يعتصمون فوق جبال
"ألبان" منذ أزيد من سنتني.
ويطالب أمازيغ يودا كذلك باعتذار الدولة عن الجرائم
التي ارتكبتها يف حق أمازيغ الريف سنتي1958
و 1959واالستجابة ملختلف املطالب املحلية باملنطقة،
ورفع الحظر عن الحزب الديمقراطي األمازيغي
املغربي ،باإلضافة لرفع كل أشكال الحكرة واالقصاء
عن الفنانني واملبدعني والكتاب األمازيغ ،وضمان
جميع حقوقهم املادية واملعنوية ووضع حد للتمييز يف
دعم الدولة للجمعيات واإلعالم والسينما االمازيغية.
وإقرار جهوية ديمقراطية تعرتف بالخصوصيات
الثقافية لكل جهة ،وضمان الحد األدنى من التسيري
الذاتي واالقتصادي والسيايس والثقايف للجهات
(الريف ،األطلس ،سوس والجنوب الرشقي) ،وفك
العزلة عن املناطق الناطقة باألمازيغية واملهمشة،
وجرب الرضر الفردي والجماعي للمناطق التي عانت
من مايض االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان
جراء مقاومتها لالستعمار.
ويطالب أمازيغ يودا كذلك بإعادة هيكلة مؤسسة
القرض الفالحي والقوانني الجاري بها العمل
لتكون يف خدمة الفالحني الفقراء ،مع إرجاع املوارد
الطبيعية واألرايض ملالكها األصليني واملغتصبة
من طرف املالكني الكبار .وفك النظام التعليمي
عن املرشق العربي والفكر املاضوي وربطه بالبعد
االفريقي املتوسطي األمازيغي .وإجبارية األمازيغية
يف التعليم كلغة تدرس ويدرس بها .مع إدماج خرجي
مسالك الدراسات األمازيغية الحاملني لشواهد
اإلجازة واملاسرت بما يناسب تكوينهم ويراعي
مستوى تكوينهم ،وترقية أساتذة اللغة األمازيغية
الذين يتقاضون أجورا هزيلة ويدرسون إىل جانب
األمازيغية تخصصات أخرى.
هذا وارتباطا بمسرية يودا غري املسبوقة التي نظمت
يف مدينة أكادير ،انتقت جريدة العالم األمازيغي عينة
من املشاركني واملنظمني ،وطرحت عليهم مجموعة
من األسئلة حول مسرية يودا وحول القضية
األمازيغية بشكل عام ،فجاءت إجاباتهم عىل املنوال
التايل:
فتيحة شفيق ناشطة أمازيغية وعضوة اللجنة املنظمة
ملسرية يودا:
يف ترصيح لفتيحة شفيق
أكدت عىل أنها ثتمن كل
املبادرات وتدعهما و دعت
إىل العمل بعيدا عن الذاتية
والحسابات
الضيقة
البسيطة .وأكدت عىل
أن االحتجاج واجهة من
الواجهات إلثبات الذات
والحضور وتأكيد الحق
لكن أحسن احتجاج
يف نظرها يبقى هو العمل عىل جميع األصعدة
الثقافية والفنية والفكرية ،كما ترى ذات املتحدثة أن
استقطاب الحركة االمازيغية لفاعلني سياسيني أو
جمعويني أو غريهم ليس مشكلة ،لكن مع التحذير

شهدت مدينة أكادير يوم  12يناير  2013والذي
يتزامن مع االحتفاالت برأس السنة األمازيغية 2964
 ،مسرية أمازيغية شارك فيها املئات من نشطاء
الحركة االمازيغية واملواطنون واملوطنات وقد
انطلقت من أمام سينما السالم بساحة «البطوار»
وجابت شوارع املدينة  ،قبل أن تنتهي يف نفس مكان
االنطالقة بإلقاء كلمة من اللجنة املنظمة
وجابت املسرية ،التي دعت إليها حركة « يودا « كربى
شوارع املدينة السياحية  ،حيث عرفت مشاركة
عدد من املناضلني و الناشطني البارزين األمازيغ
و عدد من الوجوه الفنية األمازيغية املشهورة
كاملمثلة القديرة فاطمة بوشان وكدا الناشط
الكوردي «كاوه بوتاني «الذي أضاف نكهته الخاصة
للمسرية بحضوره باللباس الكوردي التقليدي كما
لوحظ مشاركة العديد من الوجوه املنتمية للهيئات

السياسية الحقوقية و الجمعوية والنقابية املحلية
التي سجلت يف مواقفها األخرية خطوات مهمة نحو
ً
لغة و ثقافة دون
رد االعتبار لإلنسان األمازيغي
نسيان املشاركة الفعالة لعدد مهم من املناضلني
األمازيغ الشباب البارزين ،الذين جاؤوا من مختلف
مناطق املغرب
كما تميزت املسرية السلمية التي دامت ما يقارب
ساعتني و نصف بطغيان الأللوان الصفراء والزرقاء
والخرضاء لون العلم األمازيغي مع وجود أعالم كردية
أضافت تميزا ً لعالقات الصداقة التي تربط الشعبني
الكردي واألمازيغي ،وقامت الجماهري برتديد
ً
رافضة لإلقصاء
شعارات باللغة االمازيغية والدارجة
والتهميش واالضطهاد ،والتمييز و العنرصية و
الح ّكرة ،ومنددة بإغتصاب أرايض السكان األصليون،
وبتأخر التفعيل الرسمي لألمازيغية كما هو مقرر

من تحول القضية األمازيغية إىل موضوع مزايدات
تهدف لخدمة قضايا أخرى ،كما أضافت ذلت
املتحدثة عىل أن اللغة و الثقافة األمازيغيتني ترحبان
بكل مثقف و فاعل يؤمن بعدالة قضايانا ،و قادر
عىل الدفاع عنها .أما بخصوص مسرية يودا بأكادير
فقد أكدت فتحية شفيق عىل أنها كانت ناجحة بكل
املقاييس ،ألن جمع ذلك الكم الهائل من الناس يف
مجتمع ال يعرف بتاتا ثقافة التظاهر يجعل من هذه
املظاهرة حدثا كبريا بحد ذاته.
عبداهلل املناين ،شاعر أمازيغي:
بداية أود أن أهنئ االنسانية جمعاء بالسنة األمازيغية
الجديدية وأهنئ األمازيغ
واملغاربة بنجاح مسرية
يودا التي كانت فعال
محطة رائدة يف مسرية
إعالن املطالب املرشوعة
لألمازيغية .لقد كان
متوقعا حضور أكثر من
العدد الذي حرض بالنظر
إىل مرشوعية املطالب
والظرفية التي نعيشها
يف املغرب التي تتسم بالحرية ولكن املسرية كانت
ناجحة بكل املقاييس ،وطاملا لم تتحقق جل املطالب
أكيد أن يودا ستستمر لكن مستقبلها سيكون موسعا
ومفتوحا حني تنفتح عىل كل املكونات األمازيغية
وتجمع كل الفصائل خصوصا الكتاب واملفكر
ين ،ألنهم أول من وضع اإلطار الفكري للحركة
األمازيغية ،وهم من وضع اللبنة األوىل للتأسيس،
وهم كذلك من يضخ النفس يف هذه املطالب .ولذلك
أول ما نالحظه لدى قدومنا إىل مسرية يودا هو غياب
هذه الفئة التي يجب أن تكون يف الصفوف األوىل ،إذا
وجب عىل املنظمني منذ اآلن فتح نقاشات عميقة
وموسعة مع كل األطياف ،مفكرين ،كتاب ،فنانون،
شعراء ،عمال ،تجار ،لوضع اسرتاتيجية محكمة
ملسرية تضم كل األطراف وتعطي رشعية قوية لجل
املطالب .وحني نقول بأن األمازيغية قضية وطنية
ومطلب شعبي فهنا رضورة مشاركة األطياف
األخرى واردة بل حاجة ألنها تتقاسم نفس األهداف،
ألن فكر الحركة األمازيغية فكر تقدمي حداثي،
ومطالبها تنحو إىل بناء مغرب ديمقراطي حداثي،
واملغرب الديمقراطي هو مغرب يتصالح مع ذاته
ويراجع تاريخه ويعيد االعتبار إىل هويته الحقيقية،
ومن هذا املبدأ نجد أن كافة التيارات األخرى التي لها
نفس التوجه ستجد نفسها يف هذا الخطاب وتتبنى
بالتايل نفس املطالب .وقوة أي حركة كيفما كانت
هي يف قدرتها عىل أن تجمع حولها أطراف وحركات
أخرى ،وهنا يتضح نبل خطابها وسمو مطالبها عن
الذاتية  ،وتلك املكونات التي شاركت يف مسرية يودا
لم تكن عدوة باألمس ،إنما كانت معصوبة العينني
بفعل ما طرحته الدولة من إيديولوجية عربية سواء
يف التعليم أو االعالم ،ووجدت األحزاب نفسها مرغمة
عىل مسايرتها ،واآلن بدأت هذه املزاعم تتهاوى
وتسقط ويتضح للكل أن األمازيغية رهان لتحقيق
وحدة مغربية بل مغاربية .إن األمازيغية دخلت
مرحلة أخرى يف تاريخها ،بعد قرار دمجها يف أسالك
التعليم وإقرارها لغة رسمية للبالد ،وإنشاء قناة
أمازيغية ،ونلحظ أن املعطيات كلها تدعو إىل التفاول
رغم ما يعوقها ألن تؤتي ثمارها كما نرغب .لذا
الجميع اليوم مدعو إىل فتح النقاش والحوار مع كل
املكونات وكل التيارات ،وكذلك ضم كل الجهود لكل
املكونات األمازيغية ألجل إزالة كل املعوقات ،باقرتاح
بدائل وطرح نظريات ووضع أفكار .ومنذ اآلن عىل
الجميع فتح منتديات للنقاش والتواصل وإرشاك
الجميع ،ألن الدولة بهذه اإلجراءات وضعت الكرة
يف أيدي األمازيغ وعليهم االتجاه صوب املؤسسات
لفرض التعامل معها عىل أنها لغة رسمية ،وأساس
تاريخي مهم وليس إرث تاريخي فقط ،ألن
املؤسسات املغربية لألسف التزال تضم عقول تنظر
إىل األمازيغية بعنرصية ،متأثرة باإليديولوجيات
الرشقية .ويف نظري تبقى البدائل التي يجب اتخاذها
إلنجاح مسرية املطالب كلها ،إىل جانب االحتجاج هي
االشتغال يف مجاالت األدب والسينما ،سواء يف مجال
التكوين أو االنتاج  .واإلنخراط يف كل ما من شأنه

أن يوصل قضيتنا إىل عمق املؤسسات اليوم ألن من
خاللها يمكن أن نسمع صوتنا.
* يوبا أوبركا عضو اللجنة التنظيمية ومؤسس جمموعة
يودا يف الفيسبوك:
انطلقت فكرة مسرية
يودا الناجحة قبل ثالثة
أشهر بعد ركود الحركة
بشتى
األمازيغية
تالوينها التنظيمية ،و
بدأت بكل عفوية لتكون
إجابة للجميع مفادها
أن الحركة األمازيغية
األمازيغي،
والشباب
مازال حارضا يف الساحة
السياسية واالجتماعية باملغرب ،وبالرغم من كل
املحاوالت لشل الحراك األمازيغي واحتوائه الرسمي
من طرف النظام ،أو بعض األحزاب السياسية التي
استطاعت فعال شل شوكة النضال األمازيغي،
لتجعل من بعض الفاعلني والجمعيات مجرد أدوات
لخدمة أجندتها الجمعوية والثقافية ،ومن هذا
املنطلق وحتى نقول أن الشباب األمازيغي بعيد عن
هذا االحتواء ورافض كليا لخدمة أجندة سياسية
معينة وليقول أن األمازيغية قضية شعب بكامله
وليست لجمعية أو تنظيم معني.
وما تجدر اإلشارة إليه فإن مبادرتي يودا وتاوادا
بينهما نقط التالقي والتنايف إذ أن الشباب املشارك
وأصحاب مبادرة يودا ،هم أنفسهم ،مع غياب بعض
األفراد يف يودا كما انضافت عنارص جديدة لم تكن
يف تاوادا الرباط ،وأعتقد أن هناك عنارص داخلية
حاولت تخريب الصوت األمازيغي الحر مع األسف،
ألن ما يواجه عددا من املحطات النضالية األمازيغية
من عراقيل ال يقترص عىل املخزن وبعض األحزاب،
بل يشمل حتى قلة من املحسوبني عىل الحركة
األمازيغية.
إننا نمر بفرتة حاسمة وتاريخية ومرحليا يجب
العمل عىل وضع حد للنزاعات واألحقاد ،والحروب
البينية الصغرية للحركة األمازيغية ،عن طريق احرتام
املبادرات النضالية ،فالعربة بالعمل امليداني ألننا يف
األخري يفرتض ويقال أننا نعمل جميعا عىل تحقيق
مكاسب للشعب األمازيغي ،الذي عانى ومازال من
ربع قرن من التهميش واإلضطهاد العرقي واللغوي
والتاريخي ،إضافة إىل محاولة طمس اللغة حيت
تساهم سياسية التعريب يوميا يف قتل األمازيغية ،إن
ما يجمعنا مع الكثريين هو الحرص عىل األمازيغية،
وما يفرقنا أحيانا هو سيطرة بعض األحزاب
املحسوبة عىل النظام عىل الحراك األمازيغي ،وهو
أمر مرفوض جملة و تفصيلة.
إن رس نجاح مبادرة يودا الكبري هو انفتاحها عىل كل
األحرار ،وكل الضمائر الحية للمساهمة والحضور
بدون احتواء وال استغالل ،ألن الكل يعرف تاريخنا
النضايل النزيه إضافة إىل حرصنا عىل استقاللية
املسرية عن كل األطراف الداخلية والخارجية،
وكانت االستجابة والنجاح حليف يودا بفضل
إمكانيات ذاتية ،وما نسعى إليه يف يودا يشمل كل
مطالب الحركة األمازيغية باملغرب ،مع توسيع تلك
املطالب لتشمل مطالب تمس فئات عريضة من
املجتمع املغربي ،سواءا منها السياسية واالجتماعية
أوالثقافية ،فضال عن املطالبة بدعم اإلبداع والسينما
األمازيغية والكتاب بشكل مبارش ،و هو األمر الغائب
يف جل املبادرات السابقة إذ يتم االكتفاء بجزء من
املطالب األمازيغية ،وربما هذا ما يفرس املشاركة
الواسعة يف مسرية يودا باكادير ملختلف الفئات
واألعمار باإلضافة ملشاركة ممثلني عن بعض
األحزاب وجمعيات املجتمع املدني ،ويف األخري أود
التأكيد عىل أن مسرية يودا ناجحة من حيث الحضور
ومن حيث انضباط كل الحارضين ألرضية املسرية
وشعاراتها ،وأود أن أوجه الشكر لكل من ساندنا منذ
البداية وأخص بالذكر مناضلني من التجمع العاملي
األمازيغي ،وكل الشباب األمازيغي من مختلف
التنظيمات الذين حرضوا يف مسرية يودا وساهموا
يف التحضري لها عن قناعة ووعي تام والذين سنظل
دوما نكن لهم كل التقدير واإلحرتام.

نشطاء أمازيغ حيتجون ضد العنصرية والتهميش يف مسرية «يودا» بأكادير
يف الدستور ،وبتصحيح التاريخ
والقطع مع القومية العربية ،
وبالسياسات الشعبوية واملعادية
لألمازيغ من طرف حكومة بنكريان
 ،كما حملت العديد من الشعارات
السخط من األوضاع االجتماعية
و االقتصادية  ،كانعدام فرص
الشغل و تردي األوضاع التعليمية
و ارتفاع األسعار وغياب املساواة
يف توزيع الثروات الوطنية ،ولم
تخلو الشعارات املرفوعة من
استهجان واستياء األمازيغ من
األصولية
تنامي الترصيحات
والعنرصية الذي بدأت تتسم بها
وبشكل أكثر حد ًة ترصيحات
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العامل االمازيغي

بعض االشخاص املنتمني لحزب
العدالة و التنمية و ذراعهم الدعوي
حركة التوحيد واالصالح وبعض
السلفيني  ،خصوصا ً من املقرئ
ابوزيد والريسوني وبنكريان
والحمدويش والفيزازي ،كما نال
عبد اللطيف وهبي املنتمي لحزب
األصالة واملعارصة حقه من
االستهجان واالستنكار نتيجة
لترصيحات سابقة له وصفها
النشطاء بترصيحات عنرصية
إتجاه األمازيغ ....
كما كانت هذه املسرية مناسبة
للتضامن مع امازيغ تغردايت
بالجزائر الذين يعانون االبادة
العرقية التي ينهجها ضدهم
النضام الجزائري و مافياته ورفع
املشاركون كذالك الفتات تندد بـ
نزع أراىض السكان األصليني،
وتدعو الحكومة إىل إقرار رأس
السنة األمازيغية عيدًا وطنيًا
رسميًا ىف املغرب  ،و بإطالق رساح
املعتقلني السياسيني األمازيغ  ،و
بترسيع تفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية كما جاء يف عريضة
املليون توقيع و قد عرب العديد
املشاركني بعد انتهاء املسرية عن
تثمني هذه الخطوة مسرية»يودا»
والتي استطاعت اإلحاطة بأغلب
مطالب الحركة األمازيغية من
خالل الشعارات والالفتات املرفوعة
 ،واملشاركة القوية من مختلف
الفرقاء  ،و التنظيم الجيد للجنة
املنظمة  ..و اليوم كان يوم
تاريخي بامتياز يحسب للداعني
لها و املشاركني فيها  ،حيث كان
يوم انتصار لإلنسان األمازيغي و
مطالبه و للقيم اإلنسانية النبيلة
يقول ناشط أمازيغي لجريدة
«العالم األمازيغي» .
ويف ترصيح لجريدة «العالم
األمازيغي»قالت املمثلة والفنانة

املقتدرة والوجه البارز يف السينما
األمازيغية فاطمة بوشان بأن
مشاركتها يف مسرية يودا جاءت
للمطالبة برفع كل أشكال
التهميش واإلقصاء الذي يطال
الفنان األمازيغي وكدا املطالبة
بدعم السينما األمازيغية التي
تزخر باملبدعني واملواهب يف كل
املجاالت من جانبه قال الناشط يف
حركة يودا عبد الله أنجار»أمازيغ»
يف ترصيحات دائمة «للعالم
األمازيغي « بأن املسرية ناجحة
مائة باملائة بسبب تواجد مجموعة
من املناضلني األمازيغ األحرار الدين
يعملون لصالح األمازيغية بنكران
الذات وبجدية وال يهمهم كثرة
القيل والقال هنا وهناك وأضاف
أنجار بأن هده املسرية تعترب خطوة
أوىل يف طريق مازال طويل وشاق
لكنه غري
مستحيل
كما
دعا كل
األحرار إىل
ا ال لتفا ف
ل
حو
ا ملبا د ر ا ت
الجادة النا
مصلحتنا
ا لر ا هنة
تقتيض الوحدة وتضافر الجهود من
أجل غد أفضل للقضية األمازيغية
وأكدت اللجنة املنظمة عن
إستعدادها للقيام بمسريات
أخرى ستكون أكثر تصعيدا ً
 ،إن لم تلبي الحكومة و الدولة
املغربيتني مطالبها  ،ولم تتعامل
مع التوصيات املرفوعة يف البيان
الختامي بشكل إيجابي .
* منترص احويل اثري
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الناشط الكوردي «كاوه بوتاين» يف حوار مع جريدة «العامل األمازيغي»
سياسة التعريب من املحيط إىل اخلليج اليت تبناها النظام السابق يف العراق جعلتنا نعتقد أن
كل شي عريب قبل أن نكتشف بأن بالد األمازيغ»مشال إفريقيا» ال عالقة هلا بالعرب

حاوره يف أكادير :منترص أحويل «إتري»

* يف البداية نرحب بك يف جريدة العامل
األمازيغي ؟
** شكرا تنمرت نون وشكرا لجريدة
األمازيغ عىل أالستضافة
كاوه بوتاني ،ابن مناضل كوردي معروف
بكوردستان مقيم بالنرويج ومتزوج من
نورويجية ويل معها  3أطفال»زين زري
زيوار» أعمل يف الرتجمة وأيضا مهتم وباحت
يف الشؤون األمازيغية والكوردية وهدا أعتربه
شغيل الشاغل ،ويل عالقة مع املسؤولني
السياسيني يف إقليم كورديستان.
* إبن مناضل كوردي معروف بكوردستان نود أن
نعرفه نحن كدالك يف املغرب؟
** إسمه صابري بوتاني مناضل يف الحزب
الديمقراطي الكوردستاني سابقا وشاعر
كبري يوجد له تمثال يف ساحة منتزه الحرية
«أزادي بارك» بمدينة دهوك الكوردية.
* أنت أول كوردي يرفع العلم األمازيغي يف
دهوك بكوردستان كيف كانت الردود هناك؟
** صحيح أنا كنت أول كوردي يرفع
العلم األمازيغي يف شوارع مدينة دهوك
كما يف النورويج ويف أي مكان أذهب إليه
حقا أذهلني الشباب بحبهم ومعرفتهم
واحرتامهم لهدا العلم وساروا يأخدون معه
الصور كما إستضفوني يف التلفزة.
* متى بدأت عالقتك بالقضية األمازيغية؟
وكيف بدأت؟
** عالقتي باألمازيغية بدأت مند سنتني
تقريبا عندما شهدت صورة لنشطاء أمازيغ
عىل الفيسبوك يرفعون علم كوردستان يف
إحدى املسريات األمازيغية وهدا شئ كبري
ألنه لم أكن أتوقع يف يوم من األيام أن يرفع
علم كان يهدد كل من يرفعه باإلعدام واليوم
نراه يرفع باملغرب بهده الطريقة وهدا
مفخرة بالنسبة لنا ككورد وملا شاهدته
لم أتمالك نفيس ومن ذلك الوقت قررت أن
أناضل إىل جانب هدا الشعب العظيم
* قلت بأنك أول مرة تزور املغرب كيف وجدت
األجواء هنا ؟
** أول مرة أزور فيها بالد األمازيغ «املغرب»
وبرصاحة وجدت األجواء جميلة جدا وكان يل
أمال أن أشارك يف مسرية أمازيغية باملغرب
وملا سمعت بأنه هناك مسرية أمازيغية
بأكادير تزامنا مع رأس السنة األمازيغية
والتي أشبهها بعيد» النوروز الكوردي»
قررت أن أتي لبالد األمازيغ ألشارك معهم
يف املسرية واالحتفال برأس السنة األمازيغية
.2946
* ما هي أوجه التطابق بني االحتفاالت برأس
السنة األمازيغية واالحتفاالت بعيد النوروز
لدى الكورد ؟
** نفس طريقة االحتفال ونفس العادات
نفس التقاليد فكل مدينة تشهد حفالت
مهرجانات وبطريقة االحتفال برأس السنة
األمازيغية التي عايشتها معكم اليوم وكما
تعرفون فعيد النوروز الكوردي هو عيد
ورأس السنة الكوردية وتاريخه يعود اىل
.2714
* وما هو أوجه اإلختالف بينهام ؟
** ال أبدا كل شئ متشابه نفس القومية
الكل يفتخر بهده الحضارات العريقة وأقول
لك بعد مشاركتي أمس يف االحتفال برأس
السنة األمازيغية سواءا يف مسرية أكادير
أو االحتفال بتيزنيت شعرت وكأنني أحتفل
بعيد النوروز يف إحدى مدن إقليم كوردستان
ليس هناك أي فرق باملرة.
* حضورك يف مسرية يودا بأكادير هل ترك
عندك انطباعات أولية حول املطالب واألهداف
التي يصبوا إليها األمازيغ يف املغرب؟
** أنا قرأت املطالب وتابعت الشعارات التي
رفعها األمازيغ وكل ما أتمناه هو أن تكون
لهده املسرية الناجحة صدى لدى املعنيني
وأتمنى أن تتحقق هده املطالب وكل املطالب
التي تطالب بها الحركة األمازيغية يف بالد
األمازيغ.
* هدفك هو املشاركة يف اإلحتفال برأس السنة
األمازيغية ؟أم لك أهداف أخرى كتقويات
العالقات بني الكورد واألمازيغ ؟
** الهدف هو املشاركة يف هدا االحتفال
وأيضا كنت يف كوردستان يف شهر 11
واتصلت بمسؤولني كبار يف السلطات
الكوردستانية وفرحوا كثريا بموقف تقوية
العالقة بالشعب األمازيغي ملا تحدثت لهم

عىل أن األمازيغ يرفعون العلم الوطني
فكان طلبهم هو تقوية العالقات األمازيغية
الكوردية وعىل هدا األساس تحدثت مع
مختصني داخل إقليم كورديستان وطلبت
منهم أن نستضيف فرقة أمازيغية ونشطاء
أمازيغ يف عيد النوروز لكي يعرف الكورد
من هم السكان األصليون لشمال إفريقيا
ودالك ألن يف العراق سابقا استعملوا سياسة
التعريب من املحيط اىل الخليج وهدا ما جعلنا
نعتقد أن كل يش عربي لدرجة أنهم قالوا بأن
إبن بطوطة عربي يعني كل شئ زوروه ـ
قبل أن نكتشف ب أن شمال إفريقيا ال عالقة
لها بالعرب بفضل العالقة مع هدا الشعب
العظيم دون أن نىس أن للتكنولوجية إسهام
كبري كدالك يف التقارب بيننا.
*ّوهل وافق املسؤولون يف إقليم كوردستان
عىل طلبك استضافة األمازيغ يف احتفاالت عيد
النوروز؟
** وافقت محافظة دهوك عىل استضافة
فرقة أمازيغية وأنا هنا يف أكادير تحدثت مع
ناشطني أمازيغيني وعربوا عن فرحهم من
هده املبادرة كما وعدوني عىل املساعدة يف
اختيار الفرقة والنشطاء األمازيغيني الذين
يستطيعون أن يمثلوهم و هي مناسبة لكي
يتعرف الكورد عىل الثقافة األمازيغية أكرت
وهدا بالنسبة يل رضوري جدا.
* قلت بأنك تريد أن جتلب منشورات وأعالم
وكتب تتحدث عىل األمازيغ لتوزعها يف يف
إقليم كوردستان هل طلب منك دالك ؟أم مبادرة
شخصية؟
** هي مبادرة شخصية وأيضا طلب مني
مسؤول يف السلطات الكوردية أن أجلب
كتب ومنشورات أمازيغية لكي يعرضوها
يف املهرجانات للشعب الكوردي وطلب كدالك
مني أن أجلب األعالم األمازيغية واألهم جدا
هو أن أسس جمعية مشرتكة للصداقة بني
الشعب الكوردي واألمازيغي كما طلب مني
دات املسؤول أن أكون مرشف عليها بسبب
اهتمامي بالقضية األمازيغية ولكن بسبب
أني أقطن يف النرويج اعتذرت منهم وطلبت
منهم أن يبحثون عن أصدقاء آخرين يف داخل
اإلقليم عىل أن أفتح فرع تابع للجمعية يف
«أسلو» بالنورويج حيت اعمل واسكن وأمال
أن يفتح باقي الفروع للجمعية الحقا يف
مختلف بلدان «تمازغا» وهدا هو الهدف من
الفكرة.
* هل هناك يف النرويج حتركات لنشطاء
أمازيغ وهل لك عالقة معهم ؟
** مع األسف الشديد الجالية األمازيغية
يف النورويج ال ينشطون وال يدافعون عىل
القضية األمازيغية بهده الدولة الديمقراطية
وال يعرفون بها وال بحضارتها وثقافتها
املذهلة وحاولت أكرت من مرة أن أعرف
بالقضية األمازيغة لدى النورويجيني ورفعت
العلم األمازيغي يف مهرجانات كربى و الكل
كان يتساءل من يكون هدا العلم ؟
* هل أنت متفائل ملستقبل عالقة الصدقة بني
الكورد واألمازيغ؟
** متفائل جدا هناك عالقات قوية بيننا
وأتمنى عما قريب أن يكون هناك تسهيل
منح تأشريات وأتمنى أن تكون عالقات
قوية ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا بني بالد
األمازيغ»املغرب» وإقليم كوردستان ولو
كانت العالقة جيدة بيننا لحظر عدد كبري من
الكورد يف مسرية اليوم.
* ماهي الصعوبات التي واجهتهم ومنعتهم
من احلضور؟
** هناك صعوبات كبرية يف إجراءات منح
التأشرية وهناك صعوبات مثل غياب خط
الطريان بني املغرب وكوردستان.
* ماذا حدت معك بالضبط بعدا هناية مسرية
«يودا»؟
** بعد املسرية ذهبنا إىل تناول الغداء
يف أحد املطاعم فادا بشخصني من رجال
األمن باللباس املدني يطلبان مني أن
أمدهم بنسخة جواز سفري ففعلت أخدا
لها صورة بهاتفهم وساءلوني عن غاية
الزيارة للمغرب فقلت لهم سياحة رحبا بي
تم انرصفا كانت معاملتهم طيبة معي كان
أسلوبهم محرتما لكن ما اندهشت له هو
أنهم ترصدونا يف سيارة من مكان املسرية إىل
أن وصلنا إىل املطعم.
* نعرج عن واقع الكورد،كيف هي أحوال إقليم
كوردستان يف ظل متتعه بحكم دايت موسع ؟
** برصاحة الوضع يف كوردستان أحسن

بكثري مما كان عليه يف السابق االن
هناك االستقرار والديمقراطية مقارنة
بدول املحيط ،والشعب تخلصت من
حكم النظام السابق واألن يتمتع
بأمان واستقرار وكوردستان االن هي
البقعة الوحيدة املستقرة واألمنة وكل
من يزورها يحس ان هناك نوع من
التقدم واالزدهار ،وكما تعرف فإقليم
كوردستان غني بالنفط ،فبسبب حكم
الكورد ملنطقتهم بانفسهم أصبح هناك
فرق ملحوظ اذ اليوم يقارنون» أربيل»
الكوردية بدبي اإلماراتية باإلضافة إىل
التطور و االزدهار الذي تشهده باقي
املدن مثل دهوك والسليمانية وباقي
املدن الكوردية يف اإلقليم.
* أ هلذا اختار وزراء السياحة العرب
مدينة أربيل عاصمة السياحة العربية لسنة
 2014؟
** صحيح وهدا ما دفع بالكورد
إىل االحتجاج ألن أربيل عاصمة إقليم
كورديستان ليست عربية وال عالقة
لها بالدولة العربية ،ورغم معرفتهم بأن
أربيل ليست عربية ولو كانت كدالك فلمادا
يرصون عىل وصفها بالعربية؟ وقصدي هنا
ليس هو اإلساءة للعرب بل عندي أصدقاء
جيدين عرب يدافعون عىل الكورد أكثر مني
ـ والعرب اليوم يف كورديستان يعيشون يف
أمان واستقرار ألن الشعب الكوردي يحرتم
كل شعوب ويتعايش معها  ،ويف كورديستان
ليس لدينا مشكل مع القوميات واألديان،
ونحن نعترب القومية الكوردية فوق وأهم
من كل شئ يعني نعتربالدين يشء خاص
بني الفرد وربه  ،،وأغلب الكورديني سنيني
األشوريني والرتكمانني
باإلضافة اىل
واإلزيديني ،،،،،والكل يتعايش يف سالم.
* من هم اإلزيديني ؟
** «اإلزيديني» هم الكورد الذين يدينون
بالدين االزيدي و هو الدين األقدام للكورد،
ومازال مستمرا إىل اآلن وصلواتهم كلها
باللغة الكوردية.
* وماذا عن أحوال الكورد بسورية يف ظل الرصاع
الدائر واملتواصل بني نظام األسد والطوائف
األخرى ؟
** الكورد داخل سورية ليس لهم الحق يف
التجنس وبالتايل هم غرباء يف وطنهم واألكراد
دائما يف االنتفاضة ضد الحكومات البعثية وملا
جاء الجيش الحر ليصارع من أـجل الحكم
ضد االسد وجدنا أن الجيش الحر أسوء ألف
مرة من بشاراالسد وهدا ما دفع بالكورد
للدفاع عىل مناطقهم ألنه الفرق بني الجيش
الحر وحزب البعث ،لكن الحمد لله الكورد
يسيطرون االن عىل مناطقهم ويدافعون
عليها وإنشاء الله أتمنى أن ينفصلوا عن
سورية وينضموا إلقليم كورستان الكبري
وهدا حلم كل كردي.
* تقصد اإلنفصال عن الدولة السورية؟
** طبعا ألن يف سورية ال الحكومة وال
املعارضة كلهم يعتربون أنفسهم عرب وال
يعرتفون بنا ككورد ،وأتمنى من أالحزب
الكوردية يف داخل سورية أن يتفقوا يف ما
بينهما وتتحد لبناء وطن كورديستان.
* وماذا عن تركيا التي تضم األغلبية الكوردية
يف ظل هده التطورات والتغريات اإلقليمية؟
** تركيا اليوم غريت سياستها مع
الكورد فأصبحت أفضل من السابق وذالك
لسببني:السبب األول ــ محاوالتها املتكررة
لدخول اإلتحاد االوربي وهي مجربة أن
تراعي القضية الكوردية والسبب الثاني
هو ازدهار تركيا اقتصاديا بعد وقف القتال
مع حزب العمال الكوردستاني  ،وأيضا بعدا
زيارة الربازني أألخرية لرتكيا وهو»الربزاني»
يسعى لحل القضية الكوردية مع تركيا
بسالم ورغم كل شئ أتمنى من كورد
تركيا اإلنضمام إلنشاء دولتنا الكبرية وهدا
هو حلمنا املرشوع ألن التقسيم أثر علينا
كثريا وهدفنا هو دولة للكورد وحتى إن لم
نستطيع عىل أألقل أن تكون لنا أربع أقاليم
فيدرالية ،تركيا سورية العراق وكوردستان
* وماذا عن الكورد فـي إيــران يف ظل التعتيم
املستمر عىل كل ما حيدت يف اجلمهورية
األسالمية ؟
** هناك حركة كوردية داخل املناطق بجبال
كوردستان بإيران تابعة لحزب العمال
الكوردستاني تدافع عن الحقوق الكوردية
بكل الوسائل و تتصدى لكل االعتداءات

املستمرة من الحكومة والنظام اإليراني ضد
الشعب الكوردي ،و الحكومة اإليرانية تقوم
بإعدامات يومية للكورد فقط ألنهم يعلنون
و يجاهرون بإنتماءهم  ،،وبسبب األخبار
الشحيحة التي تأتي من إيران ال نعرف أين
وكيف وحجم هده االعتداءات ،،،السلطة
اإليرانية ظاملة وال عالقة لها باإلسالم كما
يدعون يف جمهورية إيران اإلسالمية.
* يبدو أن الكورد قطعوا أشواطا مهمة يف
حترير املرأة الكوردية من اهليمنة الذكورية
مقارنة بأمازيغ اليوم أين يكمن الرس بالضبط ؟
** املراة بصفة عامة عامل مهم يف املجتمع
واملرأة الكوردية عرب التاريخ لها مكانة
خاصة وتعمل اىل جانب الرجل ولها دور مهم
يف العائلة وهذا تاريخيا وللمرأة تاريخ نضايل
والدليل عىل ذلك كما تتابعون وتشاهدونه
كل يوم هو ان النساء هن املتواجدات يف
الصفوف األمامية للقتال يف حزب العمال
الكوردستاني كما يف مراكز القرار يف الجيش
و هن كذالك خريجات من الكليات العسكرية
وهن أيضا مقاتالت بارعات يف كوردستان
وسورية اليوم ،وأتمنى شخصيا أن تكون
للمرأة دور أكرب يف املساهمة يف بناء الوطن
الدي نحلم بــه.
* رأيك اخلاص ككردي يف ما بات يعرف
بالربيع الديمقراطي يف املنطقة ؟
** الحظنا ما يقع اليوم يف سورية وما يدعى
بالجيش الحر و جبهة النرصة هو خراب و
دمارو تقتيل وترشيد للعائالت و اغتصاب
للنساء و ال عالقة له مع الثورة و يمكن
قياسه مع ما يقع يف مرص اليوم من إنقالب
عسكري عىل رئيس اختاره الشعب املرصي
يف انتخابات نزيهة بشهادة العالم وعودة
العسكر للحكم فاين الربيع الديمقراطي من
كل هذا اللهم إدا إستثناينا لحد االن تونس.
* قبل اخلتام أريد رأيك يف هدا االسم «عبد
اهلل أوجالن
** «السيد أوجالن هو من عرف بالقضية
الكوردية للعالم وما يعجبني أكثر أن له
تنظيم قوي يف الخارج يشتغلون بنكران
الذات ومخلصني للقضية الكوردية وحزب
غني ليس فيه نهب وفساد ويعمل بجدية
للقضية وأنا ككوردي أدعم أي شخص يعمل
للقضية الكوردية مثل الزعيم»أوجالن»
وأتمنى أن يخرج من السجن قريبا ،،،،
* شكرا لك كاوه بوتاين عىل رحب صدرك
ولك الكلمة األخرية عرب منرب جريدة العامل
األمازيغي؟
** أشكرك عىل حوار اليوم استمتعنا معك
حقا كما وأحييك عىل اهتمامك الشامل
لواقع الكورد وأهنئ الشعب األمازيغي برأس
السنة وأمنيتي أن يهتموا أكثر بقضيتهم
العادلة واالهتمام باللغة والتقافة والحضارة
األمازيغية وأنا جدا مرسور بشعب عريق
صاحب حضارة ولكم أن تفتخروا بها وأكرب
جريمة هي أن نقول عىل أن املغرب بلد عربي
بعدا ما شاهدته اليوم من ثقافة عريقة يف
االحتفال برأس السنة األمازيغية كما أشكر
جريدة العالم االمازيغي عىل هذه االستضافة
وأنا فرح جدا بهده الزيارة وهدا االستقبال
والحفاوة وكل ما تتيح ىل الفرصة سأزور بلد
األمازيغ»املغرب.
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تايري ن وكال يف أضخم احتفال

مبناسبة رأس السنة األمازيغية2064

نظمت جمعية تايري ن وكال برشاكة مع وزارة
الثقافة ،واتصاالت املغرب ،واملجلس البلدي ،واملجلس
اإلقليمي وعمالة إقليم تيزنيت ،واملعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،اإلحتفال برأس السنة األمازيغية الجديدة
 2964يومي السبت واألحد  12 – 11يناير الجاري
بمدينة تيزنيت.
ووفق برنامج جمعية تايري ن وكال « حب األرض « التي
ترأسها الفنانة والربملانية فاطمة شاهو «تابعمرانت»
فقد اعطيت االنطالقة الرسمية لهذا الحدث التاريخي
بدار الثقافة محمد خري الدين بتيزنيت يوم السبت 11
يناير الجاري بعرض الرشيط املصور «كليب أوتاجاجت»
ثم ندوة حول «القانون العريف األمازيغي «أزرف» بعنوان
األعراف األمازيغية :الجذور واإلمتدادات يف املجتمع
املغربي املعارص وشارك يف الندوة نخبة من األساتذة
من بينهم  :األستاذ أحمد بومزكو «مسري الندوة»
واألستاذ أحمد اد الفقيه محامي وباحث يف القانون
العريف ،واألستاذ حسن ادبلقاسم محامي وخبري أممي،
و األستاذ الحسني بويعقوبي أستاذ جامعي بكلية إبن
زهر ،باإلضافة للباحث والصحايف محمد بودهان ،كما
سيشارك يف نقاش محاور هذه الندوة نخبة أخرى من
األساتذة املختصيني يف القانون العريف.
وبعد قراءة آيات بينات من الذكر الحكيم تم عرض
نشيد لألطفال بعنوان « أمور إينوا» كلمات وألحان
األستاذة فاطمة تاباعمرانت ،بعده تم تبادل التهاني
من طرف األطفال بمناسبة حلول السنة األمازيغية
الجديدة  ، 2964بعدها قراءات شعرية من طرف
الشاعرة خديجة أروهال.
هذا ويف حدود الساعة الخامسة مساء تم تكريم وجوه
أعطت الكثري للغة والثقافة األمازيغيتني ،كـ  :األستاذ
حسن إدبلقاسم والصحفي محمد بودهان ،والعالمة
األستاذ أعمون موالي البشري ،و األستاذ عمر الحدادي،
واألستاذ الحسني بن احيا .
وكعادتها ووفقا لألهداف التي رسمتها جمعية تايري
ن وكال منذ التأسيس وزعت الجمعية دعم مجاني عىل

االطفال األيتام املتفوقني يف الدراسة
بإقليم تيزنيت بتنسيق مع مندوبية
وزراة الرتبية الوطنية.
هذا واختتمت تايري ن وكال اليوم األول
بتوقيع ديوان « إمطاون ن واكال»
للشاعرة فاطمة تاباعمرانت عىل
نغمات موسيقى الرايس الحاج بلعيد،
ثم تقديم سكرابل أمازيغي لألستاذ
عمر الحدادي ،باإلضافة لرفع الستار
عىل مجسم املرحوم الحاج بلعيد.
وبموازاة مع حفل إيناير لهذه السنة
نظم معرضا لآلالت املوسيقية ومعرض
حول مخطوطات القانون العريف.
وخالل اليوم الثاني الذي صادف نهاية
سنة  2963واستقبال سنة أمازيغية
جديدة  2964افتتحت جمعية تايري
ن واكال برنامج اليوم الثاني بندوة
صحفية بأحد الفنادق الكربى بتيزنيت
يف حدود الساعة الحادية عرشة صباحا،
حيث التقي ممثيل وسائل اإلعالم
بالفنانني املشاركني يف سهرات حفل السنة األمازيغية
الجديدة والوجوه املكرمة.
واختتمت الجمعية حفلها بسهرتني فنيتني األوىل بدار
الثقافة محمد خري الدين بتيزنيت إبتداء من الساعة
التامنة مساءا بمشاركة أملع نجوم األغنية االمازيغية
كـفرقة أحواش تافراوت « أدال» والسمفونية
األمازيغية برآسة لحسن إد حمو ،والفنان األمازيغي
الكبري عموري مبارك ،كما عرف الحفل عرض رشيط
غنائي مصور لألطفال بعنوان « أمور إينو»  ،ثم تبادل
التهاني من طرف األطفال.
وباملناسبة تم تكريم عبد السالم أحيزون الختياره
شخصية سنة  ، 2963كما تم توشيح كل من األستاذة
والباحثة فاطمة أكناو وعيل إكن والالعب الدويل
مصطفى حجي وجائزة املرحوم مبارك أولعربي لالغنية

جائزة مبارك أولعريب ألغنية الشبابية
"صاغرو باند"

خصصت
جمعية
تايري نواكال
جائزة لألغنية
ا لشبا بية
األمازيغية ،يف
احتفالها املنظم
بمدينة تيزنيت
أيام  10و11
يناير ،2014
سبة
بمنا
السنة
رأس
ا أل ما ز يغية ،
واختارت تسميتها بجائزة مبارك
أولعربي مؤسس فرقة صاغرو باند.
والفنان مبارك أولعربي ولد سنة
 1982بمنطقة امللعب دائرة كلميمة،
وبدأ مشواره الفني منذ صغره حيث
برع يف عدة فنون كالرسم واملوسيقى
والشعر ،ويعرف مبارك بلقب "النبا"
مند صغره وإىل ان دخل الساحة
الفنية األمازيغية يف شبابه.
أسس فرقة غنائية سنة  2006أطلق
عليها اسم صاغرو باند ،ويف ظرف
وجيز اشتهرت فرقة صاغرو باند
وأصدرت خمس ألبومات غنائية،
أغنت األغنية األمازيغية بالجنوب
الرشقي واملغرب ،كما تناولت أغانيها
مواضيع مرتطبة بالثقافة واللغة
والهوية األمازيغية ،وكذلك الحرية
والبطالة والتهميش الذي لحق

األمازيغ بعد جالء املستعمر .وقد
شارك النبا يف مجموعة من امللتقيات
واملهرجانات الفنية عىل الصعيد
الوطني وكانت أخر مشاركة له
صيف سنة  2010يف مهرجان طنجة
للثقافة األمازيغية الذي نظمته
جمعية ثاويزا.
باإلضافة لكونه فنانا كان مبارك
أولعربي مناضال يف صفوف الحركة
الثقافية األمازيغية بالجامعة ،كما
حصل عىل شهادتني جامعتني واحدة
يف القانون والثانية يف الدراسات
الفرنسية.
وتويف الفنان واملناضل مبارك أولعربي
بعد رصاع مع املرض ،عقب عودته
مبارشة من مهرجان طنجة للثقافة
األمازيغية عن سن ثمانية وعرشين
سنة.

الشبابية عن مجموعة صاغرو باند .
واسدل الستار عىل فقرات السهرة األوىل بتقديم وجبة
تاكال مرفوقة بموسيقى إحتفالية بمناسبة رأس السنة
األمازيغية الجديدة  2964يف حدود الساعة العارشة ليال
.
وضمن فقرة السهرة الثانية التي احتضنتها ساحة
اإلستقبال بتيزنيت يف حدود الساعة الثامنة ليال التقى
زوار وساكنة تيزنيت مع أملع نجوم الغناء كـ  :الفنانة
زهرة هيندي والفنانة فاطمة تاشتوكت ،وجموعة
ريفيو ،ومجموعة صاغرو باند ،والفنانة البتول
املرواني ،ومجموعة ميمون أورحو ،باإلضافة لعواد
تمانار ،ولإلشارة فسهرة رأس السنة األمازيغية « إيض
ن إيناير»  2964تم نقلها مبارشة عىل شاشة القناة
األمازيغية الثامنة ،كما استقبل الحارضون السنة
الجديدة بإطالق شهوب إصطناعية منتصف الليل.

« تايري ن واكال» ختتار عبد السالم أحيزون
رجل سنة األمازيغية 2964

اختارت جمعية "تايري ن
واكال" التي ترتأسها الفنانة
األمازيغية والربملانية فاطمة
تابعمرانت عبد السالم أحيزون
الرئيس املدير العام ملجموعة
"اتصاالت املغرب"رجل السنة
األمازيغية . "2963
وجاء اختيار "تايري ن واكال"
لرجل األعمال نظرا للخدمات
التي قدمها للغة والثقافة
األمازيغيتني ،وأوضح بيان
للجمعية األمازيغية أن "اتصاالت
املغرب" أطلقت خدمة العلبة
الصوتية باألمازيغية ،بحيث
كانت هذه الخدمة متوفرة
فقط باللغة العربية والفرنسية،
وأصبحت اليوم متاحة باللغة
األمازيغية .كما أضاف البالغ
أن "اتصاالت املغرب" قامت
يف شخصها املحتفى به يف
تيزنيت ،بتسهيل عملية الولوج
إىل التكنولوجيات الحديثة يف
اإلعالم والتواصل ،وحسب البيان
فقد "أخذت مجموعة اتصاالت
املغرب" بعني االعتبار االختالف
اللغوي لجميع زبنائها ،ووضعت
منتوجات
إشارتهم
رهن
وخدمات بلغات متعددة بما فيها
اللغة األمازيغية .وللتذكري ،فإن
اتصاالت املغرب اقرتحت أجهزة
نقالة باللغة األمازيغية منذ
فرباير  ،2011باإلضافة لتقديم
الرشكة لوصالت إشهارية

وبحروف

باألمازيغية
تيفيناغ.
وقد تقلد السيد عبد السالم
أحيزون عدة مناصب يف
الدولة إذ كان مديرا للخطوط،
ثم رئيسا ملصلحة البث،
ومديرا لإلتصاالت يف وزارة
الربيد واإلتصاالت السلكية
والالسلكية ،كما شغل منصب
املدير العام للمكتب املغربي
للربيد واالتصاالت ،وتوىل
املنصب الوزاري كأصغر
وزير مغربي لقطاع الربيد
واملواصالت من سنة 1992
إىل سنة  ،1995وشغل نفس
املنصب الوزاري ما بني 1997
و ،1998ومنذ سنة 1998
أصبح السيد أحيزون مديرا
عاما إلتصاالت املغرب ،ثم
رئيسا ملجلس إدارة الرشكة،
واختري ضمن أفضل ثمانية
مدراء رشكات يف العالم
سنة  .2011ومنذ دجنرب
 2006انتخب أحيزون رئيسا
للجامعة امللكية املغربية أللعاب
القوى ،كما عني السيد أحيزون
من طرف امللك محمد السادس
عضوا باملجلس اإلداري للمعهد
امللكي للثقافة األمازيغية ،ولعب
السيد أحيزون كذلك دورا يف
تقوية وتعزيز موقع قناة ميدي
.1
وأحيزون كذلك عضو يف كل من

مؤسسة محمد السادس لحماية
البيئة ،ومؤسسة محمد الخامس
للتضامن ،وجمعية لال سلمى
ملحاربة الرسطان ،وعضو يف
اللجنة التنفيذية الدولية لغرفة
التجارة الدولية يف باريس ،وعضو
مجلس إدارة جامعة األخوين يف
إفران.
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تايري نواكال تنظم حفال تكرمييا لشخصيات أمازيغية يف جماالت خمتلفة

أمازيغية عىل املنوال التايل:

جمعية
قامت
تايري نواكال يف
إطار تخليدها
السنة
لرأس
األمازيغية 2964
بمدينة تيزنيت،
أيام  11و12
2014
يناير
املايض ،بتكريم
عدة شخصيات

* السيدة فاطمة أكناو:

وللجنة تنسيق الشعوب األصلية اإلفريقية ،وعضو
سابق باملجلس اإلداري للمعهد امللكي للثقافة
األمازيغية ،ومعتقل سابق لسنتني ونصف يف
املعتقالت الرسية ويف سجون الرباط والدارالبيضاء.

* حممد بودهان:
مؤلف وكاتب أمازيغي ،ومؤسس لجريدة ثاويزا
التي أرشف عىل إصدارها منذ سنة  1997إىل أن
توقفت سنة  ،2012عمل أستاذا للفلسفة ومفتشا
لنفس املادة ،تحمل املسؤولية يف عدة جمعيات
أمازيغية.

* عمر احلدادي :

دكتورة الدولة يف اللسانيات التطبيقية
وأستاذة التعليم العايل ،ومنسقة وباحثة
بوحدة الدراسة والبحث يف الديداكتيك بمركز
الديداكتيك والربامج التعليمية باملعهد امللكي
للثقافة األمازيغية.

أستاذ للغة الفرنسية ومن أهم أعماله فيما يتعلق
باألمازيغية هو إعداد لوحة "سكرابل" أمازيغي،
والسكرابل حاليا موجود بثالثني لغة انضمت إليها
األمازيغية مؤخرا بفضل السيد عمر الحدادي.

* السيد حسن إدبلقاسم:

* علي يكن:

عضو مؤسس لجمعية تماينوت وللجامعة
الصيفية بأكادير وللكونغريس العاملي األمازيغي

عضو الجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف،
وكاتب أمازيغي له عدة منشورات باللغة األمازيغية

والفرنسية وكذلك
مؤلفات يف مجال
ا أل نثر و بو لو جيا ،
اللجنة
وعضو
ا لتحضري ية
الثانية
للنسخة
الدويل
للملتقى
الشعوب
آلداب
األصلية.

* احلسني بن احيا كوجيان:
عضو مؤسس لعدد من جمعيات ومنظمات
املجتمع املدني ،ترجم عدة أعمال إىل األمازيغية،
كما نرش أعمال أخرى حول شعر الحاج بلعيد
والفنانة فاطمة تاباعمرانت ،ونرش العديد من
املقاالت يف املجالت والجرائد الوطنية.

* مصطفى حجي:
حاز عىل لقب أحسن العب يف كأس األمم اإلفريقية
سنة  ،1998ينحدر من منطقة يفرن باألطلس
الصغري ،لعب يف عدة أندية أوروبية كما شارك
كلعب رئييس وهداف طيلة سنوات مع املنتخب
الوطني املغربي.

تيزنيت :تكرمي العالمة األستاذ أعمون موالي البشري زهرة هندي حتيي حفل رأس السنة األمازيغية 2964بتيزنيت

خالل حفل إض إيناير « »2964

خالل اإلحتفاالت بالسنة األمازيغية الجديدة
 2964املنظمة من طرف جمعية تايري ن وكال
بمدينة تيزنيت نهاية األسبوع الجاري سيتم
تكريم الفقيه والعالمة األستاذ أعمون موالي
البشري ،هذه اإللتفاتة التي قامت بها «تايري ن
وكال» تعترب اعرتافا بجميل رجال الدين ووعيا
منها بقيمة جهودهم العلمية واملعرفية التي
بذلوها وقدموها لهذا البلد.
ويعترب هذا التكريم ترشيفا للعلم واعرتافا ألهله
وكذا لجهود األستاذ املكرم التي قدمها ومازال
يقدمها للعلم الرشيف وتكوين األجيال من طلبة
العلم واملعرفة.
فمن هو هذا العالمة املحتفى به ليلة إض إيناير؟
األستاذ موالي البشري بن محمد أعمون التناني
ولد بأكادير سنة  ،1943وحيض العالمة بحفظ
القرآن الكريم منذ صغره .ويشتغل عضو
املجلس العلمي املحيل الصخريات التمارة  ،كما
درس بعدة مدارس عتيقة بسوس ثم إلتحق
بكلية ابن يوسف بمراكش واشغل أستاذ التعليم
اإلبتدائي من  1961إىل .2002وكان موالي
البشري عضو سابق لرابطة علماء املغرب.ونائب
رئيس جمعية «إملاس» من  1995إىل .2001
وله عدة برامج دينية إذاعية و تلفزية بالعربية
واألمازيغية.
كما له عدة مؤلفات يف مجال العقيدة ،الفقه
و التصوف .ويعمل خطيبا بمسجد أبي بكر

الصديق بالرباط ،و مدرسا بمدرسة عبد الحميد
احساين بالرباط .ومدرس بمركز تكوين
املرشدات و املرشدين الدينيني بالرباط .األستاذ
مازال إىل يومنا هذا يزاول هذه املهمة ،حيث
سهر كل السهر عىل إعداد العلماء والفقهاء،
وقد تخرج عىل يديه العديد منهم.
* إبراهيم فاضل

الفنانة األمازيغية التي تغني بكل
لغات العالم ،ستغني لجمهور
وزوار مدينة الفضة تيزنيت يوم
األحد  12يناير الجاري بساحة
اإلستقبال ،بمناسبة اإلحتفال
بالسنة األمازيغية الجديدة 2964
املنظم من طرف جمعية تايري ن
وكال « حب األرض «.
وتنحدر الفنانة زهرة هندي من
عائلة «أيت هندي» ،وهي أرسة
عريقة من قبيلة «إمسكني»
نواحي أكادير ،لكن رأت النور
بمدينة خريبكة حيث كان يشتغل
أبوها يف الجيش ،قبل أن يعود إىل
مدينته عاصمة سوس «أكادير»
يف حي بن رسكاو الشعبي ،وهناك
درست الفنانة يف مدرسة خاصة،
قبل أن يتقاعد والدها وينتقل
رفقة أرسته إىل العيش بفرنسا،
قبل أن يقرر يف نهاية األمر العودة
إىل املغرب لإلرشاف عىل استثماراته.
إىل جانب زهرة هندي سيلتقي الجمهور
مع أملع نجوم األغنية املغربية كالفنانة
البتول املرواني والفنانة فاطمة تاشتوكت،
وجموعة ريفيو ،ومجموعة صاغرو باند،
ومجموعة ميمون أورحو ،باإلضافة لعواد
تمانار.

ولإلشارة فسهرة رأس السنة األمازيغية
« إيض ن إيناير «  2964ستنقل مبارشة
عىل شاشة القناة األمازيغية الثامنة ،كما
سيستقبل الحارضون السنة الجديدة
بإطالق شهوب إصطناعية منتصف الليل.
* إبراهيم فاضل
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نـ ـ ــداء جبعل فاتح السنة األمازيغية عيدا وطنيا رمسي ـ ـ ـ ــا أمازيغ وسياسيني بلجيكيني
خيلدون السنة األمازيغية 2964
ينبغي التذكري اوال بأن هذا النداء شماال اىل مشارف خط اإلستواء
ليس بدعة أو اختالقا او تقليدا أعمى
للغري  ..ففاتح السنة األمازيغية الذي
يتزامن مع يوم  13يناير من السنة
امليالدية  ،كان يعتربه شعبنا منذ
أقدم االزمان يوما متميزا ،أي عيدا
وطنيا يحتفى به  ،باعتباره يشكل
اإلنتهاء من قطع مرحلة يف الحياة
للرشوع يف اجتيازمرحلة جديدة.
وبالفعل فتحليل كلمة «اسكاس»
األمازيغية التي تعني السنة ،
نكتشف أن الشعب األمازيغي/
لخص فيها نظرته
املغاربي
وفلسفته للحياة.
فهذه الكلمة يف حقيقتها اللغوية
تعتربجملة مفيدة مركبة من اسمني
وحرف  ،اذ بعد تفكيكها نحصل عىل
ما يلــي ( :أس ك أس ) أي :يوم يف
يوم  ،عند ترجمتها حرفيا اىل العربية
 ،أما املدلول العميق لها فهو « :
الزمن الذي يتطابق فيه أخر يوم يف
السنة املاضية  ،مع أول يوم يف السنة
الجديدة  ،ويتداخالن معا يف نقطة
زمنية واحدة «.
وإذا ما شئنا التعمق اكثر يف تحليل
نظرة شعبنا للوجود من خالل
مدلول هذه الكلمة فيمكن القول أنه
يرى سنوات الدهر بمثابة حلقات
متساوية والنهائية  ،مشكلة من
سلك الحياة الواحد  ،الذي ترسي فيه
منذ األزل رشارة ضوئية تقطع كل
حلقة يف زمن مقداره سنة  ،لتنتقل
اىل الحلقة األخرى املوالية  ،ثم منها
اىل الحلقات األخرى املمتدة بدورها
يف األبدية  ،أما اللحظة الزمنية التي
تتداخل فيها نهاية السنة املاضية
مع بداية السنة الجديدة  ،فيطلق
عليها « ئخف ن أسكاس «  ،أي رأس
السنة.
وأعتقد أن نظرة رسيان رشارة
الحياة يف سلسلة السنوات  ،تجعل
الحياة متجددة باستمرار  ،مرتبطة
باالستمتاع بالحارض املعاش ،
و باملستقبل املرتقب  ،أكثر من
ارتباطها باملايض املتجاوز  ،كما ان
نظرة مساواة حلقات الحياة تجعل
مجتمعنا ال ينظر اىل االحتفال بهذا
العيد عىل انه تمجيد لحدث تاريخي
أو تقديس لطقس ديني بل يستقبله
كعيد جديد يحمل كل امانيه
وطموحاته  ،أي ان هذه النظرة
تجعله يساوي ما بني حقب تاريخه
 ،فال يعترب حقبة معينة بالذات عىل
أنها أفضل األزمان  ،أو يرى أناس
حقبة اخرى عىل انهم أفضل ناس
وأكملهم.
ويف الوقت الذي أدرك فيه أجدادنا أن
الحياة هي تقدم وتجدد مستمران
 ،فقد أدركوا أيضا أن املصدر األول
لهذه الحياة هو أرضهم املعطاء التي
تمدهم بخرياتها.
وهكذا فعندما فتحوا أعينهم عىل
أرضهم شمال أفريقيا وجدوها
شاسعة املساحة تمتد من حدود
مرص رشقا اىل املحيط األطليس
غربا  ،ومن البحر األبيض املتوسط

جنوبا  ،عندئد فرحوا بهذا املعطى
الكمي الذي يتيح استيعاب أبنائهم
عىل مر العصور من غري شعور بأي
ضيق أو اختناق  ،كما فرحوا أيضا
بجوها املعتدل وبخصوبة تربتها
 ،ثم باجتماع كل تضاريس العالم
فيها مرة واحدة  ،من جبال وسهول
وصحارى وغابات وأنهار وبحار،
إضافة اىل ذلك وقوعها يف مكان
اسرتاتيجي قريب من جل قارات
الدنيا مما يتيح ألبنائهم سهولة
اإلتصال بشعوب هذه القارات
واإلستفادة من خرياتها املادية
والفكرية  ،ثم فرحوا أيضا بسكينتها
وهدوئها إذ هي ال تعرف كثرة
الزالزل وال العواصف وال الرباكني
وال غزو األوبئة وال غري ذلك من
الكوارث والعيوب التي تشوش عىل
التمتع بالسكن الهادئ  ،أقول فرحوا
بهذا من باب وعيهم أن الحضارة
والتاريخ يصنعان  ،أما األرض فهي
ال تصنع  ،ووعيهم كذلك أن الحضارة
تزول وتأفل  ،ولكن األرض ال تزول.
وإدراكا من األجداد بوجود ارتباط
عضوي بني حياتهم وبني أرضهم،
فقد جعلوا فاتح كل سنة من
سنواتهم يوم عيد وطني ،تكريما
لهذه االرض التي تمدهم بعنارص
الحياة اقتناعا منهم أن تكريم
الوطن هو يف حد ذاته تكريم للحياة
يف صورتها املتجددة التي يرونها بها.
وأعتقد ان دنيوية هذا العيد وارتباطه
باالرض أمر بديهي ال يحتاج اىل
تأكيد بدليل أن الفالح يف بلدنا ال زال
اىل يومنا هذا يعتمد عليه يف احتساب
مواسم البذور واألغراس وكل أحوال
الطقس.
كما أن خطاب طقوس هذا العيد
تفصح هي أيضا عن الغاية منه ،
التي هي اإلحتفاء بعطاء األرض يف
العام الجاري  ،والتيمن بمزيد من
العطاء يف العام الجديد.
أما الطقوس األساسية لهذا العيد
فتتمثل يف قيام النساء يف اليوم
األخري من السنة املاضية بإعداد
رشبة (ؤركيمن) التي تطبخن
فيها كل محصوالت تلك السنة من
الحبوب والقطاني  ،مع حرصن أن
ينتهني من طهيها قبل غروب شمس
ذلك اليوم ،ألنهن عىل موعد قدوم
اطفال القرية أو الحي حني يصلون
اىل بيوتهن مهللني بصوت واحد
(ؤركيمن ،ؤركيمن ،ؤركيمن)  ،ومن
الراجح ان عادة (ؤركيمن) هذه  ،قد
انقرضت يف جل انحاء الوطن ،اذ لم
يبق محتفظا بها اال بعض سكان
منطقة األطلس الكبري والصغري،
عىل اعتبار ان هذه املنطقة هي التي
تشكل عمق ذاكرة شعبنا  ،وبالتايل
املحطة األخرية يف مسار انقراض
تقاليدنا وعاداتنا  ،بدليل أن عادة
لبس الخنجر وجدناها فيها قبل أن
تنقرض بدورها.
ويبدو أن رشبة (ؤركيمن) هي
التي تطورت يف باقي أنحاء املغرب

اىل رشبة الحريرة بالشكل الذي
نحتسيه بها يف شهر رمضان.
وإذا كانت ليلة رأس السنة االمازيغية
خاصة باالحتفاء بعطاء األرض من
الحبوب والقطاني  ،فإن فاتح السنة
الجديدة يخصص لالحتفاء بعطاء
األرض من الخرضوات واللحوم
 ،لذلك جرت العادة ان تطبخ فيه
أكلة الكسكس بجميع أنواع الخرض
املتوفرة وهذه العادة ال زالت نسبيا
واسعة االنتشار يف جميع ارجاء
البالد.
إذن فالوجدان الجمعي ملجتمعنا
املغاربي لم يفرض أداء مناسك
تعبدية معينة يف هذا العيد  ،بل
فرض فقط اإللتزام بطبخ كل أنواع
الحبوب والقطاني يف ليلته  ،وبطبخ
الكسكس مع جميع أنواع الخرض
يف يومه  ،اليشء الذي يؤكد أنه عيد
وطني خاص بتكريم األرض او
الوطن االم.
والسؤال املطروح هنا هو ملاذا يكون
اإلحتفال بهذا الشكل ؟؟
قبل الجواب عىل هذا السؤال أود
أن أتوجه اىل إخواني وأخواتي يف
الحركة األمازيغية الذين يروجون
فكرة ارتباط فاتح سنتنا األمازيغية
باحتالل امللك األمازيغي (شيشونغ)
ألرض الفراعنة والشام  ،داعيا إياهم
بكل احرتام اىل الكف عن ترويج هذا
الزعم الباطل  ،ألن شهادة االجداد
عىل امتداد العصور وكذا ممارستهم
لطقوس هذا العيد  ،تدل داللة قاطعة
عىل عدم صدق هذا اإلدعاء من
منطلق عدم ارتباط هذه املمارسة
بذلك امللك  ،ثم ألنه ال توجد أية وثيقة
تاريخية تؤكد صحته  ،هذا فضال
عن ان كل احتفال قائم عىل الشماتة
أو تحقري الغري مرفوض رفضا باتا
 ،بل ومضاد للعقل والدين  ،وكذا
ملصداقية نضال هذه الحركة الهادف
اىل تنوير مجتمعنا  ،واىل تحرير عقله
من كل استيالب فكري فاسد كيفما
كان مصدره.
وأعود اآلن اىل الجواب عىل ذلك
السؤال فأقول  ،لعل السبب يف إرصار
األجداد عىل اإلحتفاء بعطاء األرض
من الحبوب والقطاني والخرضوات

 ،هو إعالنهم خروج أرض شمال
أفريقيا من حالة الشيوع ،
ودخولها يف امللكية الخاصة للشعب
األمازيغي/املغاربي.
وهذا اإلعالن يستند اىل فكرة منطقية
وحقوقية مفادها أن أرض الله
كانت يف البداية مشاعة بني كل أفراد
البرش ،وأن السبب الوحيد إلخراجها
من حالة الشيوع وتحويلها اىل
امللكية الخاصة  ،هو فعل وضع اليد
 ،الذي يتمثل يف خدمة األرض املراد
ملكيتها ورعايتها وتوليدها  ،أي
استخراج خرياتها بالكد واإلجتهاد.
وبالفعل فكل فالسفة القانون من
جون لوك وهيجل وكانط وغريهم
يعتربون أن مزج العمل  ،باليشء
املباح هو الذي يعطي لإلنسان حقه
يف تملك ذلك الشئ  ،ومنع األغيار من
اإلستحواذ عليه.
وملا كانت الحبوب والقطاني
والخرضوات  ،ال تمنحها األرض
مجانا كالفواكه والثمار ،بل البد
فيها من عمل الفالحة ومشقة
قلب األرض وغري ذلك من االعمال
املضنية  ،فقد كان الحصول عىل هذه
املنتوجات هو عنوان إعالن وضع
شعب معني يده عىل قطعة األرض
التي يحرثها  ،ودخولها يف ملكيته
الخاصة.
وهكذا يمكن يف تقديري تفسري
إرصار شعبنا يف كل سنة  ،عىل
اإلحتفاء بعطاء وطنه من الحبوب
والقطاني والخرضوات  ،بكونه
يجسد رغبته يف إعطاء الدليل
للشعوب األخرى عىل وضع يده عىل
هذه الوطن  ،ودخوله يف ملكيته
الخاصة  ،ثم أيضا تعبريه عن إرادته
يف تكريم أرضه التي يرتبط بها
وجوده وبالتايل سيادته وكرامته.
لهــذه األسباب عىس قادة دول
املغرب الكبري أن يتفضلوا بجعل
هذا العيد النبيل  ،عيد فاتح السنة
األمازيغية  ،عيدا وطنيا رسميا  ،يعاد
به اىل وجدان شعبنا محبة أرضه
 ،وإرادته يف تكريمها  ،واإلعرتاف
بجميلها بفضل ما تمده إياه من
عنارص الحياة.

* عيل الصايف مومن

االستقالل يصنع احلدث يف رأس السنة االمازيغية

اعتربت اللجنة التنفيذية لحزب االستقالل
فاتح اناير  2964بالتقويم األمازيغي والذي
يصادف  13يناير  ،2014يوم عطلة مدفوعة
األجر حيث عطلت العمل يف جميع مقرات
الحزب سواء الفروع أو املفتشيات ،ويشمل
هذا القرار جميع مؤسسات ومقرات الحزب
سواء التي يرشف عليها بصفة مبارشة أو
تلك التي ترشف عليها هيئاته وتنظيماته
املوازية.
واعترب حزب االستقالل بهذه الخطوة الرمزية
موضوع األمازيغية هو من صميم عملية
اإلصالح الديمقراطي والسيايس الشامل
ببالدنا ،ويطالب الحكومة باعتماد رأس السنة
األمازيغية ضمن قائمة األعياد الوطنية ،يف
انتظار تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية
كما نص عىل ذلك دستور  ،2011وذلك بإصدار

القانون التنظيمي لألمازيغية والقانون
التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة
املغربية الذي قدم الفريق اإلستقاليل للوحدة
والتعادلية بمجلس النواب مقرتحا بخصوصه.
إن حزب االستقالل يعترب السنة األمازيغية
ذكرى مجيدة لكافة الشعب املغربي وشعوب
منطقة شمال إفريقيا وبصفة خاصة شعوب
املغرب الكبري ،وأن املكون األمازيغي ضمن

باقي املكونات التي تشكل الهوية التاريخية
والحضارية للمنطقة ،يعترب عامل وحدة
وتضامن بني شعوب املنطقة.
وتجدر االشارة اىل أن حزب اإلستقالل حقق
االنفراد بقراره هذا يف ظل تماطل الحكومة
وبقية األحزاب وتقاعسها عن تفعيل ترسيم
األمازيغية بعد مرور ثالث سنوات عىل الدستور
املغربي الجديد.

نظم اإلتحاد األمازيغي يف بلجيكا حفال بالعاصمة بروكسيل بمناسبة
رأس السنة األمازيغية الجديدة  ، 2964وذلك بمركز املجتمع «ماريتيم»
يف مدينة بروكسيل مساء السبت  11يناير ،2014بحضور مجموعة
من السياسيني البلجيكيني البارزين وكذا فعاليات أمازيغية .وتضمن
برنامج تخليد رأس السنة األمازيغية ندوة أطرها كل من محمد البطيوي
الرئيس السابق ملنظمة التجمع العاملي األمازيغي ،وعبد الرحمان
العيساتي ،وموىس أغ رشتوماني من مؤسيس الحركة الوطنية لتحرير
أزاواد .كما ألقى السيد عيىس أدمام عن جمعية اإلتحاد األمازيغي يف
بلجيكا كلمة باملناسبةوالذي يضم كل من الجمعيات ويس فان امازيغ،
تمازيغت ،تاكريست ،الجمعية الثقافية ايمازيغن ،يوبا الثاني والتجمع
العاملي االمازيغي ببلجيكا .هذا وقد تميز الحفل بحضور السيدة جويل
ميلكي وزيرة الداخلية لدى الحكومة الفدرالية ،وورودي بربورت رئيس
بروكسيل الجهوية ،واملستشارة فتيحة السعيدي ،وكل من السيد
ميمون الرشقي وجمال العطياوي ونورالدين حتحوت والجزائرية
نعيمة دلول أعضاء التجمع العاملي األمازيغي.
وتميز بمشاركة كل من تيفيور وفاطوم وتيثري دجاز ،تايمس حمو،
ايديرار ،نجيب امازيغ ،تيويتني ،حمودا أطلس.

ختليد رأس السنة األمازيغية
بربوكسيل

نظمت جمعية تيفاوين ،جمعية تازدايت وجمعية حوار
بالعاصمة البلجيكية بروكسيل حفال كبريا بمناسبة حلول
السنة األمازيغية الجديدة ،يوم الجمعة  10يناير الحايل.
وقد نشط الحفل الكبري املنظم بالعاصمة بروكسل ،عدد من
الفرق املوسيقية من الريف ،سوس و خنيفرة.
هذا وقد تميز الحفل بحضور كل من السيد سمري الظاهر
سفري املغرب يف بلجيكا ،و السيد فان سون دو وولف من
بلدية ايتريبيك ،ووكال من السيدين إمري كيل ومحمد عزوزي
من بلدية صان جون ،واملستشار أحمد العوج ،وحمزة
الفايس الفهري رئيس الربملان بروكسيل ،والربملانيني فؤاد
أحيدار ومحمد جبور.

احتفال برأس السنة األمازيغية
أمام الربملان

قامت مجموعة من الفعاليات األمازيغية والشباب األمازيغي
بتخليد رأس السنة األمازيغية  2964يوم األحد  12يناير ،2014
أمام الربملان املغربي ابتداءا من الرابعة مساءا ،قدمت فيه فقرات
موسيقية وأخرى لفرق أحواش وأحيدوس ،وهو األمر الذي أثار
انتباه املارة بشارع محمد الخامس بالرباط ،وتجمهر عدد منهم
حول املحتفلني بالسنة األمازيغية الجديدة ،كما تم رفع شعارات
من قبل بعض النشطاء األمازيغ الشباب منارص للحقوق
األمازيغية ومنددة بالتهميش والعنرصية.
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ALLOCUTION DE M. ABDELLAH GHAZI, PRÉSIDENT DU CONSEIL PROVINCIAL DE
TIZNIT LORS DE L'INAUGURATION DU 7 ÉME ASSEMBLEE MONDIALE AMAZIGHE

Mme la PrésidentMaroc de l’Assemblée
Mondiale Amezighe et
Très Chère Amie Amina
Benchekh
Mme la députée Fatima
Chahou Tabarmrante
Mr le député et Adjoint
au Maire de Tiznit
Mrs et Mmes les délégués et les participants
Honorables invités notamment de la Libye, de la Tunisie, de l’Azawad, de l’Algérie, de
la Mauritanie, de la diaspora !
Permettez-moi tout d’abord de remercier les organisateurs de
ce 7ème congrès des amazighes du monde, je les remercie pour
l’honneur qu’ils ont fait à Tiznit en nous permettant d’accueillir
tout ce beau monde.
C’est vraiment un privilège, pour moi et pour la province tout
entière, d’être tout au long de week-end, au centre de l’attention de la cause amazighe dans toutes ses dimensions.
Je voudrais également profiter de l’opportunité qui m’est offerte
pour féliciter tous ceux et celles qui inlassablement durant des
semaines, d’une manière ou d’un autre, n’ont ménagé aucun effort pour la tenue et la réussite de cette rencontre.
Mesdames et Messieurs,
Je suis surtout ici, aujourd’hui, pour vous souhaiter la bienvenue,
et vous remercier pour le choix de Tiznit, mais je ne m’empêcherais pas de partager avec vous quelques reflexions modestes
certes mais contextuelles de même :
1/ Sur le plan de TAMAZGHA comme au niveau de chacun des
Etats de la région, soyons à la fois conscients et fiers de notre
diversité, notre unité ne sera que renforcée croyez-moi ! la fragmentation géographique, linguistique mais aussi Géopolitique
est un fait, une réalité pour Tamazighte : le pan- amazighizme,
la standardisation sont des chantiers de longue haleine!
Mesdames et Messieurs…..
Je vais me permettre, je vais oser de me mettre dans la position
, dans la situation de donneur de conseils, chose qui n’est pas
du tout facile devant un auditoire de militants et de connaisMohand n’est pas un prénom courant dans
ce pays, ces porteurs se comptent sur les
doigts. Mohand est synonyme de bravoure et
de rébellion. Le Mohand dont il s’agit dans ce
billet est Mohand Saidi, un peintre un enseignant d’art, un militant de la cause amazigh,
en tout est plus simple n’existera un brave
homme sur cette terre.
Mohand est né, comme moi et d’autres, dans
ce Maroc oublié de tous. Mohand, comme moi,
n’avait que l’école pour accéder à l’ascenseur
social. Mohand, comme moi, n’avait pas de
choix que d’être celui que je suis, qu’il était,
un militant de notre juste cause, la cause de
ce peuple, la cause de cette terre, la cause
Amazigh.
Mohand, depuis son jeune âge, était attiré par
les belles choses et les beaux paysages de l’Atlas oriental. Son amour pour l’art l’a conduit,
après des études universitaires, à devenir
un professeur des beaux-arts au lycée. En
parallèle à son travail, Mohand a transformé
sa maison en un atelier d’arts plastiques et
de calligraphie. Les tifinagh et les symboles
amazigh étaient toujours présents dans ses
tableaux. Mohand était toujours présent lors
des grandes manifestations amazigh dans le
Sud-Est et ailleurs, par ses tableaux où le tifinagh est principalement le symbole AZA est
bien mis en évidence à chaque occasion.
J’ai connu Mohand il y a plus de 15 ans dans
le Sud-Est lors d’une manifestation organisé
par le mouvement amazigh d’Assammer (SudEst) et depuis, nous avons développé une relation d’amitié et de fraternité. Impossible de
passer par Errachidia sans le voir, sans visiter sa maison, sans passer des heures et des
heures de discussions sur la cause amazigh,
sur le Sud-Est et sur l’art.
En plus de l’art plastique, Mohand était un artiste dans la confection des objets en se basant
sur ses dessins. Mohand a organisé plusieurs
ateliers au profit des femmes partout dans

seurs bien avertis : saisissons l’occasion de ces rencontres pour
déjà discuter et débattre des cloisons et des fossés internes, les
contrariétés endogènes sont, à mon sens, une priorité pour Imazighen, il ne s’agit pas là d’une fuite en avant ni d’une quelconque tentative de détournement des vraies questions ! ….. le
regrette Mohamed Khair Eddine natif de cette région et son nom
est porté par cette même institution ou nous nous réunissions,
n’avait-il pas parlé d’ "exister ou disparaitre" !!! il l’avait dit
dans un contexte d’anto-critique ( أديلني نغ أفوضن،)إيمازيغن
Comme vous remarquez, j’ai cité Mohamed Khair Eddine, mais
j’aurais bien pu citer
""سورة الرعد" "إن الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم
C’est parce que l’immunité est un système qui se développe à
l’intérieur de l’organisme et non pas ailleurs, vous aurez tout
compris !
Pour le cas du Maroc, l’africanité et l’amazighité du royaume
avaient toujours besoin d’être confirmée : la constitution de
2011 a en effet consacré l’officialisation de Tamazight et la dignité de toute une nation a enfin été retrouvée.
Cependant, une mise en garde est à considérer : l’amazigh ne
doit surtout pas être perçue comme objet de patrimoine, c’est
une langue, une culture, une identité mais la patrimonialisation
est une véritable menace au même titre que toute tendance à la
sacralisation.
Tamazight a plutôt besoin de dynamiques, de vitalité citoyenne
(Tamazight doit être vécue tout simplement!) et la ritualisation
n’est pas un gage, une garantie de conservation, cela mènerait
plutôt vers une muséification ()والعياد بالله
Sur le plan local, cette fois ci, nous avons choisi à Tiznit (dans
la ville et dans la province) un positionnement volontariste visà-vis de tamazight et sa promotion, un positionnement, marque
par un certain engagement civil, mais également institutionnel,
je vais me contenter de vous citer quelque actions aussi illustratives que significatives :
-Après l’adoption de Tifinagh comme caractère officiel de
Tamazight au Maroc (c’était en 2001), l’une des communes
de la province (Ammelne pour ne pas la nommer) a déjà en
2005/2006 (6ans avant la constitutionnalisation) a amorcé la
généralisation de Tifinagh sur les panneau indicatifs des villages
et des équipements, depuis quelques années d’autres communes

mandé des royalties pour ces journaux. Les caricatures de Mohand
suivaient l’actualité de notre cause
au jour le jour.
Les deux dernières années, et malgré sa souffrance suite à sa maladie, il n’a pas arrêté de travailler.
La dernière fois que je lui ai rendu
visite chez sa sœur, il y a une année à Kénitra en compagnie avec
des amis, Mohand, malgré sa fatigue apparente,
conséquente de
sa maladie et
des médicaments
qu’il s’administrait, n’a pas arrêté de parler
du futur de l’Amazigh et les
problèmes du mouvement.
La dernière fois que je l’ai
rencontré, c’était à Rabat, il
est venu assister à la soirée
Amazigh du festival Mawazine et cette fois aussi, il
était, encore présent, avec
moi pour soutenir les militants Amazigh suite à la
confiscation des drapeaux
Amazigh par les forces de
l’ordre.
Mohand, lors de ces derniers
moments, avait émit le souhait que son corps soit enveloppé de l’étendard Amazigh
en route vers sa perpétuelle
demeure. Un islamiste, non
convié à notre malheur, n’a
trouvé rien à dire que de
nous demander de retirer ce
symbole qui pour lui n’est
que signe (3alama). Je ne
me suis pas contrôler quand
je lui répondu que c’est pour

A
Dieu
Mohand,…..
la région du
Moha Arehal
Sud-Est. Ces
ateliers ont
été d’un grand intérêt pour les participantes
qui continuent à les fabriquer pour gagner
leurs vies.
Mohand, le militant, a toujours répondu présent lors des manifestations du mouvement
Amazigh. Jamais je n’oublierai les nuitées
passées, chez-moi à rabat, en préparation des
manifestations qu’organisait le groupe d’action Amazigh de Rabat. Les artistes Mohand,
Azegzaw, Yeshou et Meryem en plus d’autres
militants s’activaient pour écrire les banderoles. Mohand, laissait à chaque fois son empreinte dans chaque manifestation.
Avec le développement du mouvement amazigh estudiantin à Errachidia et comme Mohand résidait dans cette ville, sa maison était
l’auberge ouvert pour tous les militants. En
plus il participait financièrement à toutes les
activités dudit mouvement. Mohand assurait
la réalisation des banderoles et des affiches
dont les militants avaient besoin.
Mohand était toujours présent par ses caricatures dans la presse, des journaux amazigh
ornent souvent leurs articles par les caricatures de notre artiste. Mohand n’a jamais de-

font de même et la ville de Tiznit a, en outre, entrepris la louable
initiative consistant à adopter des appellation judicieusement
amazighes à un grand nombre d’équipements socio-culturels et
sportif de la ville (Tin Hinan, Anarouz, MKD)
Soulignons aussi l’initiative de l’organisation chaque année en
marge du festival Tifawin et ce depuis 2006, d’un concours national « olympiades Tifinaghe» l’occasion pour les élèves scolarises des 16 académies régionales d’éducations et de formation
de concoure en orthographe tifinaghe et ainsi faire valoir le côté
usager de la langue !
Autre indice illustrant ce positionnement de Tiznit, celle-ci a
abrité en 2013 deux des plus éminents évènements hautement
symboliques dans les registres de l’amazighité du Maroc, à savoir les grandes fêtes du nouvel an amazigh (Id Yennayer 2963)
ainsi que les fêtes commémoratives du 2ème anniversaire de la
constitutionnalisation de Tamazighte .
Et je ne saurais pas oublier une initiative d’une grande valeur en
terme de l’apprentissage de Tifinagh, cette fois ci au profit des
acteurs locaux (représentations des services étatiques, élus, acteurs associatifs …….) ce projet pilote par le conseil provincial,
en partenariat avec l’IRCAM, le DEN, l’association régionale des
enseignants de tamazighte amazigh, sera lancé très prochainement ! ..
L’accueil de votre congrès par Tiznit est évidement un signal fort
de ce positionnement ….et. Tiznit mériterait ainsi le titre de capitale amazigh de par son actif, fortement honorable !
Toutes ces initiatives, ces actions et bien d’autres enseignent sur
une réalité que nous voulons souligner :
La promotion de l’amazigh passe par sa territorialisation et par
conséquent, la cause amazighe est après la constitutionnalisation une affaire de territoires.
أيتها السيدات أيها السادة املؤتمرون:
بإسم املجلس االقليمي لتيزنيت أتمنى لكم مقاما طيبا بني ظهرانينا
و أتمنى من قلبي الخالص كامل التوفيق ألشغال مؤتمركم راجيا أن
تتمخض عنه توصيات واستنتاجات تزيد من تقارب شعوب املنطقة
التي عانت عرب التاريخ من ويالت االستعمار وحان أوان استقرارها
وازدهارها.
Mesdames et messieurs
Vivement la Déclaration de Tiznit et bon congrès !
ce symbole que le défunt a vécu et que c’est
son vœu. Le barbu n’a pas répliqué.
Mohand avec ses tableaux, avec ses dessins,
ses caricatures et ses créations n’est pas mort,
il restera vivant par ses œuvres par ses sourires qu’il a distribué pour tous et partout.
Merci Mohand
Mohand vivra en nous
Mohand tu es en nous
Repose en paix cher ami
Le combat continue ….
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Ibbey tasa d turin d wul
iga ten d icenyiyn,ittel tadunt I icenyiyn n iliwy.ar as
yakka ad tcennef.ar yakka I
icirra n ,ar tfeçça n ,ar sufusn tuffaç.ar yakka I uobbuä nnes,ar ittegrrao.id
netta ittemr as ya n ucenyiy
alley druv ayd as ibbey tudert.issemra I watay.iswa
itsent teg°mimin :
-axxid imnsi am wa !ibzey
udis inu ,ur yad viv ad
mmectiv.mecta ay-a ayd ur
tciv aca nif.yaäfuä,ur illi
amm taïfi nnes.
Ar tteqqel ad incer.
innebdr,isawl as s uzmummey :
-gen warraw.ur yad av iqqin
xas ad nccur taguni,inyama
wa nsa addud s tama nu.
Tqqim s tiverbaz g yat
tevmët.ur as tsawil.
-id ad tensd imci is ard
iffu wass ?
Tesnpuffer udm nnes s
ivaliwn nnes :
-is tegg°ed AD AM GGERV?.
XAS NMILID.MER SSINV ID AD
I ISSEWPL WUTCI UR NNIV AD am

tira
d- AWIV IXCAFN G Iä.nmilid
ad teswunfud.ur am d yusi
ad tgend s tiverbaz.
Tqqima g tivmët.tegë aç t
alley as tunf tifluyt.tval id
argaz agezäa n ,ila n irefsa n
ivuda n ,zziv iffev-d iga
tiximmut,gar argaz ur ittisin iwtta.ixla t dvi swa tccar d ids açabil nev uhu.unna t ya nnayn iffev abertuc nnes
ad yivil is tga tameräunt.ma
ay d tra ad teskr I uratim
nnes.kud tra ad tatm I uräa n
islev t?isselv as dvi aratif nna ur tedmi ad t islv g
ya n wass.id ad teffev aha
terwel ?id ad tqqim aha
tmun d usa nf nnes ifeëvn ?id
ad tnnevmë ,aha tnes iä mayd
ila imci s?id ad tesvuyy
aha ddund medden ad a nnayn
afeäois ddev ?imci nna tga
dda n iwda n ad awvn g uksum
nnes.walu mayd tga tixsi dat
wuccen.isk nnes ur igi amrig
(ma s da inqqa ca acengu nnes)
.ur illi ma mi isufr.irra t
umelhad ddev (wa-nna iggunfa n alkak n ca aha isker gis
ay-nna ira).irra t s tixidda
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nnes meqqaë ur izmir ad as
ikkes ag°lim n igllin n “ baddu” nna t iddeln.allen n medden ur t udjin ad tessedkl
udm nnes,udm n uburz. Terba ya n urba,ar tezzikrir
wa-yyaä g usa nf iggufin s
tibëï n udrar,di-dda temyar ad tecäu illif n tmazirt izddign, di-dda illa
umyawaz d umäaë a.ar tzeddem tigzämt,ar t I ttedza
s uzduz,ar tsselwum izakarn ,ar ten tezzenza ddaw
umalu n imarewn nnes maca ur
djin t I teffiv tifqqept
n igllin n umercal nnes.tuzn
mayd ismuttern iqcucn nnes
d usa n d ioetla n nnes.ur
yad yufi wuccen ad ikcm
s tsetturt nnes.tessedkl
ivf nnes s uburz d tzaxma
(timmuzwa,a numka,tavnnabut).
Avazaf mupmmad ass n
11/2012/2963
* IFdA

Les prénoms féminins amazigh

zada - zada: village près de sétif
zagza- zagza: de izegza: légumes
zalla - zalla: peu d'esprit
zallag - zallage: ville numide en Tunisie
zama - zama: alors, ensuite?
zan - zan: ville numide en maurétanie
zana -zana: nom ancien
zara - zara: la vue
zawra - zawra: la couverture
zaya - zaya: de zayer: serre
zaylala - zaylala: bête de somme
zazi - zazi: être lourd
zediga - zediga: propreté
zegao - zegaâ: de zegzan: vert
zegza - zegza: de azegzar: récolte encore
verte
zhwa - zehwa: la joie
zelma - zelma: de zelmad: gaucher
zemura - zemoura: champs d'oliviers
zemra-zemra: agnelle
zenata - zenata: nom ancien
zenkada - zenkada: gazelle
zenzar - zenzar: rayon de soleil
zerbua - zerbua: se suivre
zerbulla - zerbulla: ville numide en algérie

zerda - zerda: la fête
zerria - zerria: graine,
semence
zerza - zerza: de tazerzayth: la varicelle
zetta - zetta: tissage
zesiha - zesiha: sans
protection
zezu - zezu: de azezzu:
le genêt
zezza - zezza: ville numide près de constantine
zvala - zghala: colère
ziana - ziana: ziana
zima - zima: de tazdimth: la paire
zina - zina: de errzina:
calme
ziri - ziri: de tiziri: le clair de lune
zitra - zitra: bourg ancien en tunisie
zifa - ziva: une haine, une clôture
zmira - zmira: fort
zanza - zanza: vendre
zuga - zuga: ville numide prèse de constantine
zuwava - zuwagha: nom ancien

zuzi - zuzi:opérer une
saisie
zwara - zwara: l'ainée la
première
zwawa - zwawa: de
Azwaw qui signifie kabyle
zwila - zwila: ville numide en algérie
zwina - zwina: de zwi,
secouer
zwira - zwira: la couraheuse
zayda - zayda: surplus
* dictionnaire des
noms et prénom bérbères
de Shamy CHEMINIS

* dictionnaire des noms et prénom
bérbères
de Shamy CHEMINIS
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Isers afus vif ivië

nnes:
-ay-nna vif m iççayn ad ifsis vif ivië inu.
Ur çaë s tseksiw :
-hat iga wi-n warraw nnec ad
ac ten yadj ëebbi .
S wa ncucn nnec iäevmasn
(izmummiyn) isawl as :
-ad cev I warraw inu ya n ivië
aha cev I wi-nnem wa-yyaä.
-ddu s warraw nnec hat walu
mayd tusid digsen.
Illev s wallen nnes tiynna
nnes :
-mridd is ga n wi-n igllin n
“ baddu” ur nniv ad ten asiv.
acku udm n igllin ur ibarx(ur
idrus watig nnes).idda ya n
urgaz dis ur ilin atig.aynnav as riv ad ten asiv acku
a nnayv tifiras nnes g udmaw
nsen.g udm nsen amç ay-a.
Ur tetti udm nnes s tnila nnes.ur tgir tiï nnes s
tezg°awt nna yusy.ur as tuziä
afus ad t I tamç.iqqel imiq
isers t dat as aha imya nna
d twengimt nnes :”ar ma ntur
tessedkald axenfuf nnem.ur
cem iqqin xas ad tecnud tadawt nnem”.
-ad ur ttemqa nd hat nga awmatn.ad ur ttinid hat giv
abëë a niy.ay-a iga amur nnun
vuë i.
Ittey as tadawt aha ifek
tisila nnes I ukeäëuë,yajjuy
s ubrid isuln iga tufna.
imya nna d twengimt nnes :”ar
ma ntur ttatmd i ubrid inu.a
cem d-awiv g usa nf inu g
ya n wass”kud as intl ,tunf
tazg°awt tufa dis yat texëiï
n waln (ma s da vmmunt tsedna n
azzar d ifassen d iäaën),
taçult d usamis (asmus :ma
s da ttamsnt tsedna n I tifigga nesnt taf ad zwivnt)
temseqsa d ivf nnes:” is giv
tislit nnec ad I tawid aya?”tufa div azucar(ay-nna issimimn atay…) atay , ak°fay d
uvëum.tencr s ivna n.tessenwa
atay,tfek I warraw nnes ad
tcin.xsin wulawn nsen.ffevn
s urar.tennevmë nettat.druv

tira
ayd teffev ivf nnes.tettu arraw nnes.udm n “ baddu” ibdda
dat as s wallen isfazzagn.
tav t tasa.tecddencr ,tger s
taçult,s waln d usamis (agusim).temsawl d ivf nnes amm
is da ttemsawal d ca :
-ur usrv xas ay-a?ad ixlu
ëebbi tawengimt nnec a tiximmut n irgazn.id ad tcin arraw inu taçult d waln d ugusim ?
Ur teçëi amya alley tsella
I tmija nna temyar a r ttini :
-hat ur tssind mayd ira.
Twuf,temgulley s wudm n
tjenïaï isfirnen :
-ma ax alley tgerd s uy-a ?
Tkukr,innukms ils nnes
,ur tufi mayd tenna :
-ur ufiv a cem adjv I wul
nnem.gg°edv ad teffevd ivf
nnem.
-yuf is iffev ca ivf nnes
wala yucy s tuna nt ddev.
-aqq!!ma atta uy-a ddev ttinid ?ayd ur teçëid .xemmem g warraw nnem.udmawn
nsen ad am ssectiyn udm n
“ baddu”.moafar d ukud taf
ad ten tessegmd ard xitrn.
hat urid xas necni ayd iga n
tidyalin.ur id xas necni ayd
vif nnev issekrer ëebbi
tuna nt.ku tudert tla sin wudmawn ,udm issudda n d wudm
illasn,adensir iëwa n d udensir ixxa n.
Tuzä as afus taf ad as
trar ay-nna n taçult d waln d
usamis :
-walu mayd skerv s uy-a.civ
am ten.
-hat tepla taçult I wallen
,iëwa ugusim I tfigga,waln
I wazzar.
-ur illi ma mi sufrn.
-ha n tsuld tgid tasdent.
-ur da ttamsv amya.
-mer ufiv nec mayd ten i issav ku ass.merd cem ayd
izwarn adyali yiwl yat zi
tnefcadin.
-argaz ur izmir ad idder
asl n tesdnt.
-awd taytect ur tnni ad tqqim
ur tiwil meqqaë tla igujiln.
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-I mayd ten ittasin ?ur nniv
ad zriv arraw inu aha munv
d umercal.ur nniv ad adjv
arraw inu ad ddern ddaw
umalu n umercal .
-I ma s trid ad ten tssuderd mec ur tccurd usu nnem
d irgazn .
Isenhummek t (ismmecti t
sa d sa)wawal nnes amm is t
iqqes ca n ifivë.
-ur nniv ad ssensrv ilm inu
amm tfivë a.
-Iwa,qqel ad swin timqqa n unçaë g ukud n uzirz(tviËaËt).
qqel s ukeäëuë ad idwel
awwern.
-Ha n ëebbi da iseksiw.
Tennesrurm tjenïaï :
-giv am ar ttawä vif wawal
inu.
Kud teddel tallest amaäal
,isduqqeË ca tifluyt, tduy :
-ma ay d isduqquËn ?
-a nttay(iyma n ibba nev wi-n
iyyu) n warraw ,”batta”.a nf.
-ur illi ca unttay ila n assav
ddev.
Ikïiïf,izevdn :
-ddiv d ad ssiggv arraw n
gma “ baddu’
-ur d yusi ad tkked vuë I
s wazal d accen g iä.
-ur di ddiv xas ad ssiggev arraw. Adyali tetca ten
tvufi n uca nif.ha n uwiv asn
ixcafn (ay-nna illa n ammas n
udis).rçem I tifluyt.ur nniv
ad kecmv.xas amç ay-nna iga n
urg(arasix) n warraw.
Ur tufi xas ad tta nf.
ikk°ey tagg° urt,yav ammas n
ubertuc,täuhlla,ur yad tufi
mayd tenna ,isers ixcafn,icna
vif warraw ,issudn ten :
-ara d axedmiy,ssiv takat.
ur nniv ad ffev ard isinv
is djiwn,ur nniv ad genv ard
kkesn tavufi n uca nif.
Ikucm as ils,iqqen as
upeëjiä,ur yad tufi mayd
teskar
.iveëä
iäaën,ar
isawal d warraw :
-ha n nec a nttay nnun ayd giv
.is I tessenm? Ad ur tgga nm.
uwiv awn d cicci.ur I tucizm .tsulm tmeççim.
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-asy amnnas ddev.
Tusy imis nnav n wama n day
tajjuy,tma n d usa nf ittawin s
tgemmi nnes,di-dda g tlla
tsenfrt tazeyza nt.tkkur amnnas aha teggufy ar tsalka.ur
tssiwä ama n alley ar tserrem tidi.tsseëva as ama n
,tessik t ddaw asn,tmery as
tadawt g yat tradabt beëë a
n ubertuc.tessels as ioba n
nnes.kud tra ad tteddu tenna
as:
-kk-n vuë I tadgg°AT DDEV,AD
NEMSAWAL IMIQ.
-ur nniv ad afv ad kkev
vuëm.
Tesxuccen tjenïaï :
-I ma ax ?
-acku da çaëm tteddun ciga n
n inebgawn.
-i alley ?addud ad ten tisind.
-ma ay d ttisinv g irgazn ?
-ta-nna ur issin irgazn hat
ur tenni ad tedder.
-ma ax ?is tella tudert xas
vuë irgazn ?
-hat nitni ayd ittagln tiääevëin vif ivaëiwn .hat nitni
a mi tella twuri nsen beëë a
n tgemmi.iv ur nemyassa n d
am irgazn ddev ma s trid
ad nedder aha nssudr tarwa
nnev ?acy a ta d twengimt nnem.
hat ya n wass ad bbin medden
tukki nsen vif imawn n warraw
nnem.xemmem I uskka, neddem
I imal.hat ur nttuyaqqil ad
nedder ddaw umalu n urgaz.
ad ur teqqend tifluyt nnem
dat asn,ad am fkin utci d
tmelsit.
-ma ay d riv ad asn fkev ?
-aqq !is tgid tacemxa nact
?is tlid tawngimt mid uhu ?
-ur t liv.hat nniv am t yad.
-hat ad perqv mec ur ni tekkid.
-ur digi mayd ittisin awd
ya n.adj I I unezwum inu.
Tewwet tidiklt s ta-yyaä
:
-ay apyya na !mer as tvid ad
cem adjv I wul nnem.
-ëbbi ayd ittasin a nezwum
inu.netta ayd as ivin.

tira
-ha-yyi ddiv.giv am ar da
tssarad vif i.xuë am uka n
ad ur tqqend taggurt nnem
dat “ batta’
Izevdn as wudm:
-ur ar ttadjav awd ya n ad
inäw imriri ddev vef nbedda.
Tsers tjenïaï aäaä nnes
vif tiï nnes tayffast :
-ha n tiï nna as ar allav vifm.
ha-yyi ddiv .iv tusrd cra
azni-d.
-ad am nyigint.
Tbedda g umriri,ar tseksiw s tjenïaï nnes ar tturg° u.
teola ya n uorrim iffev zi
tgemmi nnes netta d yat tesdnt.
temya nna d twengimt nnes “oniv
is nsa n vuë s.ggudin as inebgawn d tnebgawin.ma n imc da
ttegga ad ten tesnubbeg?” ur
ikki umya alley ta nnay ya n urgaz iffev akd yat taytct.
teëob,temsawl d twengimt
nnes div :”ma s tra ad ten tesmensew nettat ismummuyn zeg
usyirt ?ur id ay-nna mi tvey.
illa ca g wawal..ur tkkul ad
tesmun iwetma n d twetmin s
tamnnida n idrimn.zziv ay-a a
vef da tssara.tra adi tawy
g usa nf nnes.ay-nnav as i tugm
ama n ,tmeryi tadawt.tkucmi
twengimt alley ur xmmimv
g wawal nnes.ar ttesuä I tuvëift nnes ad tnew.ar tzeddem I takat nnes aha ur tufi
mayd tra ad tezdm xas ivãa n
inu”.iwjjev urba,tetty udm
nnes,toayn t tefka as ad yawv.
Incer div wa-yyaä,teëbç as
avëum g watay.ffevn icirra n s beëë a ,tqqim nettat
tepäa ignna,acagag(tibËï n
igli) ur israwn.udm n igllin isul izdv idir nnes.
afddam ,mi çilnt tfiras,mi
iqquë
wawal.argaz
a bevs a n, açe nïaë , a be ndag,mi
zurn ivaëiwn,mi kkarn idasiln nnes s ifermiln (ibexsa).argaz
isnikkeln
vif
wafud d ivil nnes,ur ittazän tidiklt nnes I awd ya n.
argaz ikukän,ur issin amag
n uquj°llu.argaz ur icn-
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nun tadawt nnes taf ad t iny
cra mar ad iny ayyis nnes.
argaz isverresn I tmara d
uk°eëfs.twejjev ar teshirif :”ma ax ad nebäu ?ma mi
akkav udm inu?ma ax teddud
ur ta wessirn iqzzuyn nnec
(ivãa n)?” ur teçëi amya alley
bbeäin icirra n nnes ar alla n
.tencr çaë sen ,tpaëã ten çaë
s aha teskubber ar teshirif (ar talla s usvuyyu):
”a ta nec mi t iskr urtam
(ay-nna itteyra n vif ca ad t
isker) ! .a ta nec mi iwwet
ureftil(tewwet t tficiyt )
aha ur tvi ad tencr!!a ta nec
ur idmin ad t I tav tuna nt I
yi icna n mumçëi.ma mi tteptiyv ay-nna yi yavn ?a ta nec
iga n tagujilt n umercal nnes
aha ur tessin ma s tteddu
!!app!!app inu!!nec dda iga n
taäeëvalt isdulfun g ubrid
ikk°arn s isnna n d tficay!!.”
Ur tfesti alley tewpl
avuyyi.tekka tallest ger
as d içençaën n tafuyt.
idir(igli :awttu n içëi)
nnes abnabak(ur issuddin
bezzaf)ar as irgg°el.ar
tteskukkuy(asag issily ca
tixt hat iskukkey) mennawnt
n tikkal .udm n “ baddu” iga
as amm umurmu dat wa-nna yav
irifi aha ar itteddu g wazal nna gis ttiqiq tafuyt.ur
tuci d umya alley as tevë a:
-a wa ma a ni c a “ badd” ?!
Ur teçëi amya alley ibedd
dat as ar ittezmummuy :
- mec idda “ baddu” ha n
“ batta” illa.
Twuf,issedwuws wudm
nnes ilm nnes :
-ma ay d am teona ?
Tesqinfd :
-ca ur t oniv.
-aqq !!is am dda n imyisa
akk° ?ad am yadj ëebbi arraw nnem d imarewn nnem.hat
ur nttuyaqqil ad nebäu g ya n
wass.
-xas adj I ad salav a nezwum
inu.
-hat ur as tvid ad t I tasid
I wul nnem.

Aräan
Isder ivf,udm nnes izevdn
,izenzifn(içevë a n n icy) nnes
ar ttekïiïifn (ar ttergigin):
-hayyi ddiv ard uvulv.
Yajjuy,ar ittirftil,imya nna
d twengimt nnes :”ggulliv
am ttamsd I,id amm cem ad
irar taggurt dat I ?!ma mi
tsufrd a tiximmut alley
tessedkld tiynzar nnem?”.
imgulley aha isxuzzer dis
day iïfaë asa nf nnes.tger
nettat allen nnes s usfaylu n
tgemmi n tjenïaï,tukz içëi
nnes ur izmirn ad isenpuffer
a nkaç(adday yiri ca ad izlu
wa-yyaä ay-nna ila far ad t
yili hat inkç t).tukm jaj n
ubertuc nnes aha teqqen vif
s.icirra n kercxn,ur ucin d
umya.nettat tmuyd,ur t yudji
uxmmem ad temäy taïfi n unuddem.ger wallen n tjenïaï nnes
d ti-n umerzaf nnes ar ttejgugul twengimt nnes.meqqaë
da ttivil is tga tacemxanact tevë a s upulfu(icy) nnes
ujrir(ittuselmsn
bezzaf)
a nkaç
d
unaruz.temseqsa
div d twengimt nnes :”ma ay
d vuë I illa n ad I inkç ca
vif s ?ma ay d liv ad innarz
ca dis ?innuqë wudm (yamum
bezzaf)alley ur digi qqimin xas ivãa n xas mec iga
iydi ad ten iveçç.ura n içevë a n inu alley açn ad qqen ,ma
ay d tra ad tssumm digsen
xas inirn (alyyaä,ay-nna ittilin g ifavëiwn ..)?!ur yad
tssin ma ntur ayd teqqen allen
.ur yad tessin ibä ger unuddem d ufafa, ger tallest d
usidd.druv ayd mnerflnt
tuvmas nnes (msekcamnt aha

mcebbarnt).qquën izenzifn
nnes,zwa nt wallen nnes,lqqa n
ivãa n nnes.s ivna n as da ttemmectay.timigga (imi n uxdil
)nnes teqqen awd nettat.g tifawt zik,inäw wul nnes kud
tsella I usduqqer n tefluyt.
tav t tasa ad div t issigg
“ batta”.illiv tunf tifluyt
tufa ivf nnes dat tjenïaï
nnes.tnnuvjf kud t I ta nnay.
tezmummey tjenïaï :
-ma ay d am tga ?
S uyrri (ignzi)nnes
ikrurmn (ikk°arn s izliwwa)
trura as :
-ur I teoni amya.
-ad am ig ëbbi imiws.ur
cem iqqin xas usvrres.
-awd dvi.
Tespippey :
-aoenda n warraw nnem mec ur
ufin mayd fçça n.
-ëbbi ten ivna n ayd ten issidrn nev ten inva.ha-yyi g
ufus nnes ar d ig ay-nna ira.
hati da iseksiw a nka nu.da
tetterv ad çaë I iseksiw
s uryabbuh(adday da yakka wa-nna idjiwnn idrimn I
umezluä ma s ittedder hat
da çaë s iseksiw s tiï n
uryabbuh).
-imci nnav aKk° ,DA CLLAV,ar
nssav ar tetterv I ëbbi ad
I yaws taf ad ssurfv tassast g lliv.iqqen av ad nemyawas.
-ma ay d vuë I illa n ad am ti
cev ?
Tesfirnen tjenïaï :
-mec ur t I tlid assa-a ad ti
tilid askka.
-yura ufus inu,ur illi digi
unaruz.
-ad ur tneqqad div ivf nnem.

isul digm mayd inzzevn allen d ifassen ikemsn idrimn.
-ur giv xas yat tratsa n ivãa n
ihtatayn (da ëçça n adday asn
yadr ca s tafssi).
-xas kkes ipruyn ddev
umliln ad tebäud d ufuvl.
-max ma acta n wussa n ayd
kka n vif umäal n igllin ?
-aqq !is ur tessind asiän ?
-ca ur as ssinv.ur yad ssinv
awd ibä ger iä d wazal.
-aqq!ad ur i ttinid hat tezlid tawngimt nnem.
-ikka igllin netta ayd iga n
afus d ivil inu, netta ayd
iga n tiï d twengimt inu.zi
kud ifta ayd zliv akk°ay-a.
-ddu ssird ivãa n nnem,
tekkesd ipruyn nnem.hat issikka ayyur d mraw ddaw
wacal.bedd dvi vif iäaën
nnem.ffev ad ta nnayd mayd
skarnt tidyalin taf ad
ddernt.hat ur id xas cem
ayd iga n tadyalt mm igujiln.
a nf allen nnem ad ttisind mayd
am issutln.semmecty azrg
n twengimt nnem ad ttisind
mayd skarnt tsedna n bac ad
ddernt aha ssidrnt .hat ur
inni a cem tessufv tzumi
(asag iqqima ca I wul nnes).
ttu ay-nna cem yav hat neswa
akk° zeg ya n uvenja.tesvaë
tuna nt ulawn n medden .a nezwum
ar
ittegidiy,aswunfu
ar
ittedris.
Taç ad tebbeäy,tessav as
afäaz .ur yad tufi ad vif
s tesvuyy.tekcm,teïfaë t
tjenïaï :
-mec ur tlid ilya n ad am tend awiv.
-ama n ayd ur liv.
-ad am ten agmv.
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LE MONDE AMAZIGH

», n’est même pas au stade de projets
concrets.
Excellence,
La perpétuation de la discrimination et
de la ségrégation contre l’amazighité
et les Amazighs au Maroc ne se manifestent pas seulement par le blocage de
la mise en œuvre de l’officialisation de
la langue amazighe, ainsi que la permanence de l’interdiction des prénoms
amazighes et l’interdiction de l’utilisation de l’amazighe, à l’écrit et à l’oral,
au sein des différentes institutions de
l’Etat marocain, sinon aussi dans le
blocage injustifiée de l’apprentissage
de l’amazighe, de son frein à sa généralisation dans l’enseignement primaire et secondaire, de son exclusion
des campagnes de l’alphabétisation des
adultes et de son manque d’intégration dans les médias écrits et audio-visuels. Diverses promotions de diplômés
en langue amazighe sont confinées au
chômage. La ségrégation persiste en
ce qui concerne le soutien de l’Etat au
cinéma, à l’art, aux associations, aux
journaux, à la culture et aux auteurs
amazighs.
Excellence,
Les prisonniers politiques amazighs,
parmi lesquels Mustapha Oussaia et
Hamid Adouch continuent à être incarcérés à la prison de Meknès, sans que le
Conseil Consultatif des Droits Humains
ni le ministère de la Justice, à la différence des autres prisonniers (islamistes, gauchistes, …), se préoccupent
d’ouvrir de nouveau leur dossier juridique caractérisé par bien des anomalies, malgré nos appels répétitifs.
Excellence,
Jusqu’à maintenant l’affaire des cinq
victimes amazighes brûlées de la province d’Alhoceima (Imad Alqadi,
Jawad Benqaddour, Jamal Salmi, Samir
Lbouazaoui et Nabil Jaafar) lors des
manifestations pacifiques du vingt février 2011 n’est toujours pas élucidée
et l’état n’a diligenté aucune enquête
approfondie pour délimiter les responsabilités, alors que les populations du
Rif sortent à chaque fois dans les rues
pour réclamer l’élucidation du crime
(voir :http://voxmaroc.blog.lemonde.
fr/2012/02/11/nouveaux-elementsdans-laffaire-des-5-cadavres-dalhoceima/ ) . De même, les assassinats suspects de Kamal Hussaini à Ait
Bouayach, de Karim Chaib à Sefrou, de
Kamal Ammari et Mohamed Boudouroua à Safi, et de Fadwa Laaroui à Souk
Sebt, et les procès de dizaines de prisonniers politiques du Mouvement du
20 février sont restés sans suite dans les
coulisses des tribunaux marocains où
la justice est malheureusement encore
aux ordres.
Excellence,
A ce jour, le bilan des derniers gouvernements marocains est très négatif
et fort décevant en ce qui concerne la
question amazighe. En outre, durant le
mandat, on a pu relever des décisions
racistes, des pratiques ségrégationnistes et des répressions inédites contre
les populations Amazighs (Ayt Bu
Ayache/Imzuren, Tinghir, Imider, Ayt
Sgugu à Mrirt, Ait Baha au sud, Targuist, Amskroud…). La continuation de
la spoliation des terres collectives des
tribus amazighes sur la base de décrets
coloniaux, et dont certaines parcelles
sont offertes à des prix symboliques aux
« émirs arabes »…

ACTUALITES

De même, la presse écrite marocaine,
qu’elle soit arabophone ou francophone, et qui s’accapare de 99,996 %
des subventions de l’Etat (réservant
une proportion dérisoire de 0,004% à
la presse amazighe), est tout aussi discriminatoire que les formations politiques, les responsables gouvernementaux et les conseillers du palais royal.
Elle marginalise tout ce qui a trait à
l’autochtonie, à l’amazighité et à l’africanité. A titre d’exemple, la septième
assemblée générale des Amazighs du
monde qui vient de se dérouler à la
ville de Tiznit est passée sous un silence
assourdissant comme si elle n’a pas eu
lieu !
Discrimination et exactions dans la République Algérienne Démocratique et
Populaire
Monsieur le Secrétaire Général de
l’ONU,
L’Algérie n’a de démocratique et populaire que le nom et pratique, elle
aussi, une politique d’apartheid antiamazigh notoire qui sévit dans tout le
pays, comme en attestent les récents
et violents événements de Ghardaïa et
le comportement éminemment raciste
de la police et de la justice algériennes
à l’encontre des activistes des droits
humains de la communauté mozabite, et qui s’est soldé par l’assassinat
récente de jeune Mohamed Abderrahmane (voir cette vidéo :http://www.
youtube.com/watch?v=DECRFe9vZzs
&feature=youtu.be ). La situation des
citoyennes et des citoyens amazighs est
des pires du fait que le pouvoir se base
sur la politique du « baâthisme arabe »,
imposée de son temps par Houari Boumediene, et qui se base sur le génocide
culturel et le nettoyage ethnique.
Excellence,
Au lieu de faire d’élire des responsables
algériens au sein du Conseil des Droits
de l’homme des Nations Unies, ces derniers devaient se retrouver plutôt sur
les bancs des accusés du Tribunal Pénal
International de la Haye pour répondre
de plus de 200 000 victimes du terrorisme d’état algérien, selon l’aveu
même d’ex-agents algériens, qui accusent les propres services de sécurité
algériens.
Excellence,
L’assassinat en 1998 du célèbre chanteur et militant des droits de l’homme
Lounès Matoub, a été imputé automatiquement par les autorités algériennes, à
des groupes islamiques sans qu’aucune
enquête concluante n’ait été entamée
à ce sujet à ce jour. Plus de quinze ans
après ce vil assassinat, sa veuve, sa famille, ses amis et la communauté mondiale amazighe attendent toujours que
la vérité soit rétablie et que les auteurs
de cet assassinat soient traduits devant
la justice. Après sa mort, des émeutes
ont éclatés et trois autres personnes
ont été assassinées par la police, là
aussi, sans qu’aucune enquête, n’ait été
faite pour connaître les circonstances
exactes de ces événements et sans qu’il
y ait de suite judiciaire.
Excellence,
Durant le « printemps noir de 2001 »,
commérant le « printemps berbère de
1980 », les gendarmes algériens ont
ouvert le feu à balles réelles et explosives, contre des jeunes innocents qui
manifestaient pacifiquement dans la
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région de la Kabylie, précédant « les
printemps des peuples de 2011 ». Les
autorités algériennes ont tuées 126
jeunes ; le premier à tomber fut feu
Massinissa Guermah et à cette date aucun gendarme ni officier n’a été jugé ni
incarcéré. C’est de l’impunité totale et
c’est totalement inadmissible.
Excellence,
Vous n’êtes pas sans savoir, que le président Bouteflika, qui n’a plus de faculté physique ni psychique, est maintenu
comme une marionnette par la junte
militaire au pouvoir qui lui fait briguer un surréaliste quatrième mandat.
Bouteflika est le responsable premier
de cette impunité en promulguant la
charte sur la réconciliation nationale
en 2005, qui a constitué comme le prétexte pour « amnistier » les terroristes
d’état, qui sont les responsables directs
de tous les crimes qu’ils ont commis
depuis le coup d’Etat contre le gouvernement du FIS. Ces terroristes comme
Hassan Hattab, ancien chef du GSPC,
protégé par le système, et qui aurait
beaucoup de choses à avouer y inclus
sur l’ignoble meurtre de Matoub, circulent librement et en toute impunité,
devant les regards impuissants des familles des victimes du terrorisme.
Excellence,
Du fait de cette injustifiable impunité,
les responsables de la DRS algérienne
excellent en réussissant à exporter leur
terrorisme en dehors de leurs propres
frontières. Ainsi, ces derniers, fort
vraisemblablement, selon les aveux de
l'ancien agent algérien Karim Moulay,
réfugié actuellement en Angleterre,
seraient derrière l'attentat de l'Hôtel
Atlas Asni à Marrakech, le 24 Août
1994, où ont étés tués deux touristes
espagnols (Torras Salvador de Barcelone et Antonia Garcia Cuevas de la
province de Malaga). De même, la DRS
algérienne serait le plus probablement
aussi derrière l'assassinat ignoble des
sept moines de Tibhirine (voir ce témoignage :http://www.youtube.com/
watch?v=n2iVcwKb-Ks ). Espérons
que le juge Trévidic, autorisé récemment à visiter l’Algérie, puisse ne pas
être entravé dans son travail.
Excellence,
L’autre région où a été exporté le terrorisme algérien n’est que le Grand
Sahara, qui était connu auparavant
comme la région la plus paisible et la
plus sécurisé. La DRS algérienne, dirigée par les généraux Mohamed Tawfik
Medien et Smaïl Lamari, ne veulent
guère entendre de la création d'un Etat
Touareg indépendant, ou même d’une
simple autonomie régionale de ses populations autochtones tant discriminés
sur sa frontière sud. C'est pourquoi les
accords conclus entre la rébellion touarègue et les autorités maliennes, par
étapes successives et sous la supervision d'Alger, ont tous échoués complètement. La première raison c’est qu’un
Azawad stable, sous souveraineté d’un
état fédéral malien ou indépendant,
permettrait l'exploration pétrolière
dont la nappe est la même que celle
de l’Algérie dans les zones touarègues
et qui se trouvent bien sûr au sud de
l'Algérie. Une manne pétrolière colossale que les responsables algériens
gaspillent en finançant ce terrorisme
immonde. La deuxième raison c’est
que l'Algérie, - parrain du Polisario est toujours obsédée, pour des raisons
géostratégiques, d’une ouverture un

itinéraire sur l'océan Atlantique pour
ses exportations pétrolières et gazières.
Du fait du blocage de la résolution du
problème du Sahara occidental, et du
mur de sécurité érigé par l’Etat marocain, les généraux algériens essaient
de trouver un autre itinéraire alternatif qui traverserait le nord du Mali
et la Mauritanie. C'est pourquoi certains groupes algériens d’AQMI ont
même essayé de déstabiliser le fragile
Etat Mauritanien et soutenu l '«État
islamique de l'Azawad", où les salafistes n'ont perdu aucune minute pour
appliquer strictement la loi islamique,
avant d’être débarqué par l’opération
française Serval, avec le soutien des
rebelles du MNLA (voir l'étude incontournable de François Gèze et Salima
Mellah dans:www.algeria-watch.org/
fr/aw/gspc_etrange_histoire_intro.
htm ). En définitive, AQMI, qui sème la
terreur au Grand Sahara, et qui essaie
de déstabiliser Tunisie, la Libye et le
Maroc ne serait en fait que l’émanation du GSPC (Groupe Salafiste pour
la Prédication et le Combat), qui à son
tour, ne serait que la continuation des
GIA (Groupes Islamiques Armés), et
qui au fond ne sont que des créations
des services secrets militaires algériens, comme moyen de s’éterniser au
pouvoir. N’oublions pas que la plupart
des grands chefs des mouvements sanguinaires précités, coupables de milliers d’assassinats de citoyens et d’intellectuels innocents, (y compris les 17
employés de votre propre organisation,
l'ONU, commis à Alger le 11 décembre
2007), que ce soit Djamel Zitouni,
Hassan Hattab, Antar Zouabri ou Nabil
Makhloufi sont bizarrement tous d’anciens militaires algériens.
Excellence,
En conclusion, je fais appel à votre sens
de la responsabilité et de la sagesse
pour que l’honorable institution qu’est
l’Organisation des Nations Unies, ne
soit pas utilisée pour blanchir les violations quotidiens des droits humains,
pour blanchir des criminels dont les
mains sont ensanglantées par l’assassinat d’innocents dont les crimes ne sont
pas encore élucidés, pour ignorer cette
politique d’apartheid à l’encontre des
citoyens et populations autochtones,
pour taire le non respect de la déclaration universelle des droits humains, ni
de la Déclaration des Nations Unies sur
les Droits des Peuples Autochtones.
Excellence,
Je vous invite, par rapport au Maroc, à
l’instar d’Human Rights Watch, à faire
pression sur les autorités marocaines
pour que soient transformés les droits
sur le papier en réalité quotidienne.
Quant à l’Algérie, il conviendrait de forcer à l’ouverture urgente d’une enquête
internationale portant sur les archives
de la DRS algérienne, afin de délimiter
ses responsabilités dans le terrorisme
qui s’empare de toute Tamazgha et de
traduire tous les coupables devant la
justice internationale.
En vous remerciant de votre diligence,
veuillez agréer, Excellence, l’assurance
de ma considération fort distinguée.
* Signé: Rachid RAHA
Président de l’Assemblée Mondiale
Amazighe
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Lettre ouverte à Monsieur Ban Ki-Moon,

Secrétaire Général des Nations Unies

Objet : Protestation pour l’élection des
états du Maroc et d’Algérie au Conseil
des Droits de l’Homme de l’ONU.
Excellence,
A l’occasion de la célébration du
65ème anniversaire de l'adoption de
la Déclaration universelle des Droits
de l'Homme, j’ai l’honneur d’appeler votre attention sur la situation des
droits humains, particulièrement, dans
deux pays, de notre région de Tamazgha
(Afrique du Nord), qui viennent d’être
récemment élus au sein du Conseil
des Droits de l’homme de l’ONU, le 12
novembre dernier, à savoir le Maroc et
l’Algérie.

Monsieur le Secrétaire Général des
Nations Unies,
Alors que lorsque le monde célèbre la
triste disparition de notre grand héros
africain qu’est Nelson Mandela, qui a
réussi à casser le système d’apartheid
anti-noir au sud de notre continent,
permettant aux africains de se réconcilier avec eux-mêmes et d’accéder au
summum du pouvoir par la démocratie,
les états précités que sont le Maroc et
l’Algérie continuent de pratiquer une
politique d’apartheid à l’encontre des
citoyens autochtones, en l’occurrence
les amazighs ; une politique suivie depuis leurs indépendances respectives,
en 1956 et 1962, assez subtile et très
bien dissimilée par rapport à celle des
sud-africains. Les amazighs, qui sont
dans leur grande majorité des africains
blancs, subissent de la discrimination,
des exactions voire des crimes de la
part d’une minorité qui se donne des
généalogies « arabes », et qui a la même
couleur de peau qu’eux.
Mais en quoi se manifeste cette politique d’apartheid institutionnalisée de
ces deux états qui ont fermé des frontières séparant les peuples de Tamazgha
(Afrique du Nord ou « Afrique blanche
» comme l’appelle certains anthropologues), depuis déjà vingt ans?
Discrimination et exactions au Royaume
du Maroc
Excellence,
En ce qui concerne le Maroc, avec l’avènement de jeune roi Mohamed VI, un
grand espoir est apparu lorsqu’il a pris
l’initiative de la création de l’Instance
Equité et Réconciliation, inspiré justement de l’Afrique du Sud, pour se pencher sur les graves violations des droits
humains, des années de plomb, commises sous le règne de Hassan II. La dite
instance a permis à certaines victimes
de s’exprimer et de les indemniser sous
forme de maigres compensations financières. Mais, l’Instance Equité et Réconciliation n’a jamais abordé le crime
contre l’humanité commis à l’encontre
des populations amazighes civiles de la
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région du Rif durant les années 195859, ni apporté les éclaircissements sur
les nombreux assassinats politiques
commis à l’encontre des membres de
l’armée de libération dont Abbas Mesaadi, ni encore traduit les responsables des crimes et exactions devant
les tribunaux, ni même enclenché une
réelle politique de développement économique régional intégré des régions
amazighophones, (qui comptent avec
le grand nombre des victimes de ces
années de plomb), comme l’un des
moyens de réconciliation nationale,
et encore moins, permis aux citoyens
amazighs, qui représentent la majorité
de la population marocaine d’accéder à
une participation au pouvoir...
Excellence,
Toute formation politique amazighe est
interdite, comme celle du Parti Démocrate Amazigh Marocain (PDAM), par
ordre judiciaire du 1er janvier 2010,
alors qu’on continue à autoriser la création de partis politiques sur les bases
de l’idéologie arabo-islamique, dont
le Parti de la Justice et du Développement (PJD) au pouvoir. Ces dernières
formations, qu’elles soient au gouvernement ou dans l’opposition, continuent à exclure encore le fait amazigh
et continuent à parler du « Maghreb
Arabe » comme si elles se trouvaient au
lointain Proche Orient et malgré le fait
que la constitution marocaine du 1 juillet 2011 reconnaît comme officielles
l’identité et la langue amazighes.
Excellence,
Nous avons déjà dénoncé devant le
CERD, en août 2010, la politique
marocaine d’apartheid anti-amazigh
qui s’affiche par les nouvelles cartes
d’identité nationale où les citoyens
amazighs sont signalés discrètement
par la lettre « z » de la première écriture
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africaine qu’est le tifinagh. De même,
sur les cartes distribuées aux personnes
de descendance religieuse dites les «
shurfa », qui s’adjugent des généalogies proche orientales « arabes », il est
ordonné aux autorités de leur apporter
soutiens et facilitées administratives et
autres, au détriment des citoyens ordinaires et quelconques! Même au sein
du palais royal, toute personne qui manifeste de la sympathie avec les amazighes finit par être écartée, comme
cela s’est passé avec l’intellectuel et
ancien porte-parole royal, Hassan Aourid, actuellement poursuivi devant les
tribunaux par un parti politique administratif, créée par un conseiller royal «
arabe », pour avoir osé parler de soutien
indéfectible de l’état au dit parti. Les
conseillers royaux, formant le gouvernement de l’ombre, détiennent le vrai
pouvoir sans que personne ait voté pour
eux, et font comme si le Maroc n’était
qu’un état de « sujets arabes » ; ainsi
l’hommage royal fait uniquement aux
artistes « arabes » lors de la dernière
fête du trône, en oubliant délibérément
des centaines et des milliers d’artistes
amazighs. Le seul ministre pro-amazigh qui a proposé le changement du
nom de dénomination de l’UMA (Union
du Maghreb Arabe) en Union du Grand
Maghreb, en l’occurrence l’ex-ministre
des Affaires Extérieures Saaeddine El
Othmani, en accord avec la nouvelle
constitution, n’a pas tardé à être évincé
lors du dernier remaniement gouvernemental.
La Haute Autorité de l’Audiovisuel (HACA) ne s’exprime pas contre
la SNRT et 2M SOREAD, en ce qui
concerne les programmes télévisés en
langue amazighe pour non respect des
cahiers de charge. Pire, au moment de
la confrontation publique entre les responsables de ces deux dernières sociétés et le ministre islamiste de la com-

munication, ce fut au tour d’un amazigh
encore une fois de payer les frais, à savoir M. Ahmed Ghazali. Ces conseillers
« arabes », pour lesquels personne n’a
voté, font et défont les responsables des
institutions de l’Etat marocain, et ne
se soucient guère si le Maroc dégringole dans l’indice de développement
humain, l’indice de démocratie, ne s’inquiètent guère de l’indice de la corruption, ni de la liberté d’expression, ni de
la détérioration généralisée du système
éducatif…Ils n’oseront jamais toucher
l’un des leurs comme M. Ahmed Lahlimi Alami, Haut Commissaire au Plan,
un fervent amazighophobe, qui maquille honteusement les statistiques, et
qui a falsifié délibérément le nombre
des amazighophones, en les réduisant à
un chiffre délirant de 8,4 millions, soit
28,4 %, lors du recensement de 2004.
Quand aux autorisations de circulation des moyens de transport (taxis,
camions, bus…) ainsi que les permis
d’exploitation des gisements miniers
ils sont souvent réservés prioritairement aux proches de ces conseillers,
sans qu’il y ait d’appel d’offre public à
la concurrence.
Excellence,
Même si, en tant que militants amazighs,
nous avons réussi à arracher quelques
revendications comme la création de
l’Institut Royal de la Culture Amazighe
(IRCAM) et la Télévision amazighe
(TV8), la première vient d’être amputée de son conseil d’administration et la
deuxième ne compte plus avec un budget et une direction autonomes. Mais
en ce qui concerne les engagements de
l’état marocain suite aux revendications du Mouvement de la jeunesse du
vingt février 2011 et du mouvement
amazigh, notamment la reconnaissance,
dans la constitution du 1er juillet 2011,
de l’Amazighe en tant que langue officielle pour tous les marocains, celle-ci
est restée lettre morte. Et en dépit du
temps passé, les principes constitutionnels qui devaient être traduits sous
forme de loi organique, de décrets,
arrêtés et circulaires d’applications du
caractère officiel de la langue africanoamazighe, sont renvoyés aux calendes
grecques. Le gouvernement ne manifeste aucune préoccupation et ne se
soucie guère de l’interdiction faite aux
députés Fatma Tabaamrant et Abdellatif Ouammou de parler en amazighe
au sein du parlement. Pire, un parti
politique qui était dans l’opposition,
en l’occurrence le RNI, vient de retirer son projet de loi un mois juste après
son entrée au gouvernement. Quant à la
loi organique devant préciser le droit à
l’autonomie des régions comme la meilleure forme de réconciliation de l’Etat
avec ses citoyens autochtones, dans le
cadre de la « régionalisation avancée
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السنة االمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة

*  MCAموقع وجدة ختلد
أسكاس اماينو 2964
وقوفا عند رأس السنة األمازيغية  2964الذي
يصادف يوم  13يناير من كل سنة ميالدية،
خلدت الحركة الثقافية األمازيغية موقع وجدة
هذه املحطة التاريخية التي تحمل دالالت
سياسية وثقافية عند امازيغن عىل مستوى
املغرب وشمال افريقيا عىل وجه العموم.
تخليد هذه املحطة كان عرب حلقية فكرية
داخل الحي الجامعي تم خاللها مناقشة األبعاد
التاريخية لذات املحطة عرب الخوض يف نقاش
دالالت التقويم األمازيغي وكذا أشكال اإلحتفال
لدى إمازيغن عىل مستوى ثامزغا ،أما الشق
الثاني من ذات الحلقية الفكرية فقد تم خاللها
مناقشة كرونولوجية األحداث السياسية
التي عاشها الوطن وكذا ربوع شمال افريقيا
وحصيلة النضال األمازيغي عىل مستوى الشارع
السيايس وكذا املسار النضايل للحركة الثقافية
األمازيغية من داخل موقع وجدة وكل املواقع
الجامعية لذات التنظيم.
وقبل اختتام هذا الشكل النضايل كانت الجماهري
الطالبية املتحلقة بكثافة عىل موعد مع أغاني
أمازيغية ملتزمة ليتم بعد ذلك توزيع املأكوالت
الجافة التي لها رمزية تاريخية يف هذه املحطة
املوشومة يف ذاكرة إمازيغن.

* وقفة ببيوكرى مبناسبة رأس السنة األمازيغية
كما دأبت الحركة األمازيغية عىل تخليد رأس
السنة األمازيغية كمحطة نضالية و تاريخية
تجدد فيها العهد عىل مواصلة الكفاح من أجل
تحرير شعبنا من كل استغالل و استالب .نخلد
اليوم رأس السنة االمازيغية الجديدة للمطالبة
بجعل فاتح السنة األمازيغية عيدا رسميا وعطلة
مؤدى عنها كمطلب دمقراطي و شعبي و للتنديد
كدلك بكل الخروقات التي ال يزال املخزن يرتكبها
يف حق الشعب األمازيغي الدي مازال وفيا لنهج
أجداده وشهدائه ومعتقليه يف املقاومة و النضال
ضد كل املمارسات الدنيئة واملؤمرات الخسيسة
التي تروم إجثتات وتدجني الصوت االمازيغي
الحر.
ونحن إد نودع سنة ونستقبل أخرى ،فإننا
نستحرض بمرارة شديدة استمرار الهجمة
الرشسة للمخزن ضد السكان االصليني بكل
مناطق املغرب بالرتامي عىل أراضيهم وإنتزاعها
من مالكيها الحقيقيني وتفويتها ألديال املخزن
بأبخس األثمان ،مما يؤكد وبجالء استمرارية
النظام يف سياسته اإلستعمارية والتهجريية ألبناء
هذا الوطن الجريح ،كما نسجل كذلك الرتاجع
الخطري الذي يشهده مرشوع تدريس األمازيغية
وإدراج األمازيغبة يف الحياة العامة ،مما يطرح
أكثر من عالمة إستفهام حول وجود إرادة
سياسية حقيقية لدى املخزن يف تدبري كل امللفات
الخاصة باألمازيغية .ونسجل أيضا بأسف بالغ
الرتاجعات الخطرية التي تهم الحريات الفردية
والجماعية وحقوق اإلنسان وندكر منها عىل
سبيل املثال ال الحرص الترصيحات العنرصية
ألبوزيد,وهبي,بنكريان ...الرامية إىل إحتقار
الشعب األمازيغي والحط من كرامته و تكريس
دونيته,قمع التظاهرات االحتجاجية وعىل
رأسها إحتجاجات الشغيلة التعليمية يف شوارع
الرباط ...ونسجل كذلك بضيق ما يتعرض له
أشقائنا يف أزواد وليبيا من إقصاء ممنهج من
طرف أعداء الشعب األمازيغي.
وعليه فإننا نعلن للرأي املحيل والوطني و الدويل
يان  :مطالباتنا بجعل فاتح السنة األمازيغية
عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها,
سني  :رضورة األفراج الفوري و الالمرشوط عن
املعتقلني السياسني للقضية األمازيغية :حميد
اعضوش,مصطفى أسايا,أشطوبان ،و كافة
املعتقلني السياسيني.

كل
:إدانتنا
كراض
الهجومات اإلعالمية املقيتة
الرامية لتشويه اإلنسان
االمازيغي,
ككوز :تنديدنا بالسياسة
املمنهجة من طرف املخزن
يف نزع األرايض و الثروات
و تشبتنا بحق جرب الرضر
الفردي و الجماعي.
سموس :مطالبتنا إيقاف
كل عمليات ما يسمى
بتحديد امللك الغابوي
وإرجاع كل األرايض التي ارتمت عليها ما يسمى
املندوبية السامية للمياه و الغابات بإعتماد
ظهائر استعمارية,
سضيس  :تضامننا املبدئي و الالمرشوط مع
األساتذة املرابضني يف شوارع الرباط من أجل
إنتزاع حقهم.
سا  :نندد بالفساد الذي ينخر قطاع الصحة
العمومية باالقليم ،و نطالب املجلس األعىل
للحسابات بفتح تحقيق يف شأنه
تتام  :شحبنا لالستغالل املهني للشغيلة من طرف
اللوبيات الفالحية و املتواطئة مع املسؤولني عن
القطاع باملنطقة.
تزا  :تشبتنا بحركة تاوادا ،حركة احتجاجية
جماهريية ديمقراطية و مستقلة منبثقة من
عمق االحتقان الشعبي.
مراو  :تضامننا مع كل مغربي مغبون يف حقه يف
العيش بكرامة يف هدا الوطن,
يان د مراو  :عزمنا عىل مواصلة النضال
الراديكايل إىل غاية تحرير شعبنا األمازيغي .

* السنة األمازيغية تعيد احلركة األمازيغية
بقوة يف الريف
عىل غرار ما عرفته أطياف ومكونات الحركة
األمازيغية؛ من فعاليات ثقافية وجمعيات مدنية
ومنظماتها السياسية والحقوقية ،سواء تعلق
األمر بتلك املتواجدة داخل الوطن أو خارجه،
نظمت الحركة األمازيغية بالريف بآيث أوريشش
بلدة إبن طيب -التابعة إلقليم الدريوش،وبمؤازرة الحركة األمازيغية بوسط الريف(
زايو،أيث سعيذ،ثمسمان،الدريوش ،أزالف ،
ميضار ،)... ،مسرية إحتجاجية وسلمية ،تم
خاللها رفع مجموعة من الشعارات طالب فيها
املحتجون الجهات الرسمية بجعل رأس السنة
األمازيغية عيدا وطنيا كسائر األعياد الوطنية
األخرى ،وكذا يوم عطلة مؤدى عنها ،وإعتبار
املصالحة الحقيقية التي ستؤسس عليها
املواطنة الحقيقية يف الدولة املغربية ال يمكن أن
أن تتحقق إال باإلعرتاف الرصيح للدولة املغربية
بالهوية األمازيغية ،والتعبري عنها يف كافة
السياسات العمومية التي تنهجها يف مختلف
القطاعات ،بدءا بالتعليم الذي يتوجب فيه
التدريس باألمازيغية وللغة األمازيغية -تبعاملنطق التخطيط اإلجباري لكافة املغاربة،والوقف
الفوري لسياسة التعريب املمنهجة للمجال
واإلنسان األمازيغي عامة والريف خاصة..،
عموما شهدت املسرية حضورا مكثفا من طرف
مناضيل ومناضالت الحركة األمازيغية خاصة
وساكنة آيث أوريشش عامة.
وإذ انطلقت املسرية من ساحة أنوال مع الساعة
الثانية زواال من يوم األحد 12يناير 2014املوافق
ل  31دجنرب ،2963وبعده جابت املسرية شوارع
وأزقة بلدة بنطيب ،لتقف أمام املركز الصحي
حيث تم التنديد برتدي الخدمات الصحية
بمنطقة الريف ،كما تضامن املحتجون مع عائلة
الشهيدة فاطمة أزهريو من بلدة بني بوعياش،
والتي راحت ضحية لإلهمال الطبي ،وكذا الرتاكم
الخطري بفعل حرب الغازات السامة بالريف،
وعليه طالب املحتجون بإرساع الدولة املغربية
بتشييد مراكز صحية ملعالجة الرسطان بالريف.
ويف خطوة أخرية تواترت كلمات الفاعلني
األمازيغيني من مختلف مناطق الريف ،ليطلقوا
عىل الساحة املتواجدة أمام بلدية إبن طيب ،إسم
ساحة محمد بن عبد الكريم الخطابي تكريسا
لقيم الهوية التاريخية التي ميزت منطقة الريف
عامة ،واملنطقة خاصة .
وقد عرفت التظاهرة اصدار بيان طالب فيه
املنظمون بإقرار رأس السنة األمازيغية عيدا
وطنيا وعطلة رسمية .وإعادة كتابة التاريخ
الوطني و إعادة االعتبار إىل املحطات والرموز
الوطنية والشهداء الحقيقيني للشعب املغربي.

وإطالق رساح جميع املعتقلني السياسيني وعىل
رأسهم معتقيل الحركة األمازيغية ومعتقيل
الريف الصامد .وفك العزلة ورفع التهميش عن
املناطق األمازيغية ووقف سياسة تعريب املجال
واإلنسان .ومنح الريف حكم ذاتي لتدارك ستون
سنة من التهميش املمنهج .وإجبارية تدريس
األمازيغية والتدريس بها لكل املغاربة .وإنشاء
مستشفى يستجيب لحاجيات املواطنني باعتبار
الصحة حق لكل املواطنني.
استمرار اعتقال مناضيل الحركة
وادان
األمازيغية ومناضيل الريف .وسياسة التهميش
ونزع األرايض ،ومسلسل التهجم عىل األمازيغية
وإيمازيغن من خالل استغالل منابر املساجد كذا
بعض املنابر اإلعالمية.وسياسة تعريب أسماء
األحياء بمدن إقليم الدريوش.
وكذا اإلهمال الذي تعرضت له الشهيدة فاطمة
بمستشفى النظام املخزني.
كما اعلنوا تضامنهم املطلق والالمرشوط مع
كافة الشعوب التواقة إىل التحرر واإلنعتاق وعىل
رأسها شعب أزواد الصامد ونضاالت املعطلني
بأيت وليشك.

فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان باشتوكة
أيت باهاخيلد رأس السنة األمازيغية
بمناسبة حلول السنة األمازيغية الجديدة ،2964
وتحت شعار «من أجل تفعيل ترسيم اللغة
األمازيغية يف جميع املجاالت ومن أجل جعل هذا
اليوم عيدا وطنيا مؤدى عنه» نظم فرع الجمعية
املغربية لحقوق اإلنسان باشتوكة أيت باها يوم
األحد  12يناير  2014حفل «تاكال» وأمسية فنية
احيتها املجموعة الشبابية «أدرار باند» بمقر
الفرع بأيت باها.

االحتفال بالسنة األمازيغية اجلديدة 2964
بتاهلة

يف إطار االهتمام املتواصل لجمعية أدرار للتنمية
والبيئة بتاهلة بالرتاث الثقايف األمازيغي ،باعتباره
مكونا ً أساسيا ً للهوية املغربية ،وبمناسبة السنة
األمازيغية الجديدة  ،2964تنظم الجمعية سلسلة
من األنشطة الفكرية والثقافية والفنية ،تحت
شعار «السنة األمازيغية :االحتفال والدالالت»،
يؤطرها مثقفون وفنانون ،وذلك يومي  18و19
يناير  2014بقاعة االجتماعات ببلدية تاهلة.
وضمن الربنامج ،ندوة حول التعدد اللغوي عىل
ضوء التجارب الدولية ،تجربة سويرسا نموذجاً،
تقدمها داكمار شميدت ،ممثلة عن سفارة
سويرسا باملغرب.
كما سيحيي كل من الفنانني نارص ميكري وعبد
الهادي أمناي وإنشادن وتاميدوليت وإيزيل آيت
وراين ،فقرات فنية طيلة اليومني ،كما سيتم
عرض رشيط وثائقي حول شعراء الجنوب،
ورشيط حول رأس السنة األمازيغية ،إضافة إىل
إحياء الطقس املحيل «طومطيشت».
ويأتي كذلك هذا االحتفال ،بهدف الرتافع
واملطالبة بجعل رأس السنة األمازيغية عيدا ً
وطنياً.

احلركة الثقافية األمازيغية امكناس  :بيان
أسكاس أماينو
بحلول هذا اليوم املجيد ,يخلد الشعب األمازيغي يف

كل بقاع تمازغا رأس السنة األمازيغية(فاتح يان
أيور  )2964املوافق ل( 13يناير  2014الالتيني).
والذي يحمل يف طياته حدث وصول القائد األمازيغي
شيشونغ إىل الحكم بمرص سنة( 950قبل امليالد).
بعدما أن استطاع أن يضع حدﹰا لجربوت و طغيان
الفراعنة,حيث انترص عليهم يف معركة شديدة وأطاح
باألرسة الفرعونية الحادي و العرشون وبذلك بقيت
هذه املحطة خالدة يف ذاكرة إيمازيغن و جعلوا منها
مناسبة البد من الوقوف عندها و تخليدها عن طريق
مجموعة من الطقوس التي تعكس مدى حب هذا
اإلنسان ألرضه و عشقه للحرية,و الشجاعة و الثبات
يف وجه األعداء.
و بهذه املناسبة نذكر عىل مستوى السنة املاضية
( )2963إستمراراملخزن يف نهج سياساته اإلقصائية
و التصفوية لكل ما هو أمازيغي,من خالل طمس
هويته الحقيقية و تزوير تاريخه العميق .إذ نسجل
عىل مستوى تمازغا تحالف القوميني العروبيني من
أجل تصفية إيما زيغن وإباداتهم ,و خري دليل عىل
ذلك نموذج «أزواد» الذي الزال يعاني من الهجومات
التصفوية التي تشنها هذه املليشيات العروبية.
إضافة إىل محاولة الركوب عىل نضاالت الشعب
األمازيغي واستغاللها لصالح أهدافهم الضيقة
املتمثلة يف بلوغ املقاعد العليا والسلطة و تمرير
أيديولوجياتهم عربها الستكمال مرشوعهم العروبي
الهادف إىل تعريب شمال إفريقيا(تمازغا) و نهب
خرياتها.
أما عىل مستوى الساحة الوطنية فاليزال املخزن

العروبي القائم هجوماته الرشيسة يف حق كل
ما هو أمازيغي من خالل تهميشه و إقصائه يف
كل مجاالت الحياة اليومية,و كذلك استمراره يف
نهب ثروات هذا الوطن(خنيفرة,إيميرض).كما
نسجل أيضا استمراره يف إتمام مسلسل التعريب
وطمس الهوية الحقيقية لهذا الشعب الذي طاملا
كان من طبيعته املقاومة و االنتفاضة ضد كل
أشكال التهميش و اإلقصاء وخري دليل انتفاضة(:
إميرض  ،تغجيجت ,كرامة ,أيت بعمران,ايت
بوعياش,خنيفرة )...و كل اإلنتفاضات الشعبية,
باإلضافة إىل استمرار مسلسل االعتقاالت
السياسية و االختطافات التعسفية يف حق كل
األصوات الحرة التي تنادي بالحرية و الديمقراطية
والعيش الكريم.
وبناءا عىل هذا نعلن للرأي الوطني و الدويل تنديدنا
بالهجومات املخزنية عىل الشعب األمازيغي
بالجزائر(امزاب,غرداية) .واستمرار مسلسل
االعتقال السيايس واالختطافات يف حق أبناء
الشعب األمازيغي .ونهب ثروات الشعب األمازيغي
وقمع آنتفاضاته ( إميرض ,كرامة ،خنيفرة,
تغجيجت,،ايت بوعياش .)...وسياسة التعريب
وطمس الهوية الحقيقية للشعب االمازيغي .وقمع
اإلنتفاضات الشعبية و االعتقاالت التعسفية.
وسياسية التحالفات اإلمربيالية ضد الشعب
األمازيغي يف أزواد .
تاكدينا عىل رضورة اإلفراج الفوري و الالمرشوط
عن معتقيل الحركة الثقافية األمازيغية وكذا
معتقل إميرض .والتشبث بالحركة الثقافية
األمازيغية واإلستعداد للشهادة من أجل قيمها
اإلنسانية .وحق ساكنة إميرض و كذا كل الشعب
األمازيغي يف املطالبة بحقوقه املرشوعة املادية و
املعنوية.
تضامننـــــا مع موقع أكادير إثر الهجومات التي
تعرض لها .معتقل أحداث موقع أكادير مصطفى
النارصي(رساح مؤقت).وجميع الشعوب التواقة
لالنعتاق و التحرر (الشعب األمازيغي  ،الكوردي ،
الفلسطيني .)...واالنتفاضات الشعبية عرب العالم
ومعتقليها .وعائالت املعتقلني السياسيني للقضية
األمازيغية .و«الصمت مرادف للموت ,أنت إذا
تكلمت تموت وإذا سكت تموت ,إذا تكلم ومت»
الطاهر جاوت.
* عــاشت الحركة الثقافية األمازيغية صامدة
ومناضلة أمـــــكنـــــاس
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مأساة مستشفى حممد اخلامس باحلسيمة تعيد النقاش حول قضايا الريف إىل نقطة الصفر

بروكسيل/سعيد العمراني
أدى وفاة الفتاة البوعياشية فاطمة ازهريو ،ذات
الرابعة عرش من عمرها بمستشفى محمد الخامس
بالحسيمة من جراء اإلهمال الطبي املتعمد ،و انعدام
الضمري املهني ،و غياب الحدود الدنيا من املسؤولية
لدى البعض ،إىل إعادة النقاش حول قضايا الريف
و مطالب أبناء الشمال املغربي و انشغاالتهم إىل
الواجهة ،و اعتبار هذه الحادثة ليست باملعزولة عن
سياقها الزمكاني الذي عاشه و يعيشه الريف ال يف
ماضيه و ال يف حارضه.
فباإلضافة إىل ضعف البنية التحتية من مستشفيات
و مدارس و معاهد و مصانع و معامل و موانئ و
مطارات ،هناك مطالب مرتبطة باملايض األليم الذي
عاشه الريف ،سواء تلك املتعلقة باالستعمار االسباني
املبارش  ،او ما هو مرتبط بالدولة املغربية و التي
يمكن تلخيصها بما ييل:
مطالب متعلقة بالدولة االسبانية أبرزها:
 التعويض عن سنوات االستعمار بكل ما صاحبهامن قتل و تعذيب و تخريب لإلنسان و الطبيعة و
البيئة.
 تحمل مسؤولياتها تجاه قصف الريف بالقنابلاملدمرة و الغازات القاتلة السامة (و بإمكان رفع
هذا امللف إىل املؤسسات الدولية و اعتباره ملفا يدخل
ضمن الجرائم املقرتفة ضد اإلنسانية).
 -التعويض عن تجنيد املغاربة و خاصة األطفال

منهم يف الحرب األهلية االسبانية.
 تصفية االستعمار يف املدينتني السليبتني سبتة ومليلية و الجزر الشمالية املجاورة لهما.
 ملف الهجرة بكل تعقيداته ملف التهريب و الكيفمطالب متعلقة بالدولة الفرنسية
 تحميلها املسؤولية الكاملة يف تدمري الثورة الريفيةو اعتقال تم نفي قائدها محمد بن عبد الكريم
الخطابي ،و التي أفضت إىل القضاء عىل أول دولة
حداثية ديمقراطية تقدمية يف شمال إفريقيا يف القرن
املايض و املتمثلة يف جمهورية «اتحاد قبائل الريف».
 تحمل مسؤوليتها تجاه تورطها املؤكد يف قصفالريف بالقنابل السامة.
 كواليس اكس ليبان و نتائجها املكرسة الستمرار«دولة اليوطي» عىل عموم الرتاب املغربي تحت يافتة
«االستقالل».
الدولة املغربية
 محاسبتها عىل مسؤولية تدبريها لرتكةاالستعمارين االسباني و الفرنيس ،كونها لم تفعل
أي يشء منذ «االستقالل» إىل اليوم يف موضوع
التنمية و البناء و ال يف ملف العالقة بالدولة االسبانية
االستعمارية و أن أقىص ما قامت به الدولة املغربية
إىل يومنا هذا يف موضوع سبتة و مليلية املحتلتني مثال
هو املطالبة ب»خلق خلية تفكري» يف عهد الحسن

الثاني.
 االعتذار عن كل الجرائم التي اقرتفها النظام يفحق سكان شمال املغرب  /الريف الكبري و رضورة
تعويض الريفيني و الريفيات عىل سنوات الجمر
و الرصاص (القضاء عىل الجيش التحرير ،القمع
الوحيش النتفاضتي  58/59و  1984و ما تالهما من
قمع و قتل و ترشيد و تهميش و اهانة الريفيني و
الريفيات).
 معاقبتها عىل سياسات التجهيل املمنهج للناس وتفقريهم و تهجريهم.
 إخالء الريف من سكانه األصليني عرب تشجيعالهجرة و غياب التنمية و انعدام فرص الشغل.
 التهميش املتعمد للمنطقة باعرتاف امللك الحسنالثاني نفسه يف خطاب رسمي يف يناير .1984
خاتمة
و بما أن الدولة املركزية املغربية لم تفعل أي يشء
يف ملف الريف الكبري منذ االستقالل إىل يومنا هذا (و
حالة مستشفى محمد الخامس شاهدة عىل ذلك)،
ماعدا السياسات املبنية عىل االنتقام و األحقاد و
الحكرة ،فمن حق أبناء و بنات الشمال املغربي تدبري
شؤونهم بأيديهم كما من حقهم أن يتمتعوا بربملان
و حكومة ديموقراطية مستقلة محلية يف إطار حكم
ذاتي أو اوطونوميا و حقها يف تدبري العديد من امللفات
بما فيها األكثر حساسية منها داخليا و خارجيا.
 -من حق الحكومة املحلية أن تدبر ثروات املنطقة

التخطيط االستراتيجي و آليات الترافع يف العمل املدين عمل اجتماعي تربوي لفائدة تالميذ
استمرارا لفعلها التنويري و التثقيفي األعمال بإيجاد الحل املناسب وهو
عمل و تلميذات دار الطالب و الطالبة بايت
نظمت جمعية تيماتارين الثقافية و يشتمل عىل عدد من اإلسرتاتيجيات
االجتماعية دورة تكوينية حول محور التي تهدف إىل التأثري عىل صناع
عبد اهلل اقليم تارودانت
التخطيط اإلسرتاتيجي و آليات الرتافع القرار وواضعي السياسات عىل جميع
يف العمل املدني يوم األحد  29ديسمرب
 2013باملركب الثقايف الرايس سعيد
أشتوك من تأطري األستاذ و الفاعل يف
املجال الحقوقي أحمد أوتزكي.
افتتحت أوراش الدورة بكلمة عضو
مجلس تيماتارين املكلف بالعالقات
مع التنظيمات و الجمعيات رحب فيها
بالحضور وتناول خاللها اإلطار العام
للدورة بوصفها خيارا اسرتاتيجيا يأتي
لتعميق الوعي القانوني والحقوقي ،
وإرسائه وترسيخ ثقافته لدىَ الفاعلني
الجمعويني واكتساب املهارة حول
الرتافع و آلياته كأساس للعمل املدني،
وبإعتباره مجاال عمليا ً رئيس يف تكوين
أي فاعل مدني ،ودعا إىل االهتمام الجاد
بمحور الدورة الذي يهدف إىل تدشني
أرضية جديدة لبلورة الرؤية القانونية
واإلدارية عرب آليات الرتافع لتوسيع
آفاق االشتغال الجمعوي وتثمني
الجهود امليدانية املبذولة.
عقب ذلك قام األستاذ املؤطر بوضع
صورة شمولية عن محاور الدورة
التكوينية و املزاوجة بني الدرس
النظري والتأطري العميل ،ثم أبدى
عن مدى الرضورة اآلنية لربمجة
دورات تدريبية و االهتمام بمجال
الرتافع،وتفعيالً آللية بيداغوجية
ً
دقائق للتعارف بني
استثمر املدرب
الحضور الذي كان نوعيا ً ( أزيد عن
ثالثني مستفيد )ً و يعكس االهتمام
من قبل املشاركني و رغبتهم يف صقل
قدراتهم و تطوير مهاراتهم وفق إطار
منهجي متقدم.
البداية كانت باملحور النظري املتمثل
يف الورشة العامة التي تناولت مفهوم
الرتافع وآلياته الذي اعتربه شكل من
أشكال النضال من حيث ُهو وقوف
أمام هيئة قضائية أو مؤسسة قطاعية
أو سياسية أو محلية هدفه البحث عن
اإلنصاف و طلب العدل عرب تطبيق
القانون أو تغيريه إذا ما تعارض مع
مصلحة املواطن أو إحداث قانون جديد
يتالءم والطفرة الثقافية واإلجتماعية
و السياسية واملادية والنفسية
للمجتمع ،وقدم األستاذ املؤطر مثال
طيور اإلوز التي تتضامن وتتعاضد
ألجل خلق تكتل يحقق اآلمان.
الخوض يف أشكال الرتافع استدعى
استثمار دراسات عاملية و أوراق علمية
حديثة مهتمة بموضوع الدورة حيث
قدم تعريف اإلتحاد الدويل لتنظيم
األرسة  IPPFللرتافع من حيث هو
عملية يتم من خاللها دعم قضية ما
عرب بناء قاعدة دعم للقضية والتأثري يف
اآلخريني لدعم القضية وإحداث التغيري
اإليجابي يف املجتمع وعرج إىل تعريف
ريتو شارما الرائدة يف مجال قضايا
املرأة الدولية والسياسة الخارجية
للواليات املتحدة املتمثل يف التوصل
إىل وضع إحدى القضايا عىل جدول

املستويات لجعل الجماهري تشارك يف
اتخاذ القرارات العامة ،ويمكن تلخيص
الهدف األسايس من سؤال الرتافع هو
تمكني املواطن العادي من التأثري يف
القرار العمومي ،و أكد األستاذ املؤطر يف
معرض حديثه عن رضورة التنصيص
عىل روح املرونة يف النص القانوني
ليتالءم و املستجدات الوطنية.
بعد العرض النظري تم إحداث أوراش
تطبيقية لتعزيز املهارات وتالقح
التجارب وتبادل الخربات واملعارف
لدى املشاركني ،و تهدف هذه األوراش
إىل ترجمة املعطيات النظرية إىل تصور
اسرتاتيجي عميل لرصد و معالجة
الخروقات واإلنتهاكات القانونية و
تقديم آليات ذات الصالحية القانونية
للبث يف اإلشكاالت القانونية .وقد
تفاعل املشاركون الذين يمثلون أكثر
من جهة و إطار بشكل إيجابي عرب
طرح جملة من املعيقات املتمثلة يف
املنظومة القانونية حينا ً كإشكال
تحديد امللك الغابوي و الدعم العمومي
املخصص للجمعيات و مرشوع التنوع
البيولوجي أو غياب تنزيل النصوص
القانونية بشكل شفاف و مؤسس
كإشكال القوانني املنظمة لحق تأسيس
الجمعيات.
قام كل أعضاء األوراش بتحليل
اإلشكاالت من خالل ربطها باملرجعية
القانونية و سؤال التنزيل الفعيل و
قدموا اقرتاحات و توصيات لتجاوز
اإلشكاالت منها أساسا تفعيل املقاربة
التشاركية مع هيئات و منظمات
املجتمع املدني يف صياغة القوانني
ومراجعتها بعد أن سجلت أشغال
األوراش غياب مالئمة القوانني الوطنية
مع املواثيق الدولية ا ُملوقع عليها
وغياب الضمانات القانونية ورضورة
الدفع بالتزام املغرب بما تنص عليه
االتفاقيات الدولية خصوصا ً يف ملف
األرض .وخلص املشاركون إىل أن
التنصيص عىل الحقوق اإلدارية
واملدنية للمواطنني غري كاف دون
تنزيلها و ترجمتها بمعطيات عملية
إلحقاق الحقوق وهذا يتأتى بإرادة
سياسية تؤسس ألرضية أساسية
لتمكني املواطن من حقه،وأكدوا كذلك
عىل رضورة مواكبة ورصد األوضاع
الفعلية لإلنسان املغربي وأهمية تنوير
و تثقيف املجتمع املدني بوعي قانوني
و مؤسساتي لصون الحق يف الحماية
القانونية وكرس طابو املمارسة
السياسية.
ويف األخري نوه األستاذ أحمد أتزكي
مؤطر اللقاء ،بتفاعل املشاركني
وإيجابية تنوع اإلطارات املمثلة و ألح
عىل رضورة برمجة دورات تدريبية و
تكوينية يف مجاالت الرتافع و الفعل
املدني.
* محمد ايدسان

نظم طلبة املاسرت املتخصص «التواصل املؤسساتي» بكلية اآلداب و
العلوم اإلنسانية التابعة لجامعة ابن زهر أكادير عمل اجتماعي تربوي
لفائدة تالميذ و تلميذات دار الطالب و الطالبة بايت عبد الله اقليم
تارودانت وذلك يوم السبت  11يناير .2013
يأتي هذا النشاط ،املنظم من طرف مجموعة من الطلبة ،يف إطار
الزيارات التي يقوم بها طلبة املاسرت و كذا تشجيع التلميذ القروي عىل
التمدرس و الحد من ظاهرة الهدر املدريس خاصة بالوسط القروي.
تميز اليوم بلقاء مع رئيس و مديرة دار الطالب و الطالبة ايت عبد الله
تم فيه تقديم فريق العمل ،األهداف و برنامج العمل .ابتدأ اليوم بتهيئة
قاعة املطالعة بدار الطالبة وذلك برتتيب مجموعة من الكتب يف الخزانة،
وضع الحواسيب و الصيدلية.
تالها تنظيم لعبة الكرمس ،و التي تم فيها إرشاك جميع تالميذ و
تلميذات الدار  ،حيت تم تكوين مجموعات مكونة من سبعة تالميذ و
تلميذات ،كل واحدة مطلوب منها املرور عرب سبعة لعب يتم يف كل واحد
منح نقط للفريق و يف األخري تم تتويج الفريق األرسع كفائز يف اللعبة.
فرتة بعد الظهر ،تم تخصيصها لتوزيع املالبس ،املحافظ و اللوازم
املدرسية عىل 169تلميذ منهم  113من الذكور و  49من اإلناث و تم
أخد صور تذكارية مع التالميذ اليشء الذي رسم اإلبتسامة عىل محيا
التالميذ.
الفرتة املسائية تميزت بحضور جميع الفاعلني املحلني كرئيس الجماعة
القروية ايت عبد الله ،أساتذة الثانوية اإلعدادية ايت عبد الله ،الدرك
امللكي.... ،و بتنظيم مسابقة ثقافية تم فيها خلق جو من املنافسة
بني فريق اإلناث و فريق الذكور ،حيت تم طرح أسئلة يف الثقافة العامة
ترتبط بمجال :السينما ،املوسيقى  ،التعرف عىل شخصيات....،
كما تم تقديم مرسحية من طرف تلميذات دار الطالبة تناولت موضوع
تشغيل الطفلة كخادمة يف البيوت و حرمانها من حقها يف التمدرس و
التعلم تلتها فقرة الفكاهة مع تلميذين من دار الطالب.
تواصلت األمسية مع الفرقة املوسيقية «إمنارن» ،املكونة من تالميذ ذار
الطالب ايت عبد الله ،و التي أتحفت الحضور بأغاني أمازيغية ،تلتها
فرقة الدقة الرودانية و املراكشية ثم مجموعة غنائية قدمت أغاني
شعبية.

مجعية تاوادا تنظم قافلة لتفعيل
الطابع الرمسي لألمازيغية و ختلد السنة
اجلديدة  2964بورزازات

يف إطار أنشطتها ،نظمت جمعية تاوادا للثقافة و التنمية وحقوق
االنسان برشاكة مع الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة ،يوما مفتوحا
للتحسيس برضورة تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية بحضور
سفارة كل من سويرسا النرويج والواليات املتحدة االمريكية وذلك يوم
الجمعة  10يناير  2014بساحة املوحدين.
ووعيا منها كذلك بأهمية التعريف بكل مقومات الحضارة األمازيغية،
تخلد جمعية تاوادا بورزازات السنة الجديدة  2964يف نسختها الثالثة.
وسيتخلل حفل هذه السنة عدة انشطة تشمل صبحية لفائدة 120
طفال من املدارس االبتدائية بورزازات وامسية موسيقية للعموم بساحة
املوحدين يليها حفل عشاء بفندق فينت لفائدة  400ضيف من عائالت
املنخرطني واملتعاطفني .وسيتم التذكري خالل هذه االنشطة بالحقائق
التاريخية لهذه املناسبة التي يخلدها األمازيغ يف جميع انحاء تامازغا.
وتهدف الجمعية من خالل هذا النشاط املساهمة يف ترسيخ اإلحتفال
بهذا العيد األمازيغي العريق يف أوساط عامة الشعب باعتباره جزءا من
الرتاث الثقايف اإلنساني والتاريخ الضارب يف الحضارة و القدم.
وباملناسبة نناشد جميع الغيورين عىل أمازيغية الهوية الوطنية،
استخدام كل الوسائل املتاحة للضغط عىل الدولة املغربية من اجل
تحقيق عاجل لجعل رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا و يوما بدون
عمل مؤدى عنه .تجذر اإلشارة إىل أن هذه النسخة ستخصص لتكريم
احد أعمدة الشعر األمازيغي يف الجنوب الرشقي « الشيخ زايد أوبجنا»

الربية منها و البحرية و كذا العالقة مع الجارة
اسبانيا بكل تعقيداتها و باقي العالم.
 تدبري ملف ريفيي الشتات و تحويالتهم املالية واملادية.
 التكفل بملف التعليم ليس عىل املستوى اللغاتفحسب بل بكل مناهجه الرتبية و املعرفية و العلمية.
 ملف الصحة مع إعطاء األولوية لألمراض الفتاكةالتي يعاني منها سكان املنطقة كالرسطان مثال،
بحيث تتحدث العديد من املصادر و اإلحصائيات بان
ما يقارب  65إىل  70يف املائة من مرىض الرسطان يف
املغرب هو من جهة الريف الكبري ،بسبب ما تعرضت
لها املنطقة من قصف كيماوي يف العرشينيات من
القرن املايض.
لكن كل هذه املطالب ال يمكن أن تتحقق عىل األرض
إال إن رص الريفيون و الريفيات صفوفهم يف إطار
حوار ابناء الشمال /ريفي ريفي أوال ،و ريفي مغربي
ثانيا و بدعم قوي للقوى الديمقراطية باملغرب املحبة
للحرية و العدل و التضامن و التآزر مع رضورة إقناع
املتخوفني و املرتددين منهم أن مرشوعنا املتمثل يف
مغرب االوطونوميات سيعزز أكثر الوحدة الوطنية
املبنية عىل املواطنة الحقيقية يف إطار مغرب فيدرايل
ديمقراطي قوي يتسع لكل أبنائه .مغرب التعدد و
الحرية و العدل ،يعطي حق أبناء الجهات التاريخية
باملغرب تدبري شؤونهم بأيديهم بعيدا من فتاوى
املركز و قمعه.

من هنا وهناك
•إعالن

تفعيال لربامجها اإلشــعاعية والدينية واالجتماعية  ،نظمت
جمعية تســيري املدرســة العلمية العتيقة « انامر اسا َكن»
إلقامة فعاليات امللتقى الســنوي للمدح بفضاء هذه املدرسة
العتيقة  .وتتوزع أبعاد هــذه التظاهرة الدينية والعلمية بني
تعزيز التنســيق والتواصل االجتماعــي واملعريف بني الطلبة
القدامى والجدد ،وتسليط الضوء عىل التطورات التي شهدتها
املدرسة عىل مســتوى املناهج الدراسية وأساليب التدريس،
كما شــكل ذلك مناســبة لجمع ثلة من العلمــاء والفقهاء
الذين درسوا يف هذه املعلمة الرائدة يف نرش التعاليم االسالمية
وسماحة الدين الحنيف.

• نغجيجت

نظم العرشات من ساكنة الجماعة القروية تغجيجت بإقليم
كلميم مسرية سلمية احتجاجية بالشارع الرئييس بالجماعة
يوم األربعاء  15يناير  ،2014من أجل املطالبة باملعالجة الفورية
لألوضاع الصحية املزرية التي تعرفها الجماعة ،خصوصا
غياب طبيب قار باملركز الصحي ،و توفري ممرضني إضافيني،
وتوفري األدوية والتجهيزات بالشكل الكايف باملركز الصحي
واملستوصفات التابعة للجماعة...
وتجدر اإلشارة إىل أن ساكنة املنطقة نظمت منذ أيام وقفة
احتجاجية أمام املركز الصحي بتغجيجت ،تنديدا بالوضع
الصحي املرتدي باملنطقة ،قدمت بعدها املندوبية اإلقليمية
للصحة حلوال لم تريض ساكنة املنطقة ،التي وصفتها يف
بيان للتنظيمات الجمعوية و السياسية املؤطرة لالحتجاجات
باملنطقة ،بأنصاف الحلول ،داعني إىل فتح حوار جدي و مسؤول
مع الفعاليات املحلية من أجل إيجاد حلول للمعضلة الصحية
باملنطقة.
و قد أكد املشاركون خالل مسرية اليوم عزمهم عىل تنظيم
برنامج نضايل تصعيدي ،يف حالة استمرار الوضع الصحي عىل
ما هو عليه...

تعزية

* ببالغ الثأثر واألىس واألسف تلقينا يف مكتب جمعية
أسيـﯕـل بمدينة بيوﯕرى نبأ وفاة والد األستاذ والفنان
التشكييل عبد الله آمنو ،عضو مكتب الجمعية ،وبهذه
املناسبة األليمة ،يتقدم مكتب الجمعية نيابة عن كافة
أعضائها بأحر التعازي إىل األخ عبدالله وإىل كافة أفراد
أرسة الفقيد.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
* ببالغ االىس و الحزن  ،تلقت رابطة تريا للكتاب
باالمازيغية نبا وفاة الشاعر االمازيغي عبد الله حفيطي
 ،و بهذه املناسبة االليمة تتقدم الرابطة بأحر تعازيها
لعائلة الفقيد.
و الشاعر الفقيد من مواليد قرية «تيسينت» رشق مدينة
طاطا ،اشتغل بالتدريس منذ سنة 1959أستاذا للغة
الفرنسية ليتسلم مهام االدارة اىل أن تقاعد سنة ،2001
ويعرف عن الفقيد قوة شعره و تناوله معظم القضايا
 ،وله الكثري من القصائد الشعرية االمازيغية جمع
البعض منها يف ديوان « تايري د أونكيد» الصادر سنة
 ،1996تغمد الله الفقيد برحمته .كما تتقدم رابطة تريا
بتعازيها الحارة لالستاذ والكاتب عبد الله أمنو يف وفاة
والده ،تغمده الله برحمته.
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هل ستقدم وزارة التربية الوطنية على عزل آالف األساتذة املضربني؟
* مصطفى ملو
أمام إرصار آالف األساتذة عىل مواصلة إرضابهم
املفتوح الذي سيدخل شهره الثاني بعد أيام,والذي
ال يتوقع له أن ينتهي إال بعد تحقيق جميع
مطالبهم,أمام هذا الوضع الذي ينذر بكارثة
يف املدرسة العمومية بسبب عزم املعتصمني
مقاطعة االمتحانات اإلشهادية التي ستجرى
عىل بعد أسبوعني عىل األكثر و تشبثهم بعدم
تسليم نقط املراقبة املستمرة,مما يهدد آالف
التالميذ بسنة بيضاء,لم تجد الوزارة املعنية غري
لغة التهديد و الوعيد لثني األساتذة عن مواصلة
درب نضالهم,فبعد أن فشل أسلوب االقتطاع الذي
كانت تراهن عليه الوزارة فأسلوب التعنيف و
االعتقال الذي طال العرشات,ثم إصدار بالغات
تدعو فيه الوزارة جميع النيابات و األكاديميات
ملبارشة مسطرة االنقطاع,التي فشلت هي
األخرى يف شوطها األول بفضل رفض العديد
من املدراء الرشفاء تسجيل أساتذة مؤسساتهم
كمنقطعني,و التأكيد بدل ذلك عىل كونهم
مرضبني إرضابا قانونيا مؤطرا نقابيا,و التشبث
باعتبارهم مدافعني عن حقوقهم و ممارسني
لحق من حقوقهم الدستورية أال و هو حق
اإلرضاب.
فشلت كل هذه املحاوالت,لتدخل الوزارة شوطا
آخر دشنته تارة بالتسول و التوسل إىل املديرين
العارفني بالقانون و املدركني لخطورة تطبيق
مسطرة غري قانونية,و تارة أخرى بتهديدهم هم
أيضا باتخاذ اإلجراءات الصارمة بحقهم يف حالة
رفض مبارشة هذا اإلجراء الظالم يف حق األساتذة
املرضبني,أي إجراء االنقطاع,ناهجة أسلوب الوعد
و الوعيد,الرتغيب و الرتهيب يف وجه كل من يقف
ضد تعنتها و "سياساتها" الجائرة.
كل الذي تقدم يدفعنا إىل التساؤل عن النتائج التي
سترتتب عن هذه السياسة الخرقاء للوزارة,وعما
ستؤول إليه األوضاع يف حال إقدامها عىل تطبيق
هذا اإلجراء الذي ال شك ستكون عواقبه وخيمة
عىل كل املستويات,فهل الوزارة مستعدة لتحمل
تبعات كل ذلك؟
*الفاتورة املالية التي ستنتج يف حال تطبيق
االنقطاع.
تربر الحكومة ومعها الوزارة تعنتها و رفضها
االستجابة للمطالب البسيطة لألساتذة
املرضبني,بما تمر به البالد من "أزمة مالية",وهي
مربرات واهية و غري مقنعة,ألن األزمة املالية حتى
ولو افرتضنا وجودها فعال ,فلن يحلها االحتجاز و
االستحواذ عىل الدريهمات املعدودة لألساتذة,بل
إن الحكومة برتويجها "ملقولة األزمة املالية" و
رفعها يف وجه كل مطالب بحقه,ويف املقابل إجبار
املدراء عىل تطبيق مسطرة االنقطاع,يوقعها (أي
الحكومة) يف تناقض واضح.

فهب الوزارة بارشت فعال هذا اإلجراء,فبمن و
كيف ستعوض أكثر من  3000أستاذ مازالوا
يواصلون إرضابهم,بل أنى لها أن تعوض حتى
 2000أو  1000أو 500أستاذ؟هل قامت الوزارة
بإحصاء الكلفة املالية التي ستنتج عن إجرائها
هذا؟لنفرتض أنها عزلت هذه األلوف,فهل ستفتح
مباراة لتوظيف أساتذة جدد لتعويضهم؟ و إن هي
فعلت,فهل قامت بحساب كم ستكلفها تلك املباراة
من األموال التي ستخصص للتصحيح و اإلعالن و
أوراق االمتحانات و باقي التكاليف؟بل األكثر من
ذلك:هل وضعت يف الحسبان كم أمواال سيكلفها
األساتذة الجدد طيلة مدة التكوين,خاصة و نحن
نعلم أن أستاذا واحدا يكلف الدولة  500درهما
عىل األقل يف كل وضعية مهنية,و باحتساب
مجموع الوضعيات املهنية التي تصل إىل العرشات
آلالف األساتذة الذين سيتم توظيفهم لتعويض
"األساتذة املطرودين"و أجرة األساتذة املكونني
و مباراة التخرج و الكفاءة سنحصل عىل ماليري
الدراهم؟
أم هل تعوضهم بأساتذة سد الخصاص غري مكونني
ضاربة جودة التعليم بعرض الحائط,و تضطر يف
كل سنة إىل عقد االتفاقيات مع الجمعيات املهتمة
التي تكلفها ماليني الدراهم,لتجد نفسها يف األخري
أمام مطلب من نوع آخر و هو مطلب أساتذة سد
الخصاص باإلدماج و الرتسيم يف السلم العارش.
الطريف يف األمر أنه يف حال إقدام الوزارة عىل طرد
املرضبني,فإنها تستحق أن تدخل كتاب كنيس
كأغبى وزارة للرتبية الوطنية يف العالم,حيث
ستطرد أساتذة ترفض إدماجهم يف السلم
العارش,لتأتي بأساتذة تحتاج إىل تكوينهم ثم
تخريجهم يف السلم نفسه الذي ترفض إدماج
املرضبني فيه,أي السلم العارش,أليس هذا هو
الغباء بعينه؟! أليس األفيد أن يتم إدماج هؤالء
املرضبني الذين ال يحتاجون إىل تكوين يف السلم
العارش و بذلك توفر الوزارة عىل نفسها ماليري
الدراهم و هي التي تتذرع باألزمة املالية؟!
*الكلفة االجتماعية و األمنية.
طرد  3000أستاذ أو أكثر من ذلك بكثري أو أقل
بقليل,يعني حرمان نفس العدد من األرس من
مصدر عيشها,علما أن هناك من املرضبني من
يعيل أرسا تتكون من أفراد كثريين,فهل تعتقد
الحكومة أن هذا العدد الهائل من األرس ستسكت
يف حالة وقع عليها هذا الظلم؟هل وضعت يف
الحسبان درجة االحتقان و الخطورة التي ستنتج
عن هذا اإلجراء األخرق؟هل تعرف مدى التهديد
األمني و املخاطرة باستقرار الوطن الذي ستسقط
فيه بهذا اإلجراء؟
إن اإلقدام عىل طرد األساتذة سيكون بمثابة
بركان سيأتي عىل األخرض و اليابس,ولن يسلم
منه أحد,وسيتجه بالبلد إىل وجهة مجهولة ال أحد
يستطيع توقع عواقبها,فهل الوزارة مستعدة

لتحمل مسؤوليتها
التي ستنجم عن
إشعال الساحة؟
*الكلفة العلمية و
الرتبوية.
استمرار إرضاب
آالف األساتذة ملا
يقارب الشهرين
جدا
مكلف
ليس فقط من
الناحية املالية و
ا ال جتما عية  ,بل
من
األهم
الناحية العلمية
و الرتبوية,إذ إن
أكثر من نصف
تلميذ
مليون
مازالوا محرومني
من آالف الحصص
الدراسية نتيجة
هذا اإلرضاب,مما
عليهم
يفوت
فرصة االطالع عىل
"آالف املعلومات
و املهارات و
القدرات",خاصة يف املواد التي يدرسونها ألول
مرة كمادة اللغة اإلنجليزية و وحدها الوزارة هي
التي تتحمل كامل املسؤولية يف ذلك,ألنها هي التي
تماطل و ال تبايل بحقوق مرشوعة و عادلة ال غبار
عليها.
*الكلفة القانونية و األخالقية.
إرضاب األساتذة هو إرضاب قانوني تؤطره
نقابات معرتف بها و لها وزنها,و ليس تغيبا
غري مربر أو انقطاعا عن العمل أو تركا للوظيفة
كما تناور الوزارة و تراوغ متالعبة بالرأي
العام,فالقانون واضح وضوح الشمس يف هذا
الشأن,وعليه فتطبيق االنقطاع هو خرق سافر
لهذا القانون,وهو رضب خطري لحق من الحقوق
املنصوص عليها يف الدستور.
الكلفة القانونية إلجراء االنقطاع ستكون باهظة
جدا,ألنه سريجع املغرب عقودا إىل الخلف و يعود
به القهقرى إىل عهد السيبة ملا كان البقاء لألقوى
هو "القانون'' السائد,فإذا أقدمت الحكومة عىل
خرق القانون ممثلة يف وزارتها يف الرتبية الوطنية
و هي األجدر أن تعطي دروسا يف احرتامه,فلن
نلوم بعدها املواطنني العاديني إذا خرقوه,فهل
فكرت الوزارة يف هذا األمر؟
يتضح من الناحية القانونية أن تطبيق إجراء
غري قانوني سيشكل فضيحة أخالقية و قانونية
من العيار الثقيل للحكومة,بل و للدولة املغربية
و سيجعلها يف مأزق أمام مواطنيها أوال و

أمام الهيئات و اإلعالم الدويل املتابع للملف
ثانيا,وسيفقدها مصداقيتها و هيبتها و يضع
احرتامها يف مهب الريح,إذ كيف سيحرتم املواطن
حكومة ال تحرتم القانون و سلطة املؤسسات؟,و
كيف سنربي األجيال القادمة عىل قيم املواطنة
و احرتام حقوق اإلنسان و طاعة القانون و
الحكومة هي أول الخارقني؟
يبدو مما تقدم أن طرد األساتذة املرضبني ستكون
عواقبه وخيمة يف مختلف النواحي,و يبدو أن الحل
الحكيم هو تسوية ملفهم يف أقرب اآلجال,عوض
التماطل و التمادي يف سياسة صم اآلذان و لغة
التهديد و الوعيد التي لن تزيد األمور إال تعقيدا و
تأزما.
فهل يف الوزارة و هل يف الحكومة حكماء يجنبون
الوطن و أهله ويالت ما ستؤول إليه األوضاع؟و
هل سرتجع الوزارة إىل لغة الحكمة و التعقل و
تعرتف بالخطأ,واالعرتاف بالخطأ فضيلة فتسوي
املشكلة بال مزيد من الضجيج؟ أم ستتمادى يف
سياستها التي لن تأتي سوى بالندم يوم ال ينفع
الندم؟
أسئلة ضمن أخرى ننتظر جوابها يف القريب
العاجل قبل أن تحل الكارثة.
*عضو التنسيقية الوطنية لألساتذة املجازين
املقصيني من الرتقية بالشواهد

تنغري :التآمر على حضارة حملية يف زمن ما بعد ترسيم األمازيغية!

من الظهور البهلواني لرئيس الحكومة الحايل حني وصف حروف تفيناغ االمازيغية
ب’الشنوية ‘ مرورا باالستمناءات العرقية العقيمة للمقرئ ابو زيد ''االدرييس'' و هو
يسخر من امازيغ سوس الرشفاء واصفا إياهم بالبخل و بنربة مليئة بالعنرصية انتهاء
بمؤامرة يتم نسج خيوطها هذه األيام بني السلطات املحلية ملدينة تنغري و ثلة من
"األشخاص" لهدم و القضاء عىل قصبات و مساجد افانور العريقة يتضح أن حال
االمازيغية ليس عىل ما يرام رغم التحول الطارئ يف الخطاب الرسمي للدولة املغربية
إزاءها بعد إعالن رسميتها يف دستور اململكة األخري.
مما ال شك فيه أن االمازيغية رغم ترسيمها يف دستور البالدِ ال تزال تعاني من غياب
إرادة حقيقية إلعادة إدماجها يف كل مناحي الحياة العامة لتضطلع بدورها األسايس
باعتبارها لغة وهوية غالبية الشعب املغربي نظرا لغياب اسرتاتيجيات التفعيل
الحقيقي ملقتضيات الرتسيم عىل ارض الواقع .األخطر من ذلك هو بروز مجموعة
من املؤرشات السلبية تنذر برتاجعات جد خطرية تمس و تهدد يف الصميم الوضعية
الراهنة لالمازيغية كلغة وكثقافة وكحضارة .من جملة تلك الرتاجعات التي تمس
الشق الحضاري يف مغرب ما بعد إعالن رسمية االمازيغية مؤامرة الهدم والتدمري التي
يتم اإلعداد لها وفق مشاورات برداء امني وتطهريي بني السلطات املحلية ملدينة تنغري
ونفر قليل جدا من األشخاص للقضاء عىل تراث مادي حضاري و إنساني يختزن بني
ثنايا جدرانه تاريخا و حكايات والغاز تهم واحدة من القبائل االمازيغية التي اختارت
إحدى ضفاف وادي تودغى مستقرا لها لعصور من الزمن لتنخرط كغريها من القبائل
املجاورة واملنافسة يف غالبية األحيان يف حياة االستقرار والتعمري و الزراعة والحرب و
الهدنة والسلم حسب االمالءات والرشوط الذاتية واملوضوعية لكل حقبة زمنية .لتتميز
وتتفرد عن غالبية تلك القبائل بحيازة تراث ال مادي نادر يتمثل يف’أعراف’ مكتوبة
خاصة بها إضافة إىل’مؤلف التوحيد‘ الذي ال زال محفوظا ومنقوشا يف صدور شيوخ
وعجائز آل تودغى مما يعكس السبق النخبوي والثقايف لتلك القبيلة.
املطلوب من السلطات املحلية هو دعم كل مالكي تلك القصبات من أجل ترميمها وإعادة
الحياة إليها وتشجيعهم عىل االستثمار فيها سياحيا ملحاربة نسبة و لو ضعيفة من
البطالة والنهوض بها ثقافيا لتثمني املوروث العمراني املحيل و تعزيز أوارص االنتماء
الحضاري .إن أي مبادرة تهم مصالح األفراد و و املوروث املحيل بشكل عام يجب

أن يكون ذو صبغة و آثار إيجابية ال
أن يبدأ ب "الهدم و التخريب" تحت
دواعي أمنية.
أال يحق ملدينة تنغري أن تمتلك واجهة
قديمة تزخرف حارضها و تدود عن
هويتها املتوغلة يف التاريخ وتحكي عن
ماضيها الغابر بانتصاراته و هزائمه
 ،تحالفاته و تشققاته ،أفراحه و
أتعاسة ،فرتات أمنه وال أمنه ،طقوسه
وعاداته القائمة و الزائلة  ...هل مدينة
تنغري لم تولد يف "فرتة التاريخ" كي
نحرمها من عنارص و مكونات االنتماء
إىل التاريخ مثل فاس و الرباط و الدار
البيضاء و غريها من مدن "املركز"
التي حافظت عىل مدنها القديمة؟ كل
ما أخشاه هو أن يتم هدم قصبات و
مآثر مدينتنا التعيسة و يتم استبدال
أسماءها املحلية الحبىل بالرمزية
بأخرى مستوردة ذات رمزية كذلك.
أخىش أن يستبدل "إغرم ن أفانور"
القديم مثال ب "تجزئة" عقبة بن
نافع أو "حديقة" موىس بن نصري!
يعرتفون بك عىل األوراق ،و يتحينون
الفرص لرضبك يف األعماق!!!
* مقال لحمزة الشافعي بترصف
أفانور ،تنغري
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األمازيغية بني مطرقة اللويب الزجني وسندان االنتهازية اإليرانية

يتساءل الكثريون عن موقع األمازيغية من خارطة
التطورات اإلقليمية التي مرت بها منطقة الرشق
األوسط واملغرب الكبري ،وأين هي من شد الحبال بني
القوى الكربى حول إفريقيا؟ وأين هي من رصاع النفوذ
اإليراني الرتكي ورصاع املشاريع يف الساحات الرشق
أوسطية واإلفريقية؟ وما موقع الحراك األمازيغي من
اإلعراب فيما يقال عن سايس بيكو جديدة تشهدها
املنطقة منذ بداية ما أطلق عليه بالربيع العربي؟
يذكر أن الحراك األمازيغي يعاني من استهداف
اللوبي الزنجي الذي يسعى الحتكار توجيه السياسية
الخارجية األمريكية يف إفريقيا ،وقد أبدى " لوبي
السود" حقدا عىل األفارقة البيض كما تآمر ضد
الهوية األمازيغية ،ألنه ينظر لألمازيغ عىل أنهم تجار
عبيد كانوا يبيعون العبيد لألوروبيني الذين نقلوهم
للقارة األمريكية ،وهو ما جعل األمازيغ يف الداخل
يضغطون عىل جالياتهم يف فرنسا وأمريكا من أجل
كبح جماح تلك الدسائس .
وقد نجم عن ذلك بلورة مشاريع بديلة من إنتاج
األمازيغ بمختلف أطيافهم وتجمعهم ،يف رشاكة مع
بعض الشعوب البيضاء التي تعاني من نفس املشكل
كاألكراد والرتكمان واألرد والبشتون والعشائر السنية
العراقية ،التي تعاني من تكالب الفرس ولوبي السود
األمريكيني ،يف ظل خذالن واضح من قبل النظام
الرسمي العروبي الذي وجد يف مسايرة مؤامرات اللوبي
الزنجي وسيلة للحفاظ عىل عالقاته مع واشنطن.
وقد شهدت املنطقة أحداث عىل صعيد تمازغا وعىل
مستوى بعض الحلفاء التاريخيني لقضية أزواد،
يتخيل البعض أال رابط بينها ظاهريا لكنها يف العمق
حلقة يف سلسلة تآمرية ،حيث عمد نظام الجنراالت
الجزائريني الفاسدين إىل اقرتاف جرائم تطهري عرقي
بحق أمازيغ املزاب يف غرداية ،وسط تعتيم إعالمي لم
يفاجئنا نحن األزواديني ،حيث كان شعبنا يباد منذ
عقود يف صمت عىل يد آلة اإلجرام املالية املدعومة من
لوبي الجنراالت الجزائريني ،بسبب سياسة رشاء ذمم
وضمائر وسائل اإلعالم اململوكة لدول ،تربطها عقود
ومصالح نفطية مع رشكة سنطراك الجزائرية .
وقد جمعتنا عالقات نضالية مع إقليم كردستان
الحليف للحراك األمازيغي ،ومع عشائر األنبار
الكريمة املؤيدة لقضية أزواد حيث كنا جزء من
مرشوع يؤاخي بني املستضعفني من الشعوب التي
عانت القهر واالستبداد ،وقد كانت عشائر األنبار من
أقوى الداعمني لذلك الطرح ،الذي لقي رفضا وتصدي
من طرف اللوبي الزنجي األمريكي املعادي للمسلمني
البيض الداعم ملايل العنرصية ،الذي ينتمي إليه الرئيس
باراك أوباما وكوندليزا رايس ،ومن إيران الفارسية
حليفة مايل والجنراالت الفاسدين بالجزائر .
ويجري توزيع لألدوار بني إيران الفارسية الصفوية
واللوبي الزنجي األمريكي عىل الساحة اإلفريقية
فتقوم طهران باستخدام املخابرات الجزائرية ،لتأليب
عرب أزواد ضد األمازيغ وتخويفهم من املرشوع
األمازيغي بينما يقوم اللوبي الزنجي باستخدام
مخابرات مايل لتأليب السنغاي والفالن ضد األمازيغ،
وتسويق مايل من قبل تلك األطراف عىل أنها نظام
ديمقراطي متعدد األعراق ،وأن ثالثة من أصل أربع
من مكونات أزواد وهي " السنغاي والفالن والعرب
" يؤيدون الوحدة املالية ،بينما يسوق اإليرانيون
واللوبي الزنجي الطوارق عىل أنهم يحركهم املرشوع
األمازيغي الصهيوني ومرشوع القاعدة اإلرهابي
لزعزعت استقرار مايل الديمقراطية.
ويصبح " اياد غايل وأعوانه والهجي غامو والذهبي
ولد سيد محمد " الذين يجوبون املنطقة بحماية

سريفال ،شخصيات وطنية تريد حماية استقرار مايل
من مؤامرات املرشع األمازيغي الصهيوني كما تسوق
إيران يف معسكر املمانعة ،ويروج اللوبي الزنجي عرب
العالم ،وتصبح إيران التي تقتل عشائر األنبار السنية
حامية للعروبة واإلسالم يف وجه مرشوع األمازيغي،
ويصبح تنظيم القاعدة الذي صنعه اللوبي الزنجي
األمريكي أبطال ألنهم يحمون مايل من التقسيم الذي
يخطط له املرشوع الصهيوني األمازيغي كما أعلن
زعيم القاعدة عرب قناة الجزيرة .
و تعاني عشائر األنبار من هجمة رشسة عىل يد نظام
نوري املالكي الذي ينفذ املرشوع الفاريس الصفوي
اإليراني الذي يرتدي قناع املذهب الشيعي ،املدعوم من
اللوبي الزنجي األمريكي والحليف اإلسرتاتيجي للوبي
الجنراالت الشاوي الجزائري الذي رعى اتفاقية الجزائر
عام  ،1975التي سمحت إليران بامتالك نصف شط
العرب مقابل تنفيذ عقود رشكة سونرتاك مع مصايف
عبدان كما كان الخميني منذ انقالبه عام 1979حليف
للشاذيل بن جديد ،ضمن معسكر الصمود والتحدي
واملمانعة وكانت الجزائر والقوميني النارصين والبعث
األسدي من الداعمني إليران ،يف الحرب العراقية اإليرانية
وقدموا لها صواريخ أسكود لقتل أطفال مدرسة بالط
الشهداء يف بغداد يف الثمانينيات .
و قد عرف عن معسكر املمانعة الذي تقوده إيران
الخمينية الصفوية وينتمي إليه لوبي الشاويني
الجزائري ،أنه يتالعب بعواطف الشعوب العربية
ومداعبة مشاعرها بسب وشتم إرسائيل والتظاهر
بعدم االعرتاف بها ،وإطالق تهديدات وعنرتيات ضدها
ملنح النظام شيك عىل بياض ،إلرتكاب جرائمه بحق
الشعب ومن ذلك حرب حزب الفرس اللبناني ضد
إرسائيل عام  ،2006للتغطية عىل التطهري العرقي
الذي تقوم به املخابرات اإليرانية ضد العشائر السنية
يف األنبار ودياىل واملوصل عىل يد خدام املرشوع الفاريس
الصفوي يف العراق " نوري املالكي وإبراهيم الجعفري
وموفق الربيعي وعبد العزيز الحكيم ومقتدى الصدر"
.
وقد انطلت عىل الشعوب العربية تلك البطوالت
والعنرتيات الوهمية ،وصاروا يصفون قائد حزب
الفرس حسن نرص الله بأنه مجدد أمجاد صالح الدين
األيوبي ،وما هو إال عميل إيراني يحمل الجنسية
اللبنانية يغطى عىل جرائم الفرس بحق عشائر أبناء
الرافدين ،لالنتقام منها ألنها هزمت الخميني يف حرب
دامت  8سنوات ،انتهت بتحرير الفاو والشالمجة
وجزر مجنون ،حتى قال الخميني كلمته املشهورة "
أن تجرع السم أهون عليه من قبول قرار مجلس األمن
 " 598الذي ينص عىل وقف إطالق النار بني العراق
وإيران .
ويقوم اللوبي الزنجي األمريكي يف إطار تحالفه
اإلسرتاتيجي مع إيران الصفوية الفارسية ،ومع
نظام الجنراالت الفاسدين ،بنرش املذهب الشيعي يف
غرب إفريقيا تحت غطاء محاربة املرشوع الصهيوني
واإلمربيايل ،حيث باتت طهران تعطى منح لدولة مايل،
كما تقوم بتدريسهم املذهب الشيعي يف قم ويف النجف
وكربال بالعراق ولبنان وبناء حسينيات يف بعض مدن
مايل.
وتعترب مايل أرض خصبة لنرش التشيع بسبب الفقر
والحاجة ،كما أن طهران ترى يف األزواديني الطوارق
أنهم سنة مالكيون ،مثل عشائر األنبار بينما تحارب
إيران السنة يف الساحة العراقية ،وتعد طهران من أهم
الحلفاء العسكريني لباماكو وحلت محل القاهرة،
وهذا الدعم هو الذي قربها من اللوبي الزنجي
األمريكي املعادي للمسلمني البيض ،الذي ينتمي إليه

أوباما ،الذي يقوم بالهجوم بالطائرات بدون طيار ضد
املسلمني البيض الباكستانيني واليمنيني تحت غطاء
محاربة القاعدة.
وال يخفي الشباب األزوادي تعاطفه مع العشائر يف
األنبار ،التي تعاني من تكالب الفرس واللوبي الزنجي،
وقد شهد عام  2012قيام بعض شيوخ عشائر الخزرج
والجبور وشمر بتحركات وأنشطة تحسيسية ملنارصة
قضية أزواد ،داخل العراق ،كما أن عشائر األنبار
واملوصل ودياىل والفرات األوسط والجنوب مثل إقليم
كردستان واملوريتانيني والصحراويني يف تعاطفهم
ومساندتهم لقضية أزواد .
إن ما يحدث يف األنبار هو املرحلة الثانية من تحرير
العراق ،حيث انتهت املرحلة األوىل بجدولة االنسحاب
األمريكي وباالتفاقية األمنية لتعلن انتصار الشعب
واملقاومة عىل الغزو الصليبي ،الذي يقوده اللوبي
الزنجي املعادي للمسلمني البيض ،والذي كان يرى يف
جرائمه بالعراق انتقاما من اإلنسان األبيض عىل عهود
الرق والعبودية والعنرصية ،التي عانى منها عبيد
أمريكا مثل أسالف كولن باول وكوندليزا رايس وجيس
جاكسون وسوزان رايس وباراك أوباما .
والحقيقة أن اللوبي الزنجي ال يعدو كونه نزوة مر
بها املجتمع األمريكي ،إلظهار نفسه كمتسامح عرقيا
وسوف تنتهي بنهاية الفرتة الرئاسية الثانية لباراك
أوباما ،وسوف تعود أمريكا لنهجها السابق الذي يحرم
السود من تويل مواقع سيادية بعد الكوارث االقتصادية
التي حلت باألمة األمريكية ،من جراء جرائم اللوبي
الزنجي عرب العالم.
واملرحلة الثانية التي بدأت يف األنبار هي انتفاضة
سلمية وربيع عشائري لتحرير العراق من االحتالل
الفاريس ،الذي يمثله االئتالف الصفوي اإليراني
الحاكم بقيادة حزب الدعوة برئاسة نوري املالكي،
الذي يرتدي القناع الشيعي لينفذ املرشوع الصفوي
الفاريس " والية الفقيه " املدعوم من طرف اللوبي
الزنجي األمريكي ،الذي منع أبناء العشائر العراقية
الرشيفة من دخول الربملان ،عرب قانون اجتثاث البعث
وسمح لبعض الفرس بتمثيل الشعب العراقي يف
الربملان .
لقد بدأ الحراك األمازيغي يعيد ترتيب بيته الداخيل
ويرتب أوراقه وأولوياته ،ويعيد حساباته مع القوى
الكربى عىل مبدأ " األمازيغ أوال "ثم حلفاء الحراك
األمازيغي واملتعاطفني مع القضية األمازيغية ،وقد
أصبح الحراك عىل محورين هما تحرير أزواد من
االحتالل الزنجي وهي القضية املحورية للشعوب
األمازيغية ،ثم ترسيم ودسرتة األمازيغية يف بلدان
املغرب الكبري والدول األوربية ،التي يوجد بها مناطق
ذات أغلبية أمازيغية ودمج القوانني العرفية األمازيغية
يف القوانني الوضعية لتلك البلدان ،وأن عالقات األمازيغ
مع أي قوة إقليمية أو دولية يحددها تفهم أو تعاطي
تلك القوى ايجابيا مع القضية األمازيغية .
وقد بدأت الجاليات األمازيغية يف أوروبا وأمريكا
الشمالية باالنتظام يف تجمعات وتنسيقيات ،وتتواصل
مع لوبيات صناعة القرار بالتعامل معها وفق تعاطيها
االيجابي مع القضايا األمازيغية ،وقد شهدت السنوات
املاضية تشكيل جمعيات صداقة أمازيغية مع األرمن
واليهود والكرد ،كما شكل األمازيغ العمود الفقري
للعديد من منظمات حقوق اإلنسان العاملية ومنظمات
الشعوب األصلية ،وبدأت بصمات األمازيغ تتضح يف
سياسات كثري من اللوبيات يف أمريكا وفرنسا " مثل
اللوبي اليهودي واللوبي أألرمني واللوبي الآلتيني "،
وبدأت روسيا عرب قيرصها الجديد فالدمري بوتني
تتقرب من رموز الحراك األمازيغي واإلعالم الرويس
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األزواديني املثقفني بالعربية شعلة النضال من أجل
االستقالل يف ظل غياب للمثقف األزوادي بالفرنسية،
الذي يرى أنه إفريقي وبني اندفاع أمازيغ املغرب
والقبائل الجزائريني وأغلب رموزهم فرنكفونية نحو
االنفتاح عىل محيطهم املتوسطي ،أي االتجاه شماال
نحو الضفة األخرى من املتوسط بسبب يأسهم من
القوميني العرب الذي تفننوا يف شيطنة األمازيغ.
وتعمل املرجعيات األمازيغية عىل توحيد تشخيص
الواقع األمازيغي وإيجاد الحلول الناجعة لكل أعراضه،
وبلورة مرشوع أمازيغي متكامل سياسيا واجتماعيا
وثقافيا ،يراعى خصوصية كل مكون أمازيغي
وارتباطاته التاريخية واملذهبية وحلفائه ،بحيث تصب
كلها يف خدمة القضية األمازيغية سواء تعلق األمر
بتحرير أزواد من االحتالل الزنجي أو برتسيم ودسرتة
األمازيغية ،وصوال لبناء منظومة أمازيغية يتم
فيها رد االعتبار لإلنسان األمازيغي الذي كان عنرص
محوري يف بناء الحضارة اإلسالمية يف األندلس ويف
دولة املرابطون.
وصوال لوضع مثل الشعوب املشابهة كاألرد والبشتون
واألتراك والكرد ،وكلها شعوب مسلمة تملك مشاريع
وطنية قومية تتحدث بلغاتها وتقوم بتدريس العلوم
الدينية بالعربية ،كما تقوم بتدريس الطب والهندسة
باالنجليزية فحافظت عىل لغاتها وأبقت العربية
لغة لتعليم الدين واالنجليزية لغلة لتعليم التقنيات
الحديثة ،وتعيش مع جريانها من القوميات األخرى
باحرتام وسالم وتعايش ضمن دول متعددة األعراق،
وتعاملت مع الغرب بندية ومع العالم العربي وفق
املصالح املشرتكة ،ضمن احرتام ثوابت الطرفني وهي
متطورة تقنيا ومتقدمة اقتصاديا مثل النمور األربعة
" كوريا الجنوبية وماليزيا وتايوان وتايالند".
إن النضال السلمي أجدى وأنفع للقضايا العادلة،
وإن املقاومة الذكية عرب القلم أفضل من العنرتيات
الكاذبة ،كما أن الدعوة إىل اإلسالم تبدأ من تلميع
صورته ثم تشجيع الجاليات اإلسالمية يف الدول
الغربية عىل املشاركة السياسية يف بلدانهم ،والدخول
يف تحالفات لخدمة قضاياهم وتلميع صورة اإلسالم،
وجعله رقم صعب يف سياسة بلدانهم ،التي يحملون
جنسيتها واملساهمة يف تعديل دساتري وأنظمة وقوانني
بلدانهم ،إلعطاء الدين اإلسالمي مكانة تساوي بقية
األديان السماوية األخرى يف الغرب ،واستصدار قوانني
وترشيعات تجرم اإلساءة لإلسالم ونبيه ورموزه،
وتجريم اإلساءة للشعوب املسلمة مثل قوانني معاداة
السامية وقوانني تجريم إنكار مذبحة األرمن.

أبو بكر األنصاري

*رئيس املؤتمر الوطني األزواي

بيان اىل كل فعاليات املجتمع املدنيي واهليات احلقوقية والسياسية وكل ذوات وذوي احلقوق من قبائل ايت اسكوكو
يف تقريرها املنشور و املفصل حول اعتصام منطقة تاشبشاقت
التابعة للجماعة القروية لقيادة الحمام بمريرت إقليم خنيفرة
ليومه  20/10/2013كانت الجمعية قد وقفت عىل مجموع
الحيثيات و التفاصيل التي كانت وراء تنظيم هذا االعتصام كان
أهمها اختمار رغبة جامحة لدى مجموعة من قبائل أيت سكوكو
التابعة لهذه الجماعة يف الذهاب أل بعد الحدود يف مطالبة الجهات
املختصة بمد دواويرها بالطاقة الكهربائية والبنيات األساسية
املنعدمة ،و ذلك من خالل عرائض التوقيعات التي بادرت الجمعية
دون غريها إىل فتحها أمامهم إيمانا منها برشعية مطالبها وأحقية
ذوي و ذوات الحقوق يف االستفادة خصوصا من الطاقة الكهربائية
إذا علمنا أن نهر أم الربيع الذي ينتج منه و أن أراضيهم الجماعية
مقام عليهما سد ضخم إلنتاجها الذي يؤول فوق أجوائهم و
رؤوسهم يف أسالك التيار العايل إىل وجهات ال يعلمون أي يشء٠
كما وقف التقرير عند نتائج هذا االعتصام الذي تزامن تنظيمه
لسخرية األقدار مع وفاة شخص غرقا جرفته السيول نتيجة
انهيار بنية طرقية مغشوشة و متآيلة؛ والتي تجسدت يف اإللتزام
الذي أطلقه املمثل املحيل للسلطة يف اللقاء الذي جمعه يف نفس
يوم االعتصام بممثيل الجمعية و لجنة السا كنة ومستشارين عن
الجماعة حينما التمس رفع االعتصام يف مقابل ضمانة مبدئية وأ
خالقية بتبليغ امللف املطلبي ووضعه عىل طاوالت كل األطراف ذات
الصلة يف إطار مقاربة شمولية له٠
لكن الظاهر أنه بعد هذه املبادرة و بعد هذا الوعد ،عادت حليمة إىل
عادتها القديمة حيث املقاربة األمنية تعلو فوق املقاربة التنموية

حيث عمد صاحب الوعد؟؟إىل عقد لقاء ثان يومه20/12/2013
مع نفس األطراف بناء عىل طلب معرفة مستجدات امللف تقدمت
به الجمعية أمام حرضته يوم  02/12/2013خالصة هذا اللقاء
كرست يف مجملها املنظور املخزني الذي تتعاطى به السلطات
مع مطالب الجماهري وذلك عرب تطميناته الواهية أن امللف بصدد
الدراسة ويحتاج ذلك إىل الكثري من الوقت وسلسلة من اإلجراءات
واملساطر وعدد من القنوات الرسمية يف ما يشبه سباق املسافات
الطويلة عندعبد الرحمان منيف يف وصفه الساخر كيف يتالعب
املفاوض اإلرسائييل بنظريه العربي من خالل متاهات ال متناهية٠
وعرب إعالنه أن امللف قد أصبح لدى رئيس الجماعة القروية للحمام
القناة الرسمية بحسبه متناسيا
أن هذا الرئيس القناة كان قد رفض مد املعتصمني بالخيمة
واللوجستيك الخاصني
با لجماعة لالستعانة بهما يف االعتصام وهو املفرتض فيه السهر
عىل إنجاحه خدمة ملصلحة ناخبيه.
كل هذا ينم عن النية املخزنية يف االلتفاف حول مطالب الساكنة
قصد امتصاص زخمها وتسييسها بما يخدم أهداف اللوبيات املحلية
النافذة التي سبق للجمعية أن كشفت بالقرائن الدامغة تواطؤها
يف املسلسل املفضوح ملصادرة األمالك الجماعية ألوسكوكو تحت
يافطة املحافظة العقارية لوال يقظتها٠
إننا إ ذ نستنكر هذا االلتفاف املكشوف لرئيس الجماعة القروية
حول ملف الساكنة بإيعاز من قائد الحمام وكذا التفافه السابق
حول االعتمادات املالية التي كان قد خصصها املجلس الجهوي

لهذ ه الجماعة قصد تغطية بعض دواويرها بالكهرباء تحت
ذرائع التغطية الشاملة والدراسة العامة ومبدأ األولويات وهلمجرا
تربيرات يروم املجلس القروي إىل ربح الوقت يف انتظار اللحظة
االنتخابية املناسبة لتسخري امللفات يف املقايضات و املزايدات حيث
يفوز بالصفقات من يستطيع جمع األصوات ،رشاء الذمم وتقديم
الوالءات الضامنة لبقاء أعضائه فوق الكرايس إىل أجل غري مسمى.
فإننا نعلن إىل الرأي العام املحيل اإلقليمي الجهوي الوطني والدويل
ما ييل:
 رفضنا جملة و تفصيال لكل خال صات اللقاءات التي تلتاالعتصام النها ال تستجيب لتطلعات و مطالب املعتصمني.
ـ تمسكنا بكل النقاط الوارد ة يف الالئحة املطلبة لالعتصام
ـ عزمنا عىل العمل مع لجة الساكنة قصد إعادة فتح االعتصام
بنفس الشعار ونفس املطالب يومه .25/01/2014
 تساؤلنا عن مصري حزمة املساعدات املالية الضخمة التيقدمها البنك الدويل للمغرب للنهوض بالطاقه الكهربائية القروية
والطاقات املتجددة.
 تشبت الجمعية بنصيب الجماعة الساللية أليت سكوكو منالغالف املا يل السنوي املرصود للجماعات الساللية و املقدر ب 120م
درهم ،وكذا من نصيبها من  97مرشوع لفائدتها بغالف ماي
مقدر ب45م درهم للكهربة القروية و تطوير البنيات األ ساسية.
 تشبت ا لجمعية بنصيب الجماعة الساللية أليت سكوكومن455م درهم املقرر توزيعها عىل ذوي وذوات الحقوق من109
جماعةساللية باملغرب.
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اخبار متازغا

العامل االمازيغي

العدد - 159يناير 2964/2014

أمازيغ ليبيا ينفردون بتخليد رأس السنة األمازيغية كعيد بعطلة

خلد أمازيغ ليبيا رأس السنة
األمازيغية يوم  13يناير الحايل ،كعيد
وطني بمناطقهم التي أعلنت فيها
عطلة رسمية باملناسبة يف مختلف املدن
األمازيغية ،وذلك انسجاما مع قرار
املجالس املحلية لتلك املدن رغم عدم
اعتماد هذا العيد من قبل السلطات الليبية
املركزية يف طرابلس إىل حدود اآلن.
وهذا التاريخ يعد موعدا لبداية السنة
الفالحية عند األمازيغ ،ويعود إىل قبل
امليالد وبالتحديد حني استيالء امللك
األمازيغي ذو األصول األمازيغية الليبية
شيشونغ (شيشنق) ،عىل عرش مرص
الفرعونية ليؤسس األرسة الفرعونية
الثانية والعرشين سنة  950قبل امليالد،
لتحكم بعدها أرس أمازيغية مرص
الفرعونية ملدة قرنني.
هذا وقد خلدت عرش مناطق جنوب،
وجنوب غرب ،وغرب ليبيا رأس السنة
األمازيغية كعيد وطني ،كما أعلن عطلة
رسمية يف زوارة ،وقاهرة سبها ،ووادي
االجال ،وجادو ،ونالوت ،ويفرن ،وكاباو،
والقلعة ،والرحيبات ،وأوباري ،وذلك
تفعيال لقرار املجالس املحلية لتلك املناطق
الذي نص عىل أنه تقرر اعتبار اليوم األول
من السنة األمازيغية املوافق الثالث عرش
من شهر كانون الثاني /يناير عطلة
رسمية يف مناطق هذه املجالس ،كما

طالب ذات القرار الذي أعلن نهاية السنة
املاضية املؤتمر الوطني الليبي العام وهو
أعىل سلطة ترشيعية يف البالد ،باعتماد
هذه املناسبة ضمن جدول العطالت
الوطنية الرسمية ،وهو األمر الذي لم تتم
االستجابة إليه إىل حدود اآلن كما بقية
مطالب أمازيغ ليبيا حول دسرتة لغتهم
وإقرار حقوقهم اللغوية والثقافية.
وقد اعترب رؤساء املجالس املحلية للمدن
الناطقة باألمازيغية أن االعرتاف الرسمي
بالسنة األمازيغية ،يعد اعرتافا بالبعد
األمازيغي لليبيا كبعد أصيل وأصيل،
وتأكيدا عىل أن جذور ليبيا تمتد يف أعماق
التاريخ ،ومن شأن إقرار املؤتمر الوطني
العام لرأس السنة األمازيغية كعيد وطني
أن يكرس كون األمازيغية ملك لجميع
الليبيني وتراث مشرتك بني أبناء البلد كل.
ويف زوارة غرب ليبيا عىل الحدود مع
تونس ،خرجت يوم اإلثنني  13يناير ،2014
بكل عائالتها لالحتفال بالعام األمازيغي
الجديد  ،2964وتم إطالق األلعاب النارية،
وتنظيم حفالت فنية ،باإلضافة إللقاء
كلمات تذكر بأهمية القضية األمازيغية،
وهي مناسبة جدد فيها أمازيغ زوارة
عزمهم عىل مقاطعة انتخابات لجنة
الستني ،ترشحا وانتخابا يف ظل استمرار
تجاهل مطالبهم الدستورية .كما عرفت
مختلف املناطق األمازيغية بليبيا تنظيم

احتفاالت مشابهة كان أكربها بمدينة
كاباو يف جبل نفوسة ،وتضمن املوسيقى
وعرضا ً لألزياء األمازيغية ،باإلضافة
إللقاء خطابات تؤكد عىل أهمية القضية
األمازيغية ،وعىل نفس املنوال يف بقية
املناطق ،استثمر أمازيغ ليبيا رأس السنة
األمازيغية إلعادة تسليط الضوء عىل
قضيتهم ومطالبهم ،املتمثلة باألساس يف
رضورة االعرتاف الدستوري باألمازيغية
كلغة رسمية ،وإقرار الحقوق اللغوية
والثقافية األمازيغية ،وتمثليهم بشكل
مناسب يف لجنة صياغة مرشوع الدستور
الليبي ،وإقرار مبدأ التوافق حول حقوق
املكونات اللغوية والثقافية ،وهي
املطالب التي ال يزال املؤتمر الوطني
الليبي يرفض االستجابة لها ،ما دفع
باألمازيغ طيلة السنة املاضية إىل تنفيذ
احتجاجات وصلت إىل حد توقيف ضخ
الغاز والنفط وإغالق الحقول واألنابيب
النفطية وموانئ التصدير خاصة املجمع
النفطي يف زوارة .ويتهم أمازيغ ليبيا
الحكومة املركزية واملؤتمر الوطني العام
بتهميش الهوية األمازيغية ،والرتكيز
فقط عىل أهمية الهوية واللغة العربيتني،
وتكريس القومية العربية التي عانى
منها األمازيغ زمن النظام البائد ،ويرون
أن ال حل يضمن حقوقهم سوى صياغة
دستور ديمقراطي يقر التعددية اللغوية

والثقافية.
هذا وباإلضافة إلقرار رأس السنة
األمازيغية كعيد وطني بعطلة رسمية،
سبق للمجالس املحلية للمناطق
األمازيغية يف ليبيا أن اتخدت قرارات
كثرية من طرف واحد إلدماج األمازيغية
يف التعليم واإلدارة ومختلف دواليبها ،دون
انتظار اإلدارة املركزية أو املؤتمر الوطني
العام أو حتى الدستور الليبي املقبل ،الذي
يقاطع األمازيغ هيأة صياغته ترشحا
وانتخابا.

وباستثناء املناطق األمازيغية يف ليبيا
فإن كل بلدان شمال افريقيا خلد فيها
األمازيغ رأس السنة األمازيغية قبل وقته
نهاية األسبوع خاصة يوم السبت ،وذلك
بسبب عدم إقراره عيدا وطنيا بعطلة
رسمية يف أي بلد من تلك البلدان ،وخاصة
باملغرب الذي فاجأ عدم إقراره الكثري من
نشطاء الحركة األمازيغية خاصة وأنه
مرت ثالث سنوات عىل ترسيم األمازيغية
يف دستور البالد.

استمرار اهلجمات العنصرية ضد أمازيغ املزاب شيشونغ فرعون أمازيغي صنع التاريخ وذكر يف التوراة

تعرف عدة أحياء يف
مدينة غرداية الواقعة
عىل بعد ستمائة
جنوب
كيلومرت
العاصمة
الجزائر
الجزائرية ،مواجهات
بني جزائريني عرب
وأمازيغ من املزابيني.
وقد تأجج النزاع
مؤخرا بعد نرش
تظهر
فيديوهات
عرشات العرب وهم
يرشعون يف الهجوم
عىل أمازيغ املزاب
أمام أنظار قوات
حفظ النظام التي
لم تحرك ساكنا،
واندلعت االشتباكات
منذ أسابيع واشتد
عنفها منذ 24
،2013
ديسمرب
وال زالت مستمرة
إىل حدود كتابة
هذه السطور وقد تركزت يف حي السوق وحي
املجاهدين وسط مدينة غرداية الجزائرية.
وقد دعا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
يف وقت سابق عىل خلفية أحداث والية غرداية
إىل ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار ،بعد
الصدامات التي شهدتها الوالية ،وأسفرت عن
سقوط عرشات الجرحى باإلضافة الستشهاد
شاب مزابي .وتدور املواجهات بني سكان من
أمازيغ املزاب اإلباضيني وسكان من قبيلة
الشعانبة العربية .وقد جرت مواجهات عنيفة
خصوصا يف املدينة القديمة قرب الجامع اإلبايض
العتيق الذي يطل عىل ساحة السوق ،ويف حي
حاج مسعود الشعبي ،واستخدمت قوات مكافحة
الشغب الغازات املسيلة للدموع والرصاص
املطاطي لتفريق املتصارعني .وقد تحدث شهود
عن إرسال تعزيزات كبرية من قوات األمن بعد
سقوط العديد من الجرحى من الطرفني ،بعضهم
أصيب بجروح خطرية جدا ،التعزيزات التي لم
تمنع ممثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق
اإلنسان كمال الدين فخار من اتهام الرشطة بدعم
الشبان العرب ،بل وذهب إىل حد اتهام السلطات
الجزائرية املركزية نفسها بالعمل منذ استقالل
البالد قبل أكثر من خمسني سنة عىل كرس املجتمع
املزابي ،وهي اتهامات عززها نرش فيديوهات
وصور تظهر بوضوح عنارص من قوات الرشطة
الجزائرية وهم يساندون العرب يف هجماتهم عىل
أمازيغ املزاب ويوفرون لهم الحماية ،بدل الوقوف
عىل نفس املسافة من الطرفني .ويسود التوتر بني
أمازيغ املزاب وعرب الشعانبة منذ سنوات ،حيث
شهدت املنطقة سنة  2008مقتل شخصني يف
صدامات مشابهة بغرداية ،املدينة السياحية التي
صنفتها اليونسكو ضمن الرتاث العاملي.
وكان وزير االتصال الجزائري عبد القادر مساهل
قد أكد أن رئيس الوزاء عبد املالك سالل سيعلن
قريبا عن مبادرة لوضع حد نهائي لالشتباكات

الدائرة بني شباب بعض أحياء
مدينة غرداية ،جنوب البالد،
والتي أوقعت يف األسابيع
األخرية العديد من الجرحى.
وأضاف الوزير خالل ندوة
صحافية دورية أن رئيس
الوزراء عىل اتصال يومي
بأعيان والية غرداية ،وأنه
سيعلن قريبا عن مبادرة
يف هذا املوضوع ،مشريا
مع ذلك إىل أن الوضع يبدو
هادئا يف املنطقة ،وذلك عىل
عكس التقارير التي ينرشها
النشطاء املزابيني ،وكان
أخرها يوم  16يناير ،2014
حيث قام عرب الشعانبة
بمحاولة اقتحام قرص مليكة
يف الساعة العارشة صباحا،
إذ أقدمو عىل رجم متوسطة
الحاج محمد مطهري بآت
مليشت ،ويف حوايل الساعة
الثالثة زواال قاموا باإلعتداء
عىل تالميذ أمازيغ أثناء
تواجدهم بالثانوية ،وعند تمام الساعة الخامسة
مساءا ،ازداد عنف الهجمات العربية حيث تمكنوا
من بلوغ األرضحة من الجهة املطلة عليهم
وعىل ثنية املخنز ،وذلك بتنسيق مع عرب حي
حاج مسعود الذين بلغوا بدورهم صحن الشيخ
سيدي عيىس ،مستثمرين إرهاق العمال والتالميذ
األمازيغ وانشغالهم بالجلسات العائلية ،لكن
أمازيغ غرداية انتفضوا للدفاع عن أنفسهم يف
مواجهة هجوم العرب املباغث لتستمر املواجهات
إىل حدود الساعة السابعة والنصف مساءا حيث
تمكنوا من رد هجوم عرب الشعانبة عليهم .وقد
أعلن مجلس الوزراء الجزائري يف بيان نرش بعد
اجتماع له يف وقت سابق ،أن الرئيس بوتفليقة أكد
عىل رضورة ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار
التي يحث عليها ديننا الحنيف وفضائل التضامن
والوحدة العريقة يف بنية مجتمعنا .كما دعا
الرئيس بوتفليقة كل جزائرية و كل جزائري إىل
تغليب أيا كانت الظروف مبدأ االيثار واحرتام الغري،
وتابع البيان أن الرئيس الجزائري أوعز برضورة
تواصل املسعى الجاري من أجل إيجاد ما يتطلع
إليه مواطنو والية غرداية من حلول مواتية قصد
إعادة الدعة والسكينة بما يصون انسجام تنميتها
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
هذا وتزامنا مع رأس السنة األمازيغية نظمت
مظاهرات ووقفات تضامنية مع أمازيغ املزاب ،يف
كل من تيزي وزو وباريس وكندا ،ما يمثل تطورا
نوعيا يف األحداث التي تشهدها منطقة املزاب
األمازيغية بالجزائر ،ومقدمة لتدويل قضية أمازيغ
املزاب ،الذين يتعرضون منذ سنوات لهجومات
عنرصية من طرف عرب الشعانبة ،املدعومني من
السلطات الجزائرية بشكل واضح حسب عرشات
الصور والفيديوهات التي تم نرشها يف مختلف
املواقع اإللكرتونية من قبل نشطاء مزابيني.

يخلد كل أمازيغ العالم اليوم
السنة األمازيغية الجديدة وفق
التقويم األمازيغي الذي يعود
لفرتة سيطرة األمازيغ عىل
عرش مرص الفرعونية ،زمن
امللك األمازيغي شيشونغ ،وقد
تعرف العالم عىل هذا الفرعون
األمازيغي شيشونغ أو شيشنيق
أو شيشونق أو شيشونگ ،بعد
اكتشاف مقربته من قبل الفرنيس
الربوفيسور مونيته يف سنة
1940م ،والتي وجدت بكامل
كنوزها ولم تتعرض للنهب،
ولحجم الفضة التي عثر عليها
بمقربته سمي بالفرعون الفيض،
وكان هذا االكتشاف سيشكل
حدثا هاما مثل حدث اكتشاف
مقربة توت عنخ آمون ،لوال أن توقيت هذا االكتشاف
كان عىل أعتاب الحرب العاملية الثانية فلم ينل التغطية
واالهتمام كما حدث عند اكتشاف مقربة توت عنخ
آمون.
استطاع شيشنق أن يتوىل حكم مرص ويحمل لقب
الفرعون ،وأسس بذلك لحكم أرسته «األرسة الثانية
والعرشين» يف عام  950قبل امليالد ،التي حكمت
قرابة قرنني من الزمان .وقد عرفه اإلغريق فسموه
سوساكوس.
خالل حكم األرسة الحادية والعرشون الذي دام مائة
وثالثني عاما تقريبا ،عصفت األحداث بمرص من
الداخل والخارج وعم الفساد بالدولة ،كما أنهكت
الرضائب كاهل الشعب ،مما أدى إىل تفكك البالد ولم
يجد الفرعون بدا ً من محاولة حل املشاكل سلميا،
واضطر من خاللها إىل مهادنة مع إرسائيل التي
كانت قوتها تتعاظم يف فلسطني تحت حكم داود ،ويف
هذه الفرتة ظهر شيشنق وتزوج من ابنة الفرعون
بسوسنس الثاني آخر ملوك هذه األرسة ،وأعلن قيام
األرسة الثانية والعرشين ،وكان ذلك حوايل عام 940
قبل امليالد .تتجه الروايات التاريخية اتجاهني يف ذكر
سرية شيشنيق  ،فاالتجاه األول ،يرى أن شيشنيق
وصل إىل حكم الفراعنة عن طريق السلم والكفاءة
الذاتية والرتقي يف املناصب السياسية ،إذ كان قائدا
للجيوش املرصية الليبية ،ومستشارا للملك الفرعوني.
بينما اتجاه آخر يذهب إىل أن شيشونغ ،الزعيم الليبي
األمازيغي املقاوم ،قد استوىل عىل عرش مرص بفضل
تضعضع الحكم الفرعوني بعد فرتة حكم رمسيس
الثالث ثأرا وانتقاما بسبب مجموعة من الهزائم التي
مني بها الجيش الليبي يف مرص.
بالنسبة لعمر األرسة التي أسسها شيشنق فقد خص
مانِتون األرسة الثانية والعرشين بمائة وعرشين عاما
فقط ،ولكن التسلسل الزمني املقبول حاليا يجعل املدة
تزيد عىل قرنني كاملني ،من  950ق.م إىل  730ق.م.
أول عمل قام به هو تعيني ابنه أوبوت كاهنا أعظم يف
طيبة ليضمن السيطرة عىل هذا املركز الهام ،وبعد ذلك
بدأ بتنفيذ برنامج عمراني واسع ماتزال آثاره الخالدة
حتى هذا اليوم ،منها بوابة ضخمة تعرف اآلن باسم
بوابة شيشنق ،وكانت تدعى يف عرصه ببوابة النرص،
وهي جزء من امتداد الجدار الجنوبي لبهو األعمدة
الشهري ،وقد سجل عىل هذه البوابة كعادة امللوك

املرصيني أخبار انتصاراته يف
فلسطني وتاريخ كهنة آمون من
أبناء أرسته.
وعىل جدار معبد الكرنك سجل
شيشنق انتصاراته الساحقة عىل
إرسائيل يف فلسطني ،وقد حفرت
هذه الرسوم عىل الحائط الجنوبي
من الخارج .وبهذه الفتوحات
والغزوات يكون شيشنق قد وحد
منطقة مرص والسودان وليبيا
والشام يف مملكة واحدة ألول
مرة ،ونقوشه تصور ما قدمته
هذه املمالك من جزية بالتفصيل
وبتحديد حسابي دقيق ،مما
يؤكد أنها لم تكن مجرد دعايات
سياسية طارئة كما يتضح أن
شيشنق لم يضم الشام كلها
فحسب بل ضم السودان.

* شيشونغ يف التوراة
ورد ذكره يف التوراة (ملوك أول 14/25ـ  ،)28كان
حاكما ً قويا ً رفع من شأن مرص ،كان يريد بسط نفوذ
مرص عىل غرب آسيا ،فسيطر عىل لبنان وفلسطني.
كان يربعام من قبيلة إفرايم يرى أنه أحق باململكة من
النبي سليمان ،فثار عىل سليمان بعد أن منحه شيشنق
الحماية ،وذلك عىل الرغم من العالقة الطيبة التي كانت
تربط شيشنق بسليمان ،وبعد موت سليمان استطاع
يربعام أن يتوىل قيادة عرشة قبائل عربانية ويستقل
بها وسماها اململكة الشمالية .ويف عام  926قبل امليالد
،وبعد موت سليمان بخمسة سنوات ،قام شيشنق ملك
اململكة الجنوبية ،بمهاجمة رحبعام بن سليمان ونهب
كنوز الهيكل ،وقد دمر القدس وسبا أهلها وأخذ كنوز
بيت الرب يهوذا وبيت امللك ،وآالف األتراس الذهبية
املصنوعة يف عهد امللك سليمان ،كما قام بحمالت
خاطفة دمر فيها عرشات املدن اليهودية واملستعمرات
التي يف سهل يزرل ورشقى وادى األردن ،كما يبدو أنه
هاجم اململكة الشمالية أيضاً ،وتدل النقوش التي عىل
معبد الكرنك أن شيشنق هاجم كل فلسطني فأخضع
فيها مائة وستة وخمسني مدينة ،وقد دونت أخبار هذه
الحملة عىل جدران معبد الكرنك يف مرص.
كما تروي التوراة (امللوك األول« )14:25 ،و يف السنة
الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مرص إىل
أورشليم  ،26وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت امللك
وأخذ كل يشء وأخذ جميع أتراس الذهب التي عملها
سليمان ،27فعمل امللك رحبعام عوضا عنها أتراس
نحاس وسلمها ليد رؤساء السعاة الحافظني باب بيت
امللك .»28
وتجدر اإلشارة إىل أن التقويم األمازيغي مبني عىل
النظام الشميس ،ويعترب رأس السنة الفالحية هو
رأس السنة األمازيغية ،وبخالف التقويمني امليالدي
والهجري ،فإن التقويم األمازيغي ليس مرتبطا بأي
حدث ديني أو تعبدي ،بل مرتبط بحدث تاريخي ،إذ بني
عىل تاريخ هزم األمازيغ للمرصيني القدامى واعتالء
امللك األمازيغي شيشونغ «شيشنق» األول العرش
الفرعوني زمن رمسيس الثاني.
* عن ويكيبديا بترصف.
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قضايا نسائية

العامل االمازيغي

رشيدةإعدادإمرزيك مستمعو أصوات يتوجون خدجية
رياضي شخصية 2013

كعادتها نظمت إذاعة
أصوات الحدث السنوي
السنة»
«شخصية
وبعد تصويت كثيف
استمر ثالثة أسابيع،
اختار مستمعو أصوات،
الحقوقية
املناضلة
خديجة ريايض شخصية
السنة باملغرب التي
احتلت املركز األول يف
التصويت بنسبة 29
باملائة متبوعة بالفنان
حسن الفذ الذي حصل
عىل نسبة  24يف املائة من
تصويت املستمعني ثم
فريق الرجاء البيضاوي
الذي حظي بنسبة 16
باملائة .
أصوات قد
وكانت
اقرتحت عرش شخصيات تميزت خالل
سنة  2013ليتم التصويت عليهم
عرب موقعها اإللكرتوني ،يف مجاالت
مختلفة هي الفنون والثقافة ،الرياضة،
االقتصاد ،املجتمع املدني ،والسياسة.
وضمت الئحة املرشحات واملرشحني
خالل هذا االستفتاء األسماء التالية:
الفنان حسن الفذ واملفكر عبد الله
العروي يف مجال الفن والثقافة وكل من
فريق الرجاء البيضاوي ونوال املتوكل
ومدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي
عبد الحق بنشيخة يف مجال الرياضة،
كما اقرتحت هيئة تحرير أصوات عىل
املستمعني كال من نزار بركة وشكيب
بن موىس يف مجال االقتصاد ،وجمعية
إنصاف والحقوقية خديجة ريايض
يف مجال املجتمع املدني ،أما يف املجال
السيايس فضمت الئحة الرتشيحات اسم
كل من حميد شباط ومحمد ساجد.

و قد تم اإلعالن عن شخصية العام
عرب أصوات خالل برنامج مبارش بث
عرب أمواج اإلذاعة اليوم االثنني 13
يناير  2014من الخامسة مساء وحتى
السادسة والنصف ،حرضته خديجة
ريايض والفنان حسن الفذ ومحمد
النارصي مدير فريق الرجاء البيضاوي
والناطق الرسمي باسمه.
و خديجة ريايض هي الرئيسة السابقة
للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان
ومنسقة شبكة املنظمات الحقوقية
املغربية،و تعرف الريايض بنضالها ضد
قضايا الفساد واالنتهاكات الحقوقية
ودفاعها عن حقوق اإلنسان يف املغرب.
وبحصولها عىل جائزة األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان لسنة  2013وضعت
الريايض اسمها إىل جانب شخصيات
عاملية بارزة منحت لها الجائزة مثل
مارتن لوثر كينغ ،والرئيس األمريكي
جيمي كارتر ،والزعيم اإلفريقي الراحل

العدد - 159يناير 2964/2014

فاطمة ..فاطمات' ،فاطمون'
أو هكذا ميوتون عندنا !

هناك يموتون بالتخمة،
بجرعة فرح زائدة ،بمرض
لم ينفع معه عالج ..وهنا
عندنا يموتون بسبب
اإلهمال ،وأي إهمال ؟؟
إهمال يف أثمن ما لدى
اإلنسان :صحته !
فاطمة ماتت يف إحدى
املباني التي اصطلح عىل
تسميتها يف بلدنا أيضا
'مستشفيات' ! دخلت
لتعالج من مرض خبيث
ففتك بها مرض أخبث :
الفساد !
فهل تعلم أن فاطمة فتاة ذات أربعة عرش ربيعا ،ماتت
يف مشفى بمدينة صغرية بعد أن نزفت حد اإلهمال ،حد
املوت دون أن تعوض بالدم الكاف ؟
هل تعلم أن الدم -هذا -الذي كان يلزم فاطمة كان
متوفرا عىل إعتبار أن مجموعة من املتربعيني كانوا قد
توجهوا للمشفى ألجل التربع وإدارة املشفى منعتهم
من الدخول (ملا ؟ لست أعلم)
هل تعلم أن فاطمة أثناء محنتها املرضية والتي امتدت
ألربعة أشهر ،كانت قد وجهت نداء إستغاثة ألجل
التربع لها بدم من فصيلتها ،كشكل من أشكال مقاومة
املرض يف بلد 'دوي عىل راسك وشوف تشوف' ؟
هل تعلم فاطمة أنه كان عليها أن توجه ندائها بصيغة
أخرى و لوجهة أخرى عدا ندائها األصيل ؟ فمثال يا
فاطمة لو ندايت أيها املسؤلون هال قمتم بأعمالكم،
بواجبكم كما يجب ؟ هل تتقاضون أجرا عىل مهنكم،
هذه حالتي ،أروني أدواركم !
فاطمة يا سادة لم يقتلها القدر ،بل قتلها الوطن !
مريض الرسطان هناك يموت بعد سنني من املحاولة
واملعالجة ،يموت بعد أن يكون قد إستوىف جميع مراحل
القدر البرشي إىل القدر األعىل ..لكن هنا ،هنا القدر
البرشي يقوم بكل يشء ،باالمتعاض ،باإلهمال،بالقتل
ثم باإلنكار !
وفاطمة مرت من كل هذه املراحل ياسادة ،بدم بارد،
بقولة 'هاديش يل عطا الله' ،بقولة 'مايش هي لوال وال

ألخريةء ،وبأقوال أخرى ال تذكر
إحرتاما لذكرى فاطمة !
أتخيل أحالمها املسكينة ،قبل
املرض ،براءتها،سذاجتها حد
تركيزها عىل ال يشء سوى
كراساتها ودفاترها.
أتخيل أرستها املكلومة،قبل
املرض ،ماذا كانت ترتجي من
هذه اإلبنة؟ معلمة ،طبيبة وربما
ربة بيت صالحة؟ أي يشء ،أي
يشء عدا كابوس طفلة ماتت بني
دلو تقيأ فيه الدم و قطة تنتظر
دورها ليس من الفتات ،لكن من
كل يشء !
هل كان عىل فاطمة أن تكون إبنة مسؤول كبري ،إبنة
تاجر معروف ،سليلة العاقةء ،حتى تخط قدرا غري هذا
وتختار وجها لالستشفاء عدا وجه اإلهمال ؟
هل كان عىل فاطمة أن تعرف أن الوطن ليس كراستها
امللونة ،ليس الجمل ،الصور والدروس املقررة ؟ هل كان
عليها أن حق الصحة مكفول ليس حقا للجميع ؟
هل كان عىل أحد أن يخربها أن الوطن ليس للجميع
حقا ؟
لو تعلمني يا فاطمة أن هناك فاطمات و' فاطمون '
مثلك وغريك يف هذا البلد السعيد،وربما لم تكوني تعلمني
أن هناك باملقابل ،مهملون و مهمالت ،فاسدون و
فاسدات ،مجرمون ومجرمات و هلم جرا من قواميس
ال يجدر بك أن تعلميها ،فمقامك الربيء ال يحتمل ،لن
يحتمل.
قطاع الصحة ال يحتاج أنبياء يف بلدنا ،،لكن يحتاج
ضمائر ،حكامة ،محاسبة ،واإلهتمام الذي يليق
بصحة بني البرش عىل كل املستويات خاصة تلك التي
تعاني أشد ،أقصد الصحة النفسية و املريض النفيس.
باملناسبة  :من يتذكره ؟
ختاما ،أترحم عىل فاطمة الصغرية ،عىل ابتسامتها
و عىل أحالمها الكبرية التي لم يكن الوطن جديرا بها
فانسحب و انسحبت.
ويبقى السؤال ،إىل متى سنستمر يف االنسحاب ؟
* زينة النارصي

املساواة قضية عدالة ومصلحة وطنية و ليست فرقعة إعالمية

* اكليد عبد الحق ايت اسماعيل

يف كل مرة تثار فيها قضية حقوق املرأة ببعض الجراءة نجد
مجموعة من املهرجني و التكفرييني ينقضون عىل املضمون
يفرغونه من محتواه الفريق األول يحاول قدر املستطاع اكتساب
بعض النقاط عىل حساب القضية الجوهرية ليبدو يف مظهر
الحداثي املدافع عن حقوق املرأة و الفريق الثاني يرد بتكفريه و
إهدار دمه فتضيع املطالب و تتحول األنظار إىل حرب الرجال عىل
املواقع بدل التفكري العلمي املنهجي و الحوار الهادئ العقالني حول
املساواة بني الجنسني
قضية املرأة لم تكن يوما مسألة مقارعة الحجة بالحجة ولو كانت
كذلك لكان من السهل أن يتم هز أسس االعتقاد بأدلة أقوى لحق
املرأة يف الحياة العادلة مع الرجل ولكنها متأصلة الجذور يف مشاعر
الناس لذا فإن عىل الذين ال يؤمنون بحق املساواة بني الرجل واملرأة
والذين يذهبون إىل أن الرجال لهم حق السلطة واملرأة اإلجابة أن
يقدموا الحجج الكافية التي تثبت ذلك أو يتم رفض دعواهم .
فلسفة استعباد النساء لم تكن خاضعة منذ بدء التاريخ عىل النظر
والرتوي أو التأمل يف صالحية املرأة من عدمها،بل وجدت املرأة
نفسها يف حالة عبودية لرجل ما ،مصحوبة بضعف قوتها البدنية
،ومن ثم تحولت هذه العالقة بني السيد والعبد إىل قانون سيايس
يؤطر عالقة الرجل باملرأة عىل أساس االستعباد ،مما أضفى
عىل الفعل رشعية وغطاء بل حماية للرجل والسادة ليضمنوا
مصالحهم املشرتكة يف العصور األوىل ،حيث كانت الغالبية العظمى
من الرجال فيه عبيدا كما كان األمر كذلك بالنسبة للنساء وبذلك
كان قانون األقوى هو القاعدة التي تحكم الحياة منذ عصور غابرة
وعىل فرتات تاريخية طويلة ،بدأ البرش يف فهم أن بناء العالقات
بني الناس عىل أساس هذا القانون ينايف العدالة اإلنسانية و مع
وجود خطوات تدريجية ناجحة اتجاه تحرير العبيد ،ظل استعباد
النساء قائما إىل يومنا هذا وذلك نظرا لتأصلها الشديد يف مشاعر
الناس حيث تحولت األلفة والعادة إىل قانون طبيعي أصبح فيه
من الغريب عىل الفرد أن يتصور وجود قائدة تدير شؤون البالد
أو جندية يف الجيش ،غري أن هناك قائال سيقول بأن حكم الرجال
عىل النساء لم يكن مبنيا عىل قانون القوة وحسب ،بل إن النساء
قبلن ذلك عن طواعية ولكن الحقيقة هي أنه منذ أن أصبح للنساء
القدرة عىل تدوين مشاعرهن عن طريق الكتابة يف أوروبا مثال فقد

سجل التاريخ ظهور الكثري منهن يطالبن بحقوقهن املرشوعة
،كما أن النساء قد تربني منذ صغرهن عىل أن هناك أمورا غري الئقة
بل تتعارض مع جنس األنثى
يحدثنا التاريخ أنه لم يسبق أن طالبت فئة مستعبدة بالحرية
كاملة مرة واحدة ،بل تكون يف البداية فقط مطالب لتخفيف
حدة املعاناة والعبودية تم تتطور املطالب شيئا فشيئا ،وقد كانت
النساء تعلمن جيدا أن الشكوى ستكون مربرا للرجل عىل أن يسئ
معاملتها بشكل أكرب ولذلك خشني عىل أنفسهن من الرجال الذين
لم يكونوا يريدون الطاعة وحسب وإنما كذلك إخضاع مشاعرهن
وإقناعهن أن عبوديتهن أمر طبيعي ،ولتحقيق هذه الغاية فقد
استخدم الرجال قوة الرتبية فجميع النساء ينشأن منذ نعومة
أظافرهن عىل اإليمان بأن شخصية املرأة املثالية هي الضد املبارش
لشخصية الرجل ،أعني الشخصية التي ال تكون لها إرادة ذاتية حرة
وال قدرة عىل ضبط النفس وإنما الشخصية الخاضعة املستسلمة
إلرادة اآلخرين وسيطرتهم.
جميع القواعد واملبادئ األخالقية التي تربت عليها الفتيات تؤكد
لهن أن واجب النساء وكذلك طبيعتهن بما تنطوي عليه من
مشاعر وعواطف متدفقة أن يعشن من أجل اآلخرين وأن يعتدن
نكران الذات ،فينكرن أنفسهن إنكارا تاما.

لذا فقد أثرت هذه الرتبية عىل عقول النساء كثريا إضافة ألنانية
الرجل الذي كان يوهم املرأة بأن جاذبيتها وطبيعتها الفطرية هي
يف خضوعها ومن هنا نرى بأن العادات والتقاليد واألعراف هي
من لعبت الدور األسايس وليس تحليال نظريا مصحوبا بتجارب
عىل أرض الواقع ،ولذلك الينبغي النظر عىل قضية املساواة بني
الرجل واملرأة عىل أنها قضية أعراف ورأي عام وإنما قضية عدالة
ومصلحة ومنفعة للبرشية ،فتعطيل طاقات أكثر من نصف
الجنس البرشي هو بحد ذاته كارثة ،فنحن لم نجرب تحقيق
الفوائد العملية الناجمة عن تحقيق املساواة بني الجنسني بحيث
تختفي بينهم قضية الفروقات الذهنية والعقلية والقدرات وتصبح
نسبية من فرد آلخر فربما كان ذلك سيدفع بعجلة التقدم البرشي
بشكل أكرب ونحن نعرف أن مقياس تقدم الكثري من املجتمعات عىل
مر التاريخ كان بناءا عىل اقرتاب مستوى الحرية بني الجنسني .
نعلم جميعا بأن حجة (طبيعة النساء) هو شئ مصطنع ذلك أن
املرأة فرض عليها منذ البدء نمط حياة معني وقيود عقلية ونفسية
وجسدية وأعراف وتقاليد أثرت يف تكوين شخصيتها ونفسيتها ولو
كان هناك منذ البدء مساواة حقيقية بني الجنسني لكنا سنعرف
عىل األقل الفوارق العقلية واملعنوية بشكل موضوعي دون تحكم
األعراف يف ذلك ودورها الفعال يف تنشئة املرأة .
من هنا فإن عىل مجتمعنا أن ال يكتفي بالحكم النظري يف قضية
تضم أكثر من نصف املواطنني وإنما إتاحة الفرصة للمرأة عمليا
ورضورة تغيري الكثري من املفاهيم والطرق الرتبوية التي أثرت عىل
عقول كثري من النساء وإن قضية املساواة هذه لهي مسألة وقت
ال أكثر و تحتاج إىل االستماع لصوت النساء الحر و املستقل بدل
تبني القضية من طرف تيارات تتاجر بحقوق املرأة و تستعملها
إلغراض دعائية و مصلحاتية تارة لتربير وجود تيار إيديولوجي
معني يدعي الوصاية عىل الدين و تارة من طرف تيار يدعي الحداثة
و التحرر لكنه يف الحقيقة يتشدق بمطالب ال يؤمن بها و ال يسعى
إلقرارها و يبحث فقط عىل الفرص للصدام بالفريق املناوئ
الضهار مدى رجعيته
قضايا املساواة يف اإلرث و تعدد الزوجات ال يتم الحسم فيها عرب
تهيج املواطنني و استعراض العضالت يف برامج تلفزية هي اقرب
إىل معارك الكوليزيوم منها إىل مناظرات علمية رفقا باملرأة و
حقوقها من فظلكم أيها الرجال
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اىل روح
املناضل األمازيغي  :الفنان موحند السعيدي مبارك أولعريب"نبأ" حي ال ميوت واجلثة دفنت يوم
فلرتقدي يف سالم أيتها النفس
املطمئنة...
 9يناير املشؤوم ؟؟؟؟
فلرتقدي يف سالم بعد أن فارقت

جسد إنسان ليس كغريه من بني
جنسه ،إنسان سخر طاقته،
وقته ،ماله ،تفكريه وموهبته
القضية
اسمها
لقضية
األمازيغية ،إنسان ذو حس
مرهف اتخذ األلوان والريشة
لغة ملخاطبة غريه ،انسان يوثر
عىل نفسه ليزرع األمل ويريض
طموح الغري ،إنسان يؤمن
بالعزيمة وال يمل من طرد
اليأس من النفوس.
موحند...ذلك الرجل الذي يعني
اسمه الكثري لكل الرشفاء،
وخاصة لطالب الجامعات
عرب ربوع املغرب ،صال وجال
عارضا تحفه الفنية التي اختار
لها قلوب املؤمنني بقضيته،
تحف فنية تيمتها ال تكاد تزيغ
عن "الحرية"...تلك الحرية التي
ظل موحند يبحث ويدافع عنها
حتى اختطفته يد املنون وأتاه
اليقني ،تحف فنية آثر الراحل
أن يضعها رهن إشارة أنشطة
الطالب يف جامعاتهم واملناضلني
يف جمعياتهم ،وحرمانها،رغم
قيمتها الفنية العالية ،من
أروقة معارض املال واألعمال
واألضواء ،ليس لغناه بل لعفافه
وجعله الفن تلك الرسالة التي
تعترب غاية ال وسيلة.
موحند...ذلك االسم الذي
استطاع أن يلج القلوب دون
استئذان وأن ينقش اسمه يف
سجل النضال الرشيف ،نضال
الجسد والروح ،نضال العقل
والعاطفة ،نضال القول والفعل.

شاء القدر أن يغادرنا املرحوم
عىل حني غرة بعد أن نال منه
املرض ،بعد أن ارتوينا نحن من
أمل شفائه الذي لم يكتب .األمل،
ذلك الشعور الذي اتخذه فقيدنا
سالحا ملواجهة سقمه بعد أن
اتخذه رسالة يغرسها يف نفوس
الشباب عىل وجه الخصوص.
أهناك أرشف من مناضل أوىص
أهله بوضع علمه األمازيغي
عىل نعشه؟؟ ال أظن .إنها لغة
التحدي الذي ال يموت ،لغة
اإليمان القوي بعدالة قضية،
إيمان يتجاوز الوسيلة واملصلحة
بل وحتى الحياة.
رسنا وراءك يف موكب حزين،
تبعناك حتى مثواك األخري ،تأثرنا
لهول املشهد ،دمعت أعيننا
لقتامة املنظر ،حزنت قلوبنا
أشد الحزن وقد أبت أفئدتنا
أن تودعك كما فعلت أعيننا
التي استسلمت أمام قساوة

القدر .كان الجو مكفهرا وباردا
مساء وداعك األخري لنا ،إال أننا
أحسسنا بحرارة حارقة تنبعث
من أعماقنا لتغزو أجسادنا
املنهكة.
عدنا اذا من دونك ،مشدوهني،
ويائسني،استأثر
مرعوبني
بنا اليأس يف رحيلك ،ونال
منا الضعف بفراقك ،قصدنا
بيتك الذي آواك دون أن يأوي
طموحك وأملك ،هناك التقينا
بأعز مخلوق تملكه ،إنها أمك
التي أبكتنا بقوة تحملها،
بجميل صربها ورباطة جأشها،
أحسسنا ونحن بني أيديها
أننا مدعوون إىل االفتخار بك
وبرصيدك ،ال أن نبكيك بدموع
لن تغري من األمر شيئا.
أرقدي يف سالم أيتها النفس
الزكية الطاهرة.
* بقلم  :لحسن أمقران /
تنجداد

عىل إثر تآمر السلطات املحلية
ملدينة تنغري مع بعض األشخاص
نصبوا كممثلني لكافة ساكنة
قبيلة أفانور الصامد لهدم
وتخريب تراث مادي عريق مشكل
من قصبات ومساجد عتيقة
ومآثر تاريخية وفق محرض
مؤامرة بتاريخ  19/12/2013إذ
نقف نحن شباب وساكنة أفانور
املهتمني و الغيورين عىل تراثهم
املادي األصيل عىل الوضع الهوياتي
و الثقايف و الحضاري و العمراني
املرتدي و املستهدف من كل
الجوانب جراء سياسات متعاقبة
جوهرها "الهدم و االنقضاض"

عىل رموز هويتنا و ثقافتنا تحت
ذرائع أمنية و تطهريية و حيث
إن هدم و تخريب تلك القصبات
واملباني العتيقة هو رضبة أخرى
توجه لبقايا الحضارة األمازيغية
باملنطقة ككل و هو كذلك خرق
واضح لدستور اململكة الداعي إىل
النهوض باألمازيغية لغة وثقافة
و حضارة فإننا نطالب بما ييل:
 )1الرتاجع الفوري عن مؤامرة
هدم و تخريب الرتاث املادي لقبيلة
أفانور.
 )2املبادرة إىل "ترميم و إصالح"
تلك القصبات و املعالم التاريخية
حفاظا عىل الحضارة املحلية من

االندثار بدل نهج أسلوب الهدم
والتخريب و الالمباالة.
 )3دعوة كافة الشباب واملثقفني
والساكنة املحلية وفعاليات
املجتمع املدني و ممثيل السكان
والجهات املعنية باملجال العمراني
والثقايف والسياحي
الرتاثي
بمدينة تنغري إىل املبادرة بتحمل
مسؤولياتهم التاريخية والوقوف
ضد أي مخطط يستهدف الهوية
والحضارة و الثقافة املحلية.
"يعرتفون بك عىل األوراق
ويتحينون الفرص لرضبك يف
األعماق"

* بقلم  /منتصــر إثري

بيان قبيلة أفانور على إثر استهداف التراث املادي للقبيلة

التراث املادي األمازيغي يف خطر :مساجد و قصبات أفانور منوذجا
تعتزم السلطات املحلية ملدينة تنغري هدم قصور و
قصبات قبيلة أفانور يف مؤامرة واضحة و مكشوفة
ضد تراث أمازيغي عريق ال يزال شاهدا عىل مهارة و
إبداع اإلنسان املحيل تحت ذريعة محاربة املخدرات
و استتباب األمن.
إن إقدام السلطات املحلية عىل هدم قصبات و
مساجد أفانور هو استمرار ملخطط أكرب يروم
القضاء عىل الحضارة األمازيغية عىل جميع
األصعدة :مادية و المادية و نفسية-وجدانية.
إن هدم تلك القصور القديمة جدا إضافة إىل معلمة
"مسجد إقاللن" التي شكلت يف املايض مدرسة
عتيقة و زاوية قرآنية تخرج منها جهابذة من
الفقهاء و العلماء يناهز عمرها أكثر من 400
عام هو بمثابة " اغتيال " جزء مهم من تاريخ
حضارة عريقة .إنه حقا اغتيال يف أبشع تجلياته
لرتاث مادي/نفيس وجداني "إنساني" تتمنى
دول أخرى وصلت من الحضارة ما وصلت إليه و
لو امتلكته أو حافظت عىل مثله يف زمن التقنية و
العوملة و االنسالخ و التشذر الهوياتي.
إن مبادرة بصيغة "الهدم" بدل "اإلصالح و الرتميم"
تكشف بامللموس عن أنياب مكرشة لعقود عجاف
مع سبق اإلرصار و الرتصد غايتها محو كل أثار
الهوية العمرانية املحلية بعدما انخرطت املدرسة
و اإلعالم ولعقود طويلة كذلك يف مسلسل املسح
اللغوي و الثقايف بغية صناعة إنسان "هجني"

يسهل " احتواءه " أوال ثم " احتقاره " ثانية
بدعوى عدم امتالكه لهوية و لغة و حضارة خاصة
به.
إن هدم قصور و قصبات و مساجد أفانور العريقة
جدا سيليه مسلسل هدم القصبات و القصور
املمتدة عىل طول وادي تودغى ألن "أكل الثور
األبيض يسهل أكل باقي الثريان" .فكيف سيكون رد
باقي قبائل الجنوب الرشقي عموما و قبائل تودغى
خصوصا حول هذا املستجد الخطري الذي يهدد
العمران و الحضارة املحليني؟ و كيف سيكون رد
الجمعيات األمازيغية و العاملية التي تهتم بالرتاث
املادي و العمراني القديم؟
سيقول املدبرون ألمر الهدم أن الهدف األسمى
هو محاربة املخدرات و الحفاظ عىل األمن لكن أال
يعلمون جيدا أن جدران تلك القصبات ليست هي
من يتاجر باملخدرات .أكثر من ذلك ,فتلك القصبات
الشامخة تنتصب يف الصيف و الشتاء مستميتة
ومدافعة عن وجودها لتحكي عن تاريخ و عبقرية
إنسان أمازيغي واجه و ال يزال يواجه أعداء بأقنعة
و بذالت و خطابات و أعذار و سياسات حربائية
جوهرها و منطقها "الهدم" بدل "اإلصالح و
الرتميم" ،هدم كل ما هو أصيل و قائم أساسا
إلقامة األوهام و الوعود التي لن تتحقق أبدا.
* حمزة الشايف
افانور -تنغري

بحلول  9يناير من كل سنة
نستحرض فاجعة رحيل احد أعمدة
الفن االمازيغي والثقافة االمازيغية
بشكل عام انه املناضل والفنان
املبدع ومايسرتو فرقة صاغرو باند
ومؤسسها الفقيد مبارك أولعربي
واملعروف اختصارا عند محبيه بـ
"نبأ"
رحل " نبأ" بعد مرض عضال ألزمه
الفراش و لم ينفع معه العالج
فأجهز عليه يف شهور معدودة بعد
تنقله بني املستشفى العسكري وابن
سينا بالرباط وسبب موته مازال
لغزا محريا لالقربائه وأصدقائه
ومعجبيه يف املغرب وخارجه كيف ال وشهرته
تجاوزت الحدود يف وقت قيايس جدا ،دون أن
أنىس كلمته الشهرية وهو عىل فراش املوت
"من يرد موتي بهده الطريقة؟؟؟؟؟ السؤال
محري فعال
غنى املرحوم مبارك أولعربي ومعه مجموعة"
صاغرو باند" للحرية،والبطالة ،وهمومه
الشعب ،كما غنى للحب ،وللعدالة.اقرتنت
أغاني املجموعة بهموم اإلنسان التي تجسد ،يف
أبهى صورها ،وضعية اإلنسان البسيط املقهور
املغلوب عىل أمره بفعل الظلم واالستبداد الذي
يعاني منه .كما تتبدى ،من خالل أغانه ،إرادة
هذا اإلنسان وعزمه الذي ال يقهر من أجل الدفاع
عن حقوقه ونضاله ضد الظلم واالستبداد،
انخرط “نبا”يف كل هده الهموم من خالل
الكلمة امللتزمة واللحن الهادف سواء يف
الدفاع عن القضية األمازيغية أو عن القضايا
اإلنسانية بشكل عام ،حيث تنوعت أغانيه
وحاولت مالمسة مواضيع مختلفة إذ غنى
للحرية ،والبطالة ،والحب ،وهموم الشعب دون
أن ينىس قضيته األوىل أال وهي األمازيغية ،التي
رضعى من ثدييها معنى الحرية والكرامة.

* مبارك اولعريب ( نبأ )يف سطور ،،،
ولد نبأ او مبارك اولعربي سنة  1982بقرية
“أمّ ّلعب” بإيمتغرن إقليم الراشيدية ،أو إغرم
نالسوق سابقا ،ودرس بنفس البلدة تم بمدينة
الراشيدية وانتقل بعدها إىل جامعة مكناس
حيث حصل عىل االجازة يف العلوم السياسة
سنة  2003وبعدها إجازة ثانية يف الدراسات
الفرنسية سنة  .2006ويعترب نبا فنانا
متعدد املواهب ،حيث أنه يعزف عىل القيثارة
والساكسوفون والعود والناي ،كما أنه فنان
تشكييل يتقن فن “البورتريه” ورسم الطبيعة،
باإلضافة لقرضه الشعر بكل من األمازيغية
والفرنسية واإلنجليزية.

* إسم جمموعة "صاغورباند"
“صاغرو باند” ،اسم جبل الشموخ واملقاومة
جبل صاغرو الذي يعترب آخر معاقل املقاومة
باملغرب وهدا هو االسم الذي اختاره ملجموعته
كما اختارت مجموعة نبأ
األغنية امللتزمة كوسيلة ألداء رسالتها الفنية

و أداة لخلخلة تلك النظرات اإلحتقارية البائدة
املتخلفة التي تختزل الرتاث األمازيغي يف
البهرجة و الفلكلرة.

* إصدارات املجموعة
أ صدرت صاغرو باندا ألبومها األول سنة 2006
ا بــ “موحى” وتضمن  6أغاني ،وشاركت يف
عدة مهرجانات محلية ووطنية سنة  ،2008ثم
أصدرت ألبومها الثاني -تيليليل( -الحرية وهو
األلبوم الذي أوصل نبأ إىل العاملية حيت شارك
يف عدة مهرجانات دولية ،ويف سنة  2009أصدر
ألبومه الثالث -أوْيس إ تاال( -ساعدني عىل
البكاء) وضم  8أغاني أبرزها وأشهرها -رسالة
إىل أوباما -عىل منوال رسالة معطوب لونيس
للرئيس الجزائري”سيدي الرئيس” .بعد ذلك
ويف سنة  2010أصدر ألبومه الرابع -نو بو ْردور
اليْن ْ ْز( -بال حدود) ،وتضمن أغاني أمازيغية
وإنجليزية من أهمها -ن ْ ْكراتاغ ْ
س تْ ْكراوْال-
(هيا بنا إىل الثورة)،
حاز "نبا"يف نفس السنة عىل جائزة أحسن
مغني أمازيغي .و يف يوليوز  2010شارك يف
مهرجان دويل بسويرسا ،وبعد رجوعه بأيام
دخل إىل املستشفى بشكل مفاجئ تم تدهورت
صحته تدريجيا ،ليستيقظ عشاقه ومحبوه
بشكل مفاجئ عىل فاجعة موته يوم  9يناير
 .2011دفن “نبا” بمسقط رأسه وهو لم
يتجاوز بعد سن  28من عمره ،سئل مبارك دات
يوم عن مادا يريد أن يوصله يف أغنيته الشهرية
"ألوباما "
فكان جوابه بدون تردد،،،،
" رسالة مفتوحة إىل أوباما " هذا هو عنوان
األغنية وإن شئت التدقيق أكثر فهي رسالة
مفتوحة إىل املنتظم الدويل .هي دعوة إن شئت
الوضوح أكثر إىل تدويل القضية األمازيغية.
لقد سئمنا مخاطبة املسؤولني محليا ،جهويا
و وطنيا .الواقع دائما يسري من يسء إىل أسوا.
وأضاف لقد حان الوقت لكي نشارك العالم و
يشاركنا مشاكلنا و ويالتنا التي ال تعد و ال
تحىص،رحل الفقيد "نبا"كجتة لكن أغانيه
الحماسية وأفكاره حية ال تموت ،،،
وبهده املناسبة األليمة أجدد الرحمة عىل هدا
الفنان الرسام الكاتب الكبري تعددت املواهب
واإلسم واحد إنه "نبأ" العظيم والصرب
والسلون ألهله وعشاقه ومحبيه وإن لله وإنه
اليـه راجعون

اوزاد يعرض مسرحيته اجلديدة «اقبورن»

مرسحية إقبــــــــــــورن ( أسايس
نايت أملعنى) مرسحية جديدة والتي تم
تقديمها كعرض أول أمام لجنة الدعم املرسحي
بوزارة الثقافة  .وهي احتفال مرسحي يف
لوحات مستوحاة من التاريخ والرتاث املغربي
واألمازيغي بالخصوص اعتبارا بأن األمازيغية
رافد من روافد الثقافة الوطنية وجزء ال يتجزأ
منها ؟ وهنا بهذه املرسحية تم التسطري بالخط
العريض عىل قيمة الكلمـــــــــة من خالل
أشعار وأقوال جد خالدة .
ويف حقيقــة األمـر هذه املرسحية تعد تكريم
لعدة شخصيات مغربية "أمازيغية " كانت
تعتمد الكلمة كسالح ذو فعالية جد كبرية و
كم مرة كان سببا يف اعتقال أو التنكيل صاحبها
 .امتهن هؤالء األشخاص فن الشعر الذي يؤرخ
لألحداث ويقاوم املستعمر ،كانوا يجيدون
صناعة الكلمة  .و الهدف من هذا العمل نفض
الغبار عىل صفحات لم يتعرف عليها املغاربة
بعد خصوصا الجيل الجديد ليقف عند إنجازات
هذه الشخصيات املغربية وبذلك نكون قد
اسرتجعنا بعض من ذككرياتنا الخالدة ،وقد قام

بتشخيص ادوار هذه املرسحية كل من محمد
بنهمــــــــــو ،محمد كرمــــــوس،
ابراهيم بن الشيــخ ،محمد اسميــــــــنة،
ادريس تامونـــــت ،عمر إدبوبكـــــــر
وهذا العمل املرسحي يعترب ثمـــــرة ملسرية
فنية يف املجال األمازيغي للمخرج عبد الله
أوزاد سنة  1993و التي بدأت بمرسحية"
أوسان صميدنني" للمؤلف والكاتب املغربي
الصايف مومن عيل مرورا بتجارب أخرى كتابات
شخصية و كذلك مرسحيات عاملية منها
مرسحية" عطيل" لوليام شكسبري و" خادم
السيدين" لكولدوني ..إال أنه كان من الرضوري
الوقوف للتقييم املسرية و البحث عن أفاق فنية
جديدة .
ولتحديد املستقبل كان من الرضوري الرجوع
اىل الوراء لكن هذه النظرة أخذتني بعيدا ألجد
نفيس وسط زمن صناع الكلمة ذات املعاني
،الكلمة الحكمة ،السالح.....عالم ناس املعنى..
سيدي حمو الطالب وبنزايدا و عمر واهروش
الحاج بلعيد و آخرون.

