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حقيقة استغرب النقاش الدائر حول مجانية
التعليم وعالقته باملستوى الدرايس للتلميذ
املغربي ،ذلك أن املشكل األسايس ليس يف مجانية
التعليم من عدمه ،بل يتعلق أساسا باملقررات
الدراسية ومضامني املناهج الرتبوية واألفكار
التي تحملها ،ذلك أن القارئ ستنتابه الدهشة
لو علم أن ما يسمى بمرشوع مدرسة الغد الذي
أعلنته وزارة الرتبية الوطنية املغربية كمخطط
اسرتاتيجي ممتد إىل غاية سنة  2030بغية إخراج
التعليم املغربي من مأزقه ،هو يف الحقيقة مجرد
مرشوع مستورد وتقريبا هو نسخة طبق األصل
فيما يخص األهداف ،ومطابق من حيث االسم،
ملشاريع مدارس الغد املطبقة يف دول تسمى عربية
كتونس واإلمارات والعراق...
وكم سيكون مفيدا للمغاربة لو تفضل الباحثون
بإجراء مقارنات بني الربامج املطبقة يف بلدان
املرشق وبني ذلك الذي أعلنته وزارة الرتبية
الوطنية املغربية ،لكي يفهم املواطنون إىل أي
درجة يتكاسل املسؤولون يف إيجاد حلول ناجعة
ألزمات البالد بعيدا عن استرياد الحلول الجاهزة
التي تويص بها املؤسسات الدولية وتنقلها بلدان
املرشق العربي لينقلها املغرب ،بدوره ،عنها يف
نهاية املطاف ،لنصبح عىل تجارب فاشلة مرتكزة
عىل أسس خاطئة ،ودوران يف حلقات مفرغة من
محاوالت اإلصالح ،وفق تقارير نفس املؤسسات
الدولية.
والغريب يف األمر أن وزير الرتبية الوطنية املغربي
سبق له أن قدم مرشوعه الجديد إلصالح التعليم
بوصفه يهدف لجعل املدرسة تمنح ،بشكل

منصف ،لكل مواطني الغد تعليما
وتكوينا ذي جودة ،يرتكز عىل
القيم واملبادئ العليا للوطن،
وال ندري كيف يقوم املسؤولون
باسترياد مشاريع من الخارج
مفصلة عىل مقاس الذين
يوصون بها ،ويزعمون أنها
تهدف ملصلحة املواطنني والوطن،
وهي املزاعم التي يدحضها عدم
مراعاة الوزارة للدستور املغربي
فيما يخص ترسيم األمازيغية
كلغة رسمية للبالد ،إذ غيبتها
تماما من مرشوع مدرسة الغد،
وهو ما يعزز ما قلناه حول
التأثر بمشاريع مماثلة يف املرشق
العربي ،حيث تحرض العربية إىل
جانب اللغات األجنبية وفقط.
يأتي ذلك يف ظل توجه املغرب
عىل نحو قوي يف اآلونة األخرية
نحو إفريقيا ،بهدف بناء عالقات
رشاكة إسرتاتيجية مع بلدان
القارة بما يخدم املصالح العليا
للوطن ،وهو هدف كبري نرى أنه
ال يمكن أن يتحقق يف غياب إعادة
االعتبار لهوية البلد األمازيغية
اإلفريقية ،خصوصا وأن املغرب
دفع ثمنا غاليا لعالقاته مع دول
املرشق العربي التي لم يجني
منها سوى التخلف واملساس

التجمع العاملي األمازيغي يكذب مذكرة
املندوبية السامية للتخطيط خبصوص
األمازيغية بعد سنتني على اإلحصاء املزور
قامت املندوبية السامية
للتخطيط باإلفراج مؤخرا عن
مذكرة حول نتائج اإلحصاء
العام للسكان والسكنى الذي
أجري قبل سنتني تتعلق
بالساكنة املغربية الناطقة
باألمازيغية ،وذلك ردا عىل طلب
الفيدرالية الوطنية للجمعيات
األمازيغية ،باإلفراج عن النتائج
النهائية لإلحصاء العام للسكان
الذي أجري سنة .2014
وأستغرب التجمع العاملي،
يف بيان صادر عنه ،أكاذيب
املندوبية السامية للتخطيط،
كما استغرب طلب الفيدرالية
باإلفراج عن نتائج مزورة فاقدة
للمصداقية.
وعرب عن أسفه يف كون بعض
الجمعيات التي تنتمي للحركة
األمازيغية فوتت فرصة تاريخية
ملواجهة اإلحصاء املزور قبل
إجرائه ،ولم تستجب لدعوات،
التجمع العاملي ،بمقاطعته.
بعض
وأضاف البيان أن
النشطاء األمازيغ وجهوا
دعوة للمشاركة يف اإلحصاء
أيام قبل إجرائه مربرين ذلك
بمكاملة هاتفية أجراها معهم
املندوب السامي للتخطيط أحمد
الحليمي.
وأكد التجمع العاملي األمازيغي
أنه لن يسمح بتبييض تزوير
نتائج إحصاء سنة  2014من
طرف املندوب السامي للتخطيط
أحمد الحليمي.
واستنكر التجمع تجاهل
املندوب السامي للتخطيط
ملطالب الحركة األمازيغية
باملغرب وضمنها منظمة
التجمع العاملي األمازيغي،
بل واتهم األمازيغ بالسعي
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للفتنة ،وتجاهل بشكل متعمد
ما ورد يف تقرير األمم املتحدة
املراجع واملنقح من طرف شعبة
اإلحصاءات لألمم املتحدة برسم
دورة إحصاءات  ،2010الذي
أورد فيما يخص اللغات ثالث
أنواع من البيانات املتعلقة
باللغة األم.
وشددت ذات املنظمة بكون
املندوبية السامية للتخطيط
تعاملت بارتجالية واستهتار
مع األمازيغية ،إذ أنها وقبل أيام
من انطالق عملية اإلحصاء،
قام املندوب السامي للتخطيط
أحمد لحليمي بتوجيه مذكرة إىل
املندوبيات الجهوية للتخطيط
تقيض بتغيري سؤال حول
األمازيغية ورد يف استمارة
اإلحصاء.
وأكد البيان عىل أن إحصاء سنة
 ،2014هو إحصاء مزور ،كما
هو شأن إحصاء سنة ،2004
وهما اإلحصاءان اللذين أرشف
عليهما أحمد الحليمي كمندوب
سامي للتخطيط.
وطالب بيان التجمع العاملي
األمازيغي بإجراء إحصاء خاص
باألمازيغ وفق املعايري األممية
وكما سبق وأوصت بذلك اللجنة
األممية للحقوق اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية ،وبفتح
تحقيق يف عمل املندوبية السامية
للتخطيط ومحاسبة أحمد
الحليمي عىل كل الخروقات التي
تشوب عملها خاصة ما يتعلق
بتحكيمه إليديولوجية القومية
العربية يف عمل املندوبية.
وطالب بإقالة أحمد الحليمي
من منصبه كمندوب سامي
للتخطيط.
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بأمنه وسيادته ووحدته،
فطيلة الخمسني سنة املاضية
استورد الكثري من املشاريع
الفاشلة املبنية عىل إيديولوجية
القومية العربية من املرشق
بإرادة الدولة ،واستورد رغما
عن أنف الدولة نفسها مشاكل
املشارقة وتياراتهم الراديكالية
اليسارية واإلسالمية ،هذه
األخرية التي هندست للكثري من
االنقالبات والجرائم التي طالت
أمن الوطن بل ووحدته الرتابية.
هذا ويف سياق التوجه املغربي
نحو إفريقيا كذلك ،نرى أنه
ال يمكن له أن ينجح بدون
أن تقف الدولة للتأمل أوال يف
أسباب غيابها عن القارة التي
ال يمكن اختزالها عىل نحو
خاطئ يف مواقف بعض دولها
من الوحدة الرتابية للمغرب،
بل يمكن إرجاعها إىل ما أرشنا
إليه سلفا حول تبعية املغرب
لدول املرشق العربي ،وهي
تبعية جعلت أحزابه وجمعياته
ومواطنيه يعرفون عن شبه
الجزيرة العربية كل شئ
ويجهلون باملقابل كل األمور
عن القارة التي ينتمون إليها،
وسبب ذلك واضح ومعروف،

إذ يكمن يف كون حكام البالد كنوا كل العداء
عىل مدى الستني سنة املاضية ،لكل ما يربطهم
بالقارة االفريقية واألمازيغية يف صلبه ،بسبب
تأثرهم بإيديولوجيات القومية العربية أو اإلسالم
السيايس ،وهو تأثر ال يجد بعض الفاعلني املغاربة
حرجا يف الترصيح باستعدادهم للمساس بسالمة
الوطن وسالمة أبنائه من أجل عيون قضايا ال
تمت بصلة للمصالح العليا للبالد .وهذا ما يسمى
باالستالب املرشقي أو الغربي وأساسه كما أسلفنا
هو تبني الدولة بسياستها التعليمية واالعالمية
كل ما من شأنه احتقار الذات األمازيغية وكل
ما هو إفريقي يف املناهج الدراسية والسياسات
االعالمية.
ومن ثم فقد حان الوقت لكي ينصب عمل الدولة
بكل مؤسساتها ومسؤوليها عىل التخلص
من عقدة االنتماء إلفريقيا ،واملدخل لذلك هو
األمازيغية ألن االستمرار يف احتقارها لن ينتج عنه
سوى الفشل تلو الفشل الذي ظل املغرب يجنيه
طوال الستة عقود املاضية.
وملن ال يقرؤون التاريخ وال يعتربون منه يقول
الحكيم األمازيغي:
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وجه رئيس التجمع العاملي األمازيغي ،رشيد
الراخا ،رسالتني شديدتي اللهجة إىل ممثيل كل
من املنظمتني الدوليتني :األمم املتحدة يف شخص
رئيسها بان كيمون ،واالتحاد األوروبي يف شخص
ممثلته السامية للشؤون الخارجية والسياسة
األمنية ،فيديريكا موغرييني ،طالبهما بالتدخل
العاجل إلنقاذ حياة املعتقلني املزابيني يف السجون
الجزائرية ،الدكتور كمال الدين فخار ورفاقه،
واملطالبة باإلفراج الفوري عنهم.
وذ ّكر الراخا ،األمني العام لألمم املتحدة بمراسالت
سابقة للتجمع العاملي األمازيغي ،حول مسألة
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف حق
املواطنني األمازيغ يف منطقة مزاب ،كان قد توصل
بها قبل زيارته الرسمية للجزائر يف السادس
من مارس املايض ،والتي قوبلت ،حسب الراخا،
بصمت غري مفهوم من قبل بان كيمون.
فيما ذكر ممثلة االتحاد األوروبي بمراسلة سابقة
للتجمع العاملي األمازيغي بتاريخ  15يوليوز
 ،2015حول مسألة االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان يف حق املواطنني األمازيغ يف منطقة مزاب،
دون أن يحرك االتحاد ساكنا .مضيفا “مع العلم
أن الجزائر ملزمة بموجب املادة  2من اتفاقية
الرشاكة مع االتحاد ،باحرتام مبادئ الديمقراطية
وحقوق اإلنسان األساسية”.
وأكد رئيس التجمع العاملي األمازيغي ،من
خالل ذات الرسالة ،أن السلطات الجزائرية،
بدال من احرتام اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
فهي تنتهك عمدا هذه الحقوق بمنطقة مزاب
(ومناطق أمازيغية أخرى مثل القبائل) ،ويتجىل

ذلك ،يضيف الراخا ،يف “استمرار احتجازها
بشكل غري عادل لعرشات من الناشطني يف
مجال حقوق اإلنسان بما يف ذلك ممثلنا الدكتور
كمال الدين فخار ورفاقه ،ضحايا اتهامات
زائفة تيسء للمصلحة الوطنية”.
ونبه رئيس التجمع األمازيغي ،إىل أن الحكومة
الجزائرية تواصل تنفيذ سياسة اإلبادة
الجماعية ضد شعب املزاب ،وذلك من خالل دعم
جماعة الشعانبة العربية التي تهاجم باستمرار
السكان األصليني األمازيغ .ما تسبب يف مقتل
أكثر من ثالثني شخصا باإلضافة إىل أزيد من
مائة جريح.
وأعلم رئيس ذات التنظيم األمازيغي ،أن الدكتور
كمال الدين فخار ورفاقه دخلوا مرة أخرى يف
إرضاب جديد عن الطعام منذ  15نونرب الجاري،
“ما قد ينتج عنه إما موتهم ،يف حالة عدم تدخلكم،
وإما اإلفراج عنهم” .مع العلم أن ترصيحات عمار
سعداني ،األمني العام لجبهة التحرير الوطني الذي
يجب أن يقال من قبل الرئيس امليت-الحي ،تتهم
بشكل مبارش الرئيس السابق لدائرة االستعالم
واألمن لالستخبارات العسكرية ،الجنرال محمد
مدين املدعو “توفيق” ،بتورط يف هذه األحداث
املأساوية بغرداية .2013-2015
وسجل رشيد الراخا عىل السلطات الجزائرية
(الرشطة ،الدرك وعمالء املخابرات) أنه بدال
من تركيز جهودها لحماية الناس وممتلكاتهم
وإحقاق العدالة بينهم ،فإنها ال تزال تواصل
انتهاكها لكافة املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان،
ضاربة جميع القوانني الوطنية واالتفاقيات

أبى قلمي أن يراودني لكتابة كلمات يف حق أب روحي
وصديق مثايل ،وكلما حاولت ارتجفت أناميل ونابت دموعي
عن خواطري،واليوم صممت أن أكتب شيئا ألخفف عن
نفيس معاناتها الداخلية بإفراغ املكنون مغالبا دموعي
املنهمرة ألقول :مات محمد ايشو اوصحابو وماتت
الشهامه ،مات اوصحابو ومات الكربياء األمازيغي ،مات
اوصحابو وماتت النخوة ،مات اوصحابو ومات الكرم،
مات اوصحابو اإلحساس الرهيف ،مات اوصحابو ومات
نبض القبائل ،مات اوصحابو ومات القلب الغيور،
مات هذا الرجل العظيم الذي جاورته لسنوات ،جعلتني
خصاله وقيمه وإيثاره أتشبث برفقته ،إنسان يجسد
مفهوم اإلنسانية يف الواقع ،كرس حياته لتحفيز القبائل
لتنفض عن ذواتها غبار الذل ،قال لآلخرين وبصوت

مرتفع،نريد أرضنا،غاباتنا،مياهنا ،ثرواتنا....،كفى من
الحكرة،شعار ظل يردده،نفخ الروح يف أموات النفوس،
أطر،وزمجر ،وناظر ،وسافر،وشارك إعالميا،غرضه رد
اإلعتبار ألهله وذويه من األمازيغ املهمشني يف الجبال
والقرى ،لم تثني اإلغراءات من عزيمته إىل أن سلم
الروح لبارئها،لقد مات األسد فلرتقص الذئاب ،عزائي
لقبيلة أيت بوبرش،أيت مروول ،أمغاس التي أنجبت
أمثال هؤالء الرجال،عزائي لكل ساكنة الجبال،عزائي
لكل القبائل ،عزائي لكل املناضلني يف فقدان أعز صديق.
فلرتقد روحك أخي الكريم ،بعد أن حملت معك إىل القرب
غصة الحكرة التي الزالت تُمارس عىل املستضعفني
يف هذه الدنيا الفانية ،ولكن أو ّد أن أخربك أخي الكريم
رغم اختالف عواملنا األن ،إننا سنبقى عىل العهد يف تبليغ

حممد يشو اوصحابو :االرض تغيب زئري األسد

خريالدين الجامعي
• اإلخراج الفني:
رشيدة إمرزيك
• ملف الصحافة:
* اإليداع القانوني:
2001/0008
• وكيل تجاري:
محمد إبن الشيخ
* الرتقيم الدويل1114-1476 :

* رقم اللجنة الثنائية للصحافة
املكتوبة أ.م.ش 06-046
• اإلدارة والتحرير:
 5زنقة دكار الشقة  7الرباط
Tél/Fax: 05 37 72 72 83
E-mail:
amadalamazigh@yahoo.fr
Web:
www.amadalpresse.com

الدولية عرض الحائط ،مضيفا أنها تترصف مثل
قوة احتالل ،غري مبالية بدعوات املنظمات غري
الحكومية الدولية مثل منظمة العفو الدولية،
هيومن رايتس ووتش ،والفيدرالية الدولية لحقوق
اإلنسان ،وكذا املؤسسات األوروبية مثل االتحاد
األوروبي ،والسفارة البلجيكية.
وأكد الراخا يف ختام رسالته عىل رضورة تفاعل
ذات املسؤولني مع هذا التحذير ،وذلك من خالل
مطالبة النظام الجزائري باإلفراج الفوري عن
الدكتور كمال الدين فخار ،وجميع السجناء
السياسيني املزابيني ،وبالتايل إجبار السلطات
الجزائرية عىل االمتثال للقانون الدويل ،من أجل
الوقف النهائي لسياستها العدوانية ضد الشعب
األمازيغي وخصوصا شعب أت مزاب ،وامليض
قدما يف تأسيس لجنة أممية للتحقيق يف هذه
املأساة اإلنسانية.

الرسالة خدمة لساكنة الجبال
املهمشني ،رحمك الله واسكنك
فسيح جناته وجعل ما قدمت
من نضاالت من أجل اآلخرين
يف ميزان حسناتك ،دموعي
منعتني من كتابة أكثر ألنني
اقتنعت أننا لن نفطر جميعا
يف مقهى بالل ،لن أسمع بحة صوتك مرة أخرى يف اَي
مكان،وداعا أيها األسد الذي يأبى أن يروض ،وهنيئا
ألعدائك بذلك األسد الحجري بإفران،بعد أن غاب األسد
اإلنسان الغيور الحقيقي الذي مأل زئريه كل أرجاء
الوطن.
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أكد املنظمون أنه ّ
مت اختيار تنظيم «املنتدى الوطين األول ألمازيغ املغرب» تزامنا مع اليوم العاملي حلقوق اإلنسان ،للتنبيه إىل أمهية الدفاع عن حقوق اإلنسان ،يف بلد ال زال هذا الورش فيه
مفتوحا ،إذ رغم حتقيق عدد من املكاسب إال أن مثة عراقيل وحتديات وخروقات فيما خيص حقوق اإلنسان كما هي منصوص عليها يف اإلعالن العاملي ،وتقارير املنظمات احلقوقية املغربية والدولية
وجلان األمم املتحدة ال زالت توجه دعوهتا املتكررة للحكومة املغربية من أجل احترام التزاماهتا يف هذا الصدد.

منتدى أمازيغ املغرب يناقش واقع حقوق اإلنسان باملغرب
أزيد من  150مشاركا ومشاركة استفادوا من التكوين
يف جمال حقوق اإلنسان مبنتدى أمازيغ املغرب

ورشات وتدريبات ودعوات لرص صفوف
احلركة األمازيغية

“

منتصر إثري؛
استفاد ما يفوق  150مشاركًا ومشاركة من ورشات تكوينية
ودورات تدريبية حول آليات الترافع على حقوق اإلنسان املنظمة من طرف جريدة
“العامل األمازيغي” بتعاون مع “مجعية املرأة للتنمية واألعمال االجتماعية” و”التجمع
من أجل الثقافة والدميقراطية باملغرب” وبشركة مع املؤسسة األملانية “فريديرش
نيومان” بفندق النخيل بالناظور.
املشاركون واملشاركات استفادوا من الدورة التكوينية ضمن فعاليات املنتدى الوطين
األول ألمازيغ املغرب املنظم حتت شعار« :تأطري الشباب وتكوين النساء يف آليات
الترافع على حقوق اإلنسان» ما بني  9و 11من شهر دجنرب اجلاري.

* إفتتاح....

بعد استقبال املشاركني واملشاركات مساء الجمعة  09دجنرب
 ،2016افتتحت أشغال املنتدى الوطني األول ألمازيغ املغرب رسميا
يوم السبت  10دجنرب  ،2016وذلك تزامنا مع اليوم العاملي لحقوق
اإلنسان ،بكلمة ألمينة ابن الشيخ مديرة جريدة العالم األمازيغي،
وممثلة عن جمعية املرأة للتنمية واألعمال االجتماعية و التجمع
من أجل الثقافة وكذا ممثل التجمع العاملي األمازيغي يف األطلسني
الكبري واملتوسط محمد بوسعيدي ،لتنطلق بعد ذلك الدورات
والورشات التكوينية ،بدورة تكوينية حول“ :الشباب والرتافع
املدني من أجل تكريس احرتام حقوق اإلنسان” من تأطري عبد الله
ألحلوي ،أستاذ بجامعة القايض عياض بمراكش.
كما تم تنظيم ندوة وطنية ،يف ذات اليوم ،حول موضوع“ :واقع
حقوق اإلنسان بعد خمس سنوات عن التعديالت الدستورية
وسبل مساهمة األمازيغ يف التغيري اإليجابي باملغرب” ،أطرها كل
من منري بن األخرض ،محامي بهيأة الرباط ،ورشيد الراخا رئيس
التجمع العاملي األمازيغي ومدير نرش جريدة “العالم األمازيغي”
وتطرق األستاذان املحارضان إىل السياق الذي جاءت فيها التعديالت
الدستورية باملغرب.
فيما شهد اليوم الختامي ،تنظيم دورة تكوينية خاصة بالنساء

الحقوق الثقافية ومجاالتها،
وكيفية الرتافع الكتسابها،
حيث كانت فرصة للمشاركني
لإلملام بمجاالت الحقوق الثقافية
املتعارف عليها يف املواثيق الدولية،
وما يتيح ترسيخ ثقافة التعدد واالختالف واملساواة والعدالة
االجتماعية ،التي تندرج ضمنها الحقوق اللغوية ،وقد سلط الحلوي
الضوء عىل تعريف مفهوم الحق الثقايف وأشكال تثمني املكتسبات
والحفاظ عليها عن طريق الرفع من قدرات املكون األمازيغي كي
ينخرط بقوة يف حركية نضالية وذات أجندة ومنهجية مؤطرة من
طرف مجموعات ضاغطة.
الورشة عرفت نقاشا ومساهمات من لدن الحارضين ومداخالت
حول اآلليات املتبعة يف سياق الرتافع عىل حقوق اإلنسان كما جاءت
يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

ورشة حول قدرات املرأة يف جمال املناصفة ومناهضة التمييز

ويف يوم األحد  11دجنرب  ،2016حول موضوع :تم تأطري ورشة
حول أليات “تقوية قدرات املرأة يف مجال املناصفة ومناهضة العنف
والتمييز” من طرف سعاد بنقشوح ،رئيسة شبكة الجمعيات
التنموية بإقليم الحسيمة ،وقد استفاد ما يفوق  150مشاركا ً
ومشاركة من الورشة التكوينية حول آليات تقوية قدرات املرأة
يف مجال مناهضة العنف والتمييز ،وكذا الطرق املمكنة للتصدي
لظاهرة العنف ضد النساء ،وتطرق املشاركون واملشاركات يف
مداخلتهم إىل السياق التاريخي لنضاالت الحركة النسوية وكيف
استطعن الدفاع واملطالبة بحقوقهن ،وأيضا ً للصعوبات والعراقيل
التي ال تزال تقف يف وجه تحقيق مطالبهن يف املناصفة واملساواة.
وحاولت سعاد بنقشوح ،أن تكون ورشة «تقوية املرأة يف مجال
املناصفة ومناهضة العنف والتمييز» ورشة تفاعلية حوارية،
توخت منها إثراء النقاش وتقاسم املعرفة حول موضوع حقوق
اإلنسان ،يف الشق املتعلق بحقوق املرأة وواقعها ،داخل املجتمع
مع تسليط الضوء عىل مجمل املمارسات
املسيئة لكرامة املرأة ،كما ركزت بنقشوح
عىل أشكال مناهضة العنف ضد املرأة
وتمكينها من كافة الحقوق االقتصادية
والسياسية واالجتماعية ،وتكريس
املساواة والتمييز اإليجابي ،الذي يضمن
الحق للجميع ويؤهل النساء الكتساب
آليات الرتافع والحماية والدفاع عن
مطالبهن ومكاسبهن.

املشاركون ..املنتدى حقق جناحا كبريا..

بعنوان“ :تقوية قدرات املرأة يف مجال املناصفة ومناهضة العنف
والتمييز” من تأطري سعاد بنقشوح ،رئيسة شبكة الجمعيات
التنموية بإقليم الحسيمة ،وعرفت نقاشا ً مهما ً حول تاريخ نضاالت
ّ
ّ
حقوقهن
ونضالهن املرير من أجل
الحركة النسوية يف العالم،
السياسية واالجتماعية… وكذا سبل مواجهة العراقيل التي ال تزال
تقف يف وجه تحقيق مطالبهن يف املناصفة واملساواة.

ورشة صباحية حول الشباب والترافع املدين

عرفت الفرتة الصباحية من افتتاح املنتدى األول ألمازيغ املغرب،
صباح اليوم السبت  10دجنرب  ،2016تأطري ورشة تكوينية حول
“الشباب والرتافع املدني من أجل تكريس احرتام حقوق اإلنسان”
من طرف األستاذ بجامعة القايض عياض بمراكش ،عبد الله ألحلوي،
استهدف من خاللها إرشاك الحارضين ،يف إعداد مسودة تتضمن

أجمع املشاركون واملشاركات عىل أن
املنتدى الوطني األول ألمازيغ املغرب،
حقق نجاحا ً كبريا ً يف أوىل دوراته التكوينية
والتدريبية حول أليات الرتافع عىل حقوق
اإلنسان.
وأكد املشاركون واملشاركات عىل أن الدورة
األوىل للمنتدى حققت نجاحا كبريا ال من
حيث التنظيم وال من حيث الكم والكيف،
ومن خالل ارتساماتهم التي استقتها
جريدة «العالم األمازيغي» شددوا عىل
رضورة استمرار مثل هذه املبادرات.
هذا ،وأجمع جل املتدخلني يف الورشات التكوينية والتدريبية عىل أن
الدولة املغربية ال تملك اإلرادة السياسية الحقيقة يف تعاملها مع
القضية األمازيغية ،كما اتفقوا عىل أن الدولة تحتقر األمازيغية
وتهمش األمازيغ يف وطنهم مع سبق اإلرصار.
واتفق املستفيدون واملستفيدات من عدد من الورشات التكوينية
حول التعريف بالعهود واملواثيق الدولية ،واإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان ،والعهدين الدوليني الخاصني بالحقوق السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ..والحقوق اللغوية والثقافية للشعوب،
عىل أن الدولة املغربية ال تحرتم أبسط الحقوق اللغوية والثقافية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ..املتعلقة بالشعب األمازيغي.

أهداف املنتدى...

يسعى املنتدى الوطني األول ألمازيغ املغرب ،حسب ورقة اعدتها
الجهة املنظمة ،إىل بحث السبل املمكنة ملالءمة الترشيعات الوطنية
مع املواثيق واالتفاقيات والعهود الدولية لحقوق اإلنسان واملرأة
والشعوب.
كما يسعى منتدى أمازيغ املغرب إىل تعزيز جميع البيانات عن
انتهاكات حقوق اإلنسان كما هي منصوص عليها أمميا ً وكذا
التوعية بحقوق املرأة وتعزيز قدراتها بما يمكنها من مواجهة
ً
إضافة إىل التحسيس بأهمية
التمييز والعنف للنهوض بوضعيتها،
احرتام التعدد واالختالف واملساواة انطالقا ً من تعزيز الحقوق
اللغوية والثقافية األمازيغية.
ويسعى املنتدى كذلك إىل زيادة الوعي العام والتعبئة االجتماعية يف
مجال حقوق اإلنسان ،إضافة إىل جرد وتقييم انعكاسات التعديالت
الدستورية لسنة  2011يف املغرب عىل واقع حقوق اإلنسان.

سياق املنتدى الوطين األول ألمازيغ املغرب..

أوضح املنظمون أن املنتدى الوطني األول لألمازيغ املغرب جاء
تزامنا مع اليوم العاملي لحقوق اإلنسان الذي يخلده العالم كل سنة
يف  10دجنرب ،الذي يرمز لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف عام  ،1948اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،ويف
سنة  ،1950اعتمدت الجمعية العامة القرار ( 423د  )5 -الذي دعت
فيه جميع الدول واملنظمات املعنية لالحتفال بـ 10دجنرب سنويا
بوصفه يوم حقوق اإلنسان.
وأكد املنظمون أنه ت ّم اختيار تنظيم «املنتدى الوطني األول ألمازيغ
املغرب» يف هذا اليوم ،للتنبيه إىل أهمية الدفاع عن حقوق اإلنسان ،يف
بلد ال زال هذا الورش فيه مفتوحا ،إذ رغم تحقيق عدد من املكاسب
إال أن ثمة عراقيل وتحديات وخروقات فيما يخص حقوق اإلنسان
كما هي منصوص عليها يف اإلعالن العاملي ،وتقارير املنظمات
الحقوقية املغربية والدولية ولجان األمم املتحدة ال زالت توجه
دعوتها املتكررة للحكومة املغربية من أجل احرتام التزاماتها يف هذا
الصدد.
كما يتزامن هذا النشاط ،حسب الجهة املنظمة ،مع حملة األمني
العام لألمم املتحدة التي تحمل عنوان “اتحدوا إلنهاء العنف ضد
املرأة” ،والتي أطلقت فيها األمم املتحدة بمناسبة اليوم العاملي
ملناهضة العنف ضد النساء ،نشاطا مناهضا للعنف القائم عىل
نوع الجنس ،املصاحب لليوم العاملي لحقوق اإلنسان يف الفرتة من
 25نوفمرب وحتى  10ديسمرب ،ويهدف إىل تسخري  16يوم لرفع
الوعي العام وحشد الناس يف كل مكان إلحداث تغيري لصالح النساء
والفتيات.
ويأتي هذا النشاط كذلك بعد مرور خمس سنوات عىل التعديالت
الدستورية باملغرب التي أقرت يف استفتاء شعبي يوم  01يوليوز
 ،2011وهي مناسبة لطرح أسئلة الحصيلة واملكتسبات خاصة وأن
تلك التعديالت استهدفت احرتام الحقوق اللغوية والثقافية والقضاء
عىل التمييز ضد املرأة ،كما نصت عىل إعطاء أهمية للشباب والعمل
الجمعوي املدني.

الدورة محلت إسم شهيد احلكرة «حمسن فكري»

اتفق املشاركون واملشاركات يف افتتاح اليوم األول من أشغال املنتدى،
عىل إطالق إسم محسن فكري ،شهيد الحكرة ولقمة العيش الذي
تم طحن بالحسيمة ،عىل الدورة األوىل من منتدى أمازيغ املغرب،
كما وقف الجميع دقيقة صمت ترحما ً عىل روح “سماك الحسيمة”
يوم السبت  10دجنرب 2016الذي يتزامن مع الذكرى األربعينية
“لطحنه” ،وباملناسبة نظم وفد من التجمع العاملي األمازيغي،
مبارشة بعد انتهاء الفرتة الصباحية ،قافلة من الناظور باتجاه
الحسيمة للمشاركة يف أربعينية محسن فكري.
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أمينة أبن الشيخ ،مديرة جريدة «العامل األمازيغي»:

النضال األمازيغي جيب أن ينتقل للنضال
الترافعي ذو املردودية املؤسساتية

أمينة ابن الشيخ ،مديرة جريدة «العالم األمازيغي»
أشارت أثناء ترحيبها باملشاركني واملشاركات إىل
أهمية اللحظة التي ينعقد فيها املنتدى الوطني األول
ألمازيغ املغرب وما يستوجبه من رص لصفوف
الحركة األمازيغية ،وتقوية وجودها وموقعها.
وشدّدت مديرة «العالم األمازيغي» عىل رضورة
االنتقال من ما أسمته اإلطار النضايل املتسم
بالعاطفة ،إىل النضال ألرتافعي ذو املردودية
املؤسساتية ،يف إطار الفعل الديمقراطي ،عرب اإلملام
بآلياته وأساليبه ،انطالقا من النصوص القانونية
لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،وكافة الوثائق ذات
الصلة ،باعتبارها مرجعا وأرضية للتكوين وتعزيز

القدرات يف مجال حقوق
الضامنة
اإلنسان،
واحرتام
للتعايش
اآلخر والذات وإلزام
املؤسسات باحرتام هذه الحقوق.
وأكدت ابن الشيخ يف كلمة لها خالل افتتاح أشغال
منتدى أمازيغ املغرب ،عىل أن الهدف من املنتدى
هو كسب آليات الرتافع عىل حقوق اإلنسان وهذه
األخرية البد أن تكتسب السيما يف سياق مرحلة
جديدة توجت بدستور جديد ،نص عىل رسمية اللغة
األمازيغية بالرغم من مكامن النقص املسجلة يف
بنوده ،تورد أمينة ابن الشيخ

عبد اهلل احللوي ،أستاذ جامعي مبراكش

جيب خلق جبهة قوية مسنودة
بدعامتني ،فكرية/اقتصادية
اعترب عبد الله ألحلوي أن تشكيل حركية
نضالية وذات أجندة ومنهجية مؤطرة من
طرف مجموعات ضاغطة ،دافع يستوجب
من القوى املدنية الحاملة لهاجس الدفاع
عن األمازيغية التفكري يف أشكال جديدة،
مؤثرة يف القرار السيايس واستثمار الرتاكم
الحاصل يف صريورة النضال الذي قادته
الحركة األمازيغية ،مشدّدا عىل رضورة
خلق جبهة قوية مسنودة بدعامتني،
فكرية/اقتصادية ،حيت انه بدون مرشوع
اقتصادي بديل وناجح يلبي تطلعات
وانتظارات املجتمع ويعزز مرشوعها
السيايس ،وإسرتاتيجيتها الرامية إىل

منري بن األخضر ،حمامي هبيئة الرباط:
فريديريش نيومان تؤكد
املناطق األمازيغية تدبر شؤوهنا يف إطار نظام تشريعي عريف دعمها لكل ما يصب يف تعزيز
احلقوق والدميقراطية
يسمح بتنظيم املعامالت والعالقات داخل القبائل األمازيغية

أشار منري بن األخرض،
محامي بهيأة الرباط
إىل السياق التاريخي
ملنظومة الترشيع منذ
فرتة الحماية وقدرة
األمازيغية
املناطق
عىل تدبري شؤونها يف
إطار نظام ترشيعي
عريف سمح بتنظيم
والعالقات
املعامالت
داخل القبائل األمازيغية
مقابل محاوالت الدولة
املركزية يف عهد الحماية
بسط سلطتها عرب قوانني الغرض منها
مزيد من التحكم والسيطرة ومحارصة
كل محاوالت خارج دائرة نفوذ الحماية
الفرنسية وكذا اإلسبانية.
كما أشار بن األخرض يف سياق مداخلته
يف الندوة الوطنية « واقع حقوق اإلنسان
بعد خمس سنوات عن التعديالت
الدستورية وسبل مساهمة األمازيغ
يف التغيري اإليجابي باملغرب» إىل التطور
الذي عرفه مسلسل النزاع والرصاع بني
الدولة واملخزن مع إرصار السلطة عىل
العمل بظهري  1935والذي استمر إىل
غاية سنة  1992والقائم عىل الزجر
والتضييق عىل الحريات.
وأكد بن األخرض أنه رغم مرور قرن
من الزمن لم يأتي الحصول عىل قانون
ومنظومة ترشيعية تأخذ بعني االعتبار
حقوق الساكنة األصلية للمغرب.
وأكد بن األخرض عىل أن الدولة آنذاك
لم تأخذ بعني االعتبار الرتاكم االيجابي

للقوانني العرفية يف
األمازيغية،
املناطق
التي استطاعت أن تجد
لنفسها ،نموذجا يف
العيش والتنظيم داخل
قواعد محكمة .مقابل
ذلك فإن كل الترشيعات
والقوانني التي عرفها
املغرب لحدود الساعة،
تحكم فيها منطق أمني،
زاد من حدة التنازع
والصدام بني الدولة
واألمازيغ وكرس هوة
عميقة ال تزال ترخي بظاللها إىل اليوم
يف ظل وجود فقر وضعف يف االقرتاح
الترشيعي داخل املؤسسات املختصة،
كما لدى الفاعل السيايس والحزبي.
وعاد األستاذ املحارض إىل الحديث عن
التعديالت الدستورية قائال“ :أن املجتمع
املدني املكون من الجمعيات األمازيغية
لم يقدم مقرتحات علمية بالرغم من أن
دستور  2011جاء بمقاربة تشاركية يف
الترشيع” .حسب تعبريه.
واثراءا ملوضوع الندوة جاءت مداخالت
وتساؤالت املشاركني ،لتؤكد حضور
هواجس الفاعل األمازيغي ،فيما
يتعلق بالرتاجعات الحاصلة يف مجاالت
الترشيع ،وتجليات الحيف والتضييق
الذي يطال كل املبادرات البناءة لخلق
الصلة بني املكون االقتصادي ،مع الفاعل
األمازيغي ،تفاديا لكل اصطفاف وتوحيد
للصفوف.

حممد بوسعيدي رئيس فرع التجمع العاملي األمازيغي
باألطلس املتوسط

ويف ختام الندوة الوطنية» واقع حقوق
اإلنسان بعد خمس سنوات عن التعديالت
الدستورية وسبل مساهمة األمازيغ
يف التغيري اإليجابي باملغرب» أعطيت
الكلمة ملمثل مؤسسة فريدريش نيومان
األملانية  ،olaf kellerhoffوقد عرب يف
كلمة مقتضبة له ،عن سعادته بالتواجد
رفقة الجمعيات املدنية وجريدة العالم
األمازيغي املنظمني للمنتدى.
وأكد «  « olafاستعداد املؤسسة األملانية
دعمها لكل األفكار واالقرتاحات،
التي تصب يف اتجاه تعزيز الحقوق
والديمقراطية ،وفق مقاربة تشاركية
تتوخى ترسيخ آليات الفعل ،املدني
والحقوقي الضامن للعدالة االجتماعية
وتأهيل العنرص البرشي.

عاليل ..مجعية املرأة
تكافح التمييز وتقدم
الدعم للمرأة

هنالك رغبة داخل مكونات احلركة األمازيغية
لرص الصفوف

بدوره ،أكد محمد
بوسعيدي ،رئيس فرع
التجمع العاملي األمازيغي
باألطلس املتوسط ،عىل
القيمة املضافة لهذا
اللقاء الذي ينظم يف إطار
املنتدى الوطني األول
ألمازيغ املغرب ،رغم كل
الصعوبات واملعيقات،
وهذا ما يؤكد ،يضيف
البوسعيدي عن وجود
رغبة داخل مكونات
الحركة األمازيغية لرص الصفوف،
كما هو الشأن بالنسبة للتجمع العاملي
األمازيغي ،كإطار يعني بقضايا

والدفاع
األمازيغ،
عن حقوقهم الفردية
والجماعية ،االقتصادية
منها والسياسية ،والرتافع
عىل أصعدة مختلفة ،وطنيا
ودوليا.
وأشار بوسعيدي يف كلمة
له خالل افتتاح أشغال
املنتدى ،إىل ما قال عنها
الحملة الرشسة والزحف
املكثف من طرف لوبيات
املستثمرين الخليجيني،
عىل أرايض ساكنة إقليم إفران ،وهذا
هو الخطر الذي يتهدد وجود اإلنسان
األمازيغي يف أرضه وهويته ووجوده.

ا كتسا ب
ق
حقو
ا أل ما ز يغ ،
يضمن
و
تو ز يعا
عادال للثروة ،ال يمكن أن تتحقق املطالب
األمازيغية ،وأكد الدكتور عبد الله الحلوي،
عىل الدور الهام لجانب التكوين والتأهيل
وتعزيز القدرات يف حقوق اإلنسان ،والدفاع
عن القضية األمازيغية ،وفق آليات عملية
بموازاة إعداد مرشوع اقتصادي جذاب
وبديل .وفق تعبريه

رشيد الراخا :رئيس التجمع العاملي األمازيغي:

اإلعالم املغريب ميارس األبارتايد
ضد األمازيغ

أكد رشيد الراخا ،رئيس التجمع
العاملي األمازيغي ومدير نرش جريدة
العالم األمازيغي ،أن
املؤرشات الحالية يف
تعاطي الدولة مع ملف
األمازيغية
القضية
تدعو إىل القلق وعدم
التفاؤل يف ظل استمرار
مسلسل التضييق عىل
األمازيغية
الحركة
جهودها
وتبخيس
والتشكيك يف مطالبها.
وأوضح الراخا يف
مداخلة له خالل
الندوة الوطنية ” واقع
حقوق اإلنسان بعد خمس سنوات عن
التعديالت الدستورية وسبل مساهمة
األمازيغ يف التغيري اإليجابي باملغرب”
والتي تدخل يف برنامج املنتدى الوطني
األول ألمازيغ املغرب املنظم بالناظور،
(أوضح) أن القضية األمازيغية
عرفت تراجعات خطرية يف السنوات
األخرية رغم كل الشعارات والخطابات
والتدابري السطحية.
ونبه رشيد الراخا إىل الفشل الذي رافق
تنزيل التقسيم الجهوي يف نسخته
الجديدة وخضوعه ملنطق الهواجس
األمنية بعدما تم تمزيق وتشتيت
املناطق األمازيغية وتقزيمها داخل
مجاالت جهوية يف إطار مخطط غري
بريء يتوخى محارصة كل توجه
إيجابي للحركة األمازيغية .وفق
تعبريه.
ويف السياق ذاته ،اتهم رشيد راخا،
الصحافة املكتوبة واإلعالم املرئي
واملسموع يف املغرب ،بممارسة ما
سماه بـ”األبارتايد” و “العنرصية”
اتجاه الحركة األمازيغية واألمازيغ.
وأوضح الراخا ،أن اإلعالم الوطني

يُمارس العنرصية يف تعاطيه مع
األنشطة الحقوقية واملدنية التي
تقوم بها الحركة
األمازيغية يف املغرب،
ودائما ً ما يتغاىض
عىل تغطية أنشطتها
األهمية
وإعطاء
لبياناتها وبالغاتها
املواكبة ألحداث ذات
بالقضية
الصلة
األمازيغية ،يف املقابل
ال يتوانى (اإلعالم
الوطني) يف مواكبة
كل ما يرضب يف
األمازيغ
نضاالت
ومرشوعية مطالب الحركة األمازيغية.
وفق تعبريه
وأضاف الراخا قائال ” :بإستتناء جريدة
“العلم” وبعض املواقع اإللكرتونية
املحلية ،فباقي الجرائد الوطنية
واإلعالم السمعي البرصي تُمارس
عنرصية ممنهجة ومدروسة بإتقان
يف تعاملها مع الحركة األمازيغية،
ودائما ً ما تبحث عن الهفوات للرضب
يف رشعيتها ومصداقيتها”.
يف املقابل ،أشاد مدير نرش “العالم
األمازيغي” بدور اإلعالم اإلسباني يف
تعامله مع أنشطة الحركة األمازيغية،
وبتغطيته املستمرة لجل األنشطة
وبيانات وبالغات الفعاليات األمازيغية،
كما أشاد باإلعالم املحيل يف مدينة
مليلية ،والذي يواكب كل األنشطة
واملبادرات األمازيغية يف املغرب.
وأكد الراخا عىل أن األمازيغ يؤدون
الرضائب باملاليري سنويا لإلعالم
الوطني الرسمي من أجل نقل معاناتهم
وهمومهم للرأي العام الوطني املحيل
والدويل ،وليس من أجل املزيد من
اإلقصاء والتهميش والعنرصية.

املعتقل السياسي أعطوش ُيشيد باملرأة
األمازيغية

من جانبها ،تطرقت عاليل سمية ،باسم
جمعية املرأة للتنمية واألعمال االجتماعية،
يف كلمتها االفتتاحية ،إىل أهداف ومجاالت
اشتغال الجمعية واهتماماتها.
وأكدت سمية يف مداخلة لها ،أثناء استقبال
املشاركني واملشاركات ،أن جمعية املرأة
للتنمية واألعمال اإلجتماعية تهتم
بقضايا املرأة ومكافحة أشكال التمييز
ضدها ،كما تقديم الدعم واملساندة للمرأة.

يف كلمة له بمنتدى أمازيغ املغرب،
أشاد املعتقل السيايس السابق
للقضية األمازيغية ،حميد
أعطوش بدور املرأة األمازيغية
يف الدفاع عن اللسان األمازيغي
ومورثها الثقايف واإلنساني ،وقال
أعطوش إن املرأة األمازيغية
تاريخيا كان لها دور كبري يف
حماية األمازيغية من االندثار،
وضحت بأبنائها كمعتقلني أو
شهداء أو مختطفني.

والشباب.

ووجه
هذا
كلمة
أعطوش
وتنويه
تقدير
باملجهودات التي
تبدلها مكونات
الحركة األمازيغية
يف مجال التعريف
با نتظا ر ا ت
األمازيغ السيما
يف ما يخص املرأة
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أربعينية حمسن فكري  ..مسرية تارخيية ويوم استثنائي معطيات جديدة يف قضية استشهاد
حمسن فكري
كمال الوسطاني

“

؛

تزامنا مع تخليد العالم لليوم العاملي
لحقوق اإلنسان ،خرج مساء يوم
السبت  10دجنرب  ،2016عرشات
اآلالف من املواطنني بمدينة الحسيمة
يف مسرية وصفت بالتاريخية ،لتخليد
أربعينية الشهيد محسن فكري،
الذي تويف يوم  28أكتوبر املايض
مطحونا ً داخل حاوية شاحنة لنقل
األزبال ،بعد احتجاجه عىل محاولة
إتالف أسماكه املحجوزة.
وقد عرفت مدينة الحسيمة منذ
الساعات األوىل لصباح يوم السبت،
توافد العديد من النشطاء املمثلني
ملختلف املدن املغربية من أجل
املشاركة يف تخليد الذكرى األربعينية
لوفاة «شهيد الحكرة» محسن
الفكري ،واستجابة لنداء نشطاء
الحراك االجتماعي بالريف الداعي إىل
تنظيم وقفة احتجاجية متوجة بمسرية
تجوب شوارع املدينة بالتزامن مع اليوم
العاملي لحقوق اإلنسان.
وقالت وكالة األناضول أن عدد املشاركني
يف املسرية بلغ حوايل  100ألف محتج ،فيما
ذهبت تقديرات املنظمني وبعض املواقع
اإلخبارية إىل أبعد من ذلك بكثري.
ولبى املشاركون يف تخليد أربعينية
محسن فكري ،الذي هزت قضية وفاته
الرأي العام املغربي والدويل ،النداءات التي
عممها النشطاء املساهمون يف تأطري
االحتجاجات بمدينة الحسيمة عىل مواقع
التواصل االجتماعي عىل اإلنرتنت ،والتي
وزعت منشوراتها أيضا عىل املواطنني
بشوارع الحسيمة.
وصدحت هتافات قوية ضد “الحكرة”
بالحسيمة ،وأخرى مطالبة بصون كرامة
املواطن بالريف وكل ربوع املغرب .وقد
سجل حضور الفت للعلمني األمازيغي
والريفيي ،كما تم تسجيل غياب شبه تام
لعنارص الرشطة ورجال السلطات املحلية،
خالل التظاهرة ،فيما قام العرشات من
الشباب املشاركني يف املسرية ،عىل غرار
باقي التظاهرات التي عرفتها الحسيمة
بحماية املؤسسات العمومية واملمتلكات
الخاصة ،بتشكيل سالسل برشية حولها.
ولعل أهم ما ميز هذا اليوم ،هو قمة
التنظيم الذي ميز املسرية االحتجاجية التي
فاق عدد املشاركني فيها كل التقديرات

مقارنة باألشكال السابقة ،مرورا
باملحكمة االبتدائية ،ثانوية البادييس،
بلدية الحسيمة ،محكمة االستئناف،
ثم العودة إىل ساحة «الشهداء» حيث تم
اختتام املسرية بكلمة ختامية تالها نارص
الزفزايف .شدد من خاللها عىل رضورة
«اإلفراج عن تفاصيل التحقيق يف أقرب
وقت» ،مع «إعادة فتح ملف الشهداء
الخمسة الذين قتلوا وأحرقوا يوم 20
فرباير  2011بالحسيمة» ،وإسقاط
العسكرة عىل مدينة الحسيمة ،ووقف
سياسة نزع األرايض بمناطق املزمة
والسواني ،وغريها من املطالب السياسية
واالجتماعية.
وكانت حشود غفرية من ساكنة جماعة
أيث عبد الله املجاورة ملدينة الحسيمة قد
نظمت مسرية شعبية ،قبل انطالق الشكل
االحتجاجي ،انطالقا من مركز الجماعة يف
اتجاه مدينة الحسيمة ،قاطعني أزيد من
 35كيلومرتا مشيا عىل األقدام ،وذلك «ردا
عىل قائد الجماعة الذي حاول منع أحد
األشكال التعبوية بالجماعة ،وتأكيدا عىل
أن ساكنة أيث عبد الله منخرطة يف الحراك
الشعبي رغم محاوالت بعض الجهات
املخزنية عزل هذه املنطقة املهمشة عن
سائر اإلقليم” ،حسب املحتجني.
ومن جانبهم ،نظم سائقوا ومهنيو
قطاع «الطاكسيات» قافلة تتكون من
أزيد من  200سيارة أجرة ،عىل متنها
مئات املحتجني الذين جاؤوا من مختلف
مدارش وجماعات اإلقليم ،حاملني معهم

يافطات تطالب بالحرية والكرامة
والعدالة االجتماعية إىل جانب أعالم
الجمهوية الريفية واألمازيغية ،كما حلت
بالحسيمة حافلتني قادمتني من مدينة
وجدة ،كان عىل متنها طلبة الحركة
الثقافية األمازيغية الذين جاؤوا خصيصا
للمشاركة يف هذا الحدث الجماهريي
املميز ،كما عرفت خطوط السري من
مختلف أقاليم الريف حركة كثيفة
باتجاه الحسية ،خاصة إقليمي الناظور
والدريوش.
وكان حادث وفاة «فكري» ،قد تسبب
بمظاهرات ومسريات احتجاجية يف جميع
أنحاء املغرب ،وبشكل أكرب بمنطقته
والبلدات املجاورة ،رفعت خاللها شعارات
تطالب بمحاسبة كل املتورطني يف وفاة
تاجر السمك محسن فكري.
وقد نظمت أيضا وقفات إحتجاجية أخرى
بإسبانيا ،وأخرى أمام مقر املفوضية
األوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل،
من طرف الجالية املغربية املقيمة بالديار
األوروبية.
وكانت اللجنة املرشفة عىل التظاهرات قد
قررت تخليد األربعينية بالتزامن مع اليوم
العاملي لحقوق االنسان ،بالنظر إىل رمزية
هذا التاريخ ،وعىل اعتبار أن األخري يحمل
دالالت ذات أهمية ،ليكون للحراك صدى
دويل عىل حد تعبري نبيل أحمجيق ،أحد
أبرز النشطاء يف الحراك.

أمينة ابن الشيخ تدين سياسة نزع األراضي بأربعينية حمسن فكري
أكدت مديرة جريدة العالم األمازيغي ،أمينة ابن الشيخ ،يف
مداخلة لها بالندوة الصحفية التي نظمتها لجنة الحراك الشعبي
بالحسيمة يوم السبت  10دجنرب  ،2016أمام آالف املتظاهرين
بساحة الشهداء ،قبل ساعات من انطالق مسرية تخليد أربعينية
الشهيد محسن فكري ،أكدت عىل أن جريدة العالم األمازيغي
واكبت عن قرب الحراك الشعبي بالحسيمة منذ ليلة استشهاد
محسن فكري.
وأضافت أن الجريدة أعدت ملفا كامال حول "الحكرة" التي تعرض
لها محسن فكري" ،كما نرشت قبل ذلك ملفات حول مختلف
املشاكل التي يعاني منها الشعب األمازيغي من تفقري وتهميش
ونزع لألرايض وطمس للهوية ومنع لألسماء األمازيغية".
وتساءلت ابن الشيخ مع لجنة الحراك الشعبي بالحسيمة حول
موضوع نزع األرايض بغابة السواني ومدينة املزمة ،املوضوع
الذي قالت بأنه كان من صلب اهتمامات املناضلني بالحسيمة،
وأضافت أن املوضوع يستحق أن يكون ضمن مطالب اللجنة
املحلية.
وتجدر اإلشارة إىل أن الندوة الصحفية ،التي تم تنظيمها تحت
شعار "أربعينية الشهيد بني مرايا الحقيقة ومؤامرة الصمت"،

شارك يف تغطيتها أزيد من
 50صحفيا ،جاؤوا من
مختلف مناطق املغرب
ُ
وقدم
ملتابعة الحدث.
خاللها تقرير مفصل
حول مسار الحراك
الشعبي وأهم املراحل
التي مر منها واألنشطة
التي نظمت بعد استشهاد
محسن فكري ،كما تم
التطرق إىل أهم املطالب
التي رفعتها الجماهري،
كإسقاط ظهري عسكرة
الحسيمة وفك العزلة عن
الريف ،والعيش الكريم
والعدالة االجتماعية.

أفادت مصادر متطابقة أن قايض التحقيق بمحكمة االستئناف
بالحسيمة ،رفض تمتيع املوقوفني يف ملف محسن فكري بالرساح
املؤقت ،بعد التوصل إىل مجموعة من املعطيات الجديدة بخصوص
هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام بعد مقتل محسن فكري يف
الثامن والعرشين من أكتوبر املنرصم.
وكشفت «دليل الريف» أن قايض التحقيق قرر يوم األربعاء14 ،
دجنرب  ،2016متابعة سبعة متهمني يف حالة اعتقال ،ويتعلق األمر
بكل من مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد والطبيب
البيطريي ،وقائد املقاطعة وخليفة قائد إضافة إىل عاميل نظافة،
مربرا أنه يجب استكمال البحث التفصييل مع املتهمني املعتقلني يف
هذا امللف.
ويتابع املوقوفون يف هذا امللف بتهم تتعلق بالتزوير يف محرر رسمي،
والقتل غري العمد ،وهي التهم التي نفاها املتهمون أثناء التحقيق
معهم ،حيث تشبثوا بالرباءة ،خالل التحقيق التفصييل الذي قام
به قايض التحقيق األسبوع املايض ،نافني يف الوقت ذاته تزوير
محرض إتالف أسماك الراحل محسن ،فيما أكد عمال النظافة الثالثة
املتابعني أثناء التحقيق أنهم سبق أن أتلفوا ثالث مرات أسماكا عن
طريق طحنها يف شاحنة لنقل األزبال ،بعد املناداة عليهم من لدن
السلطات ،وأن املسطرة التي سبق أن اعتمدت هي نفسها التي جرت
يوم  28أكتوبر وانتهت بمفارقة «سماك الحسيمة» للحياة.
ويأتي هذا القرار يف الوقت الذي طالبت فيه الكتابة الوطنية لنقابة
موظفي الصيد البحري بالحسيمة ،بإطالق رساح املعتقلني عىل
خلفية قضية «محسن فكري» ،ويتعلق األمر بكل من رشيد
الركراكي مندوب الصيد البحري بالحسيمة ،ومحمد رشاف رئيس
مصلحة الصيد بالحسيمة ،وعبد املجيد احمراوي الطبيب البيطري
بالحسيمة.

أمازيغ يدعمون حراك احلسيمة
يف مهرجان خطايب بالرباط

خرج املئات من املحتجني األمازيغ
مساء يوم األحد 18 ،دجنرب ،2016
يف مهرجان خطابي أمازيغي أمام
الربملان املغربي ،أبانوا من خالله عن
دعمهم للحراك الشعبي بالحسيمة،
وأعلنوا تضامنهم مع مختلف الحركات
االحتجاجية املدافعة عن حقوق الشعب
األمازيغي.
وعرف املهرجان الخطابي حظور
ممثيل مختلف الحركات االحتجاجية
بعدد من مناطق املغرب ،فعن تنسيقية
نزع األرايض حرض عبد الرحمان
الرايض ،وحرض املعتقل السابق لحركة
عىل درب  96بإيميرض عمر موجان،
وتحدث لحسن الداموالي باسم
لجنة متابعة ملف املعتقل السيايس
األمازيغي عبد الرحيم إداوصالح ،إىل
جانب معتقيل الحركة األمازيغية حميد
أعطوش ومصطفى أوسايا واملزابي
صالح عبونة تحدثوا جميعا عن
مختلف املشاكل التي يعانيها الشعب
األمازيغي ،بينما تحدث مناضل الحركة
األمازيغية رشيد غرناطي عن الحراك
الشعبي بالحسيمة ومصري ملفات
الشهيد محسن فكري وريفينوكس
وشهداء  20فرباير وكذا املعتقل
السيايس محمد جلول.
ويف ترصيح ألحد منظمي الوقفة،
محيي الدين حجاج ،قال بأن هذا

الشكل االحتجاجي يأتي يف إطار
الربنامج النضايل الذي بدأته الحركة
االمازيغية بالرباط مع استشهاد
محسن فكري و الذي تميز بمجموعة
من األشكال النضالية الجماهريية
بالرباط وخارجها ،كما يأتي للتنديد
بالتهميش الذي يعانيه األمازيغ باملغرب
العميق كإملشيل ،أنفكو ،صنهاجة
ارساير ...وكذا استمرار املخزن يف
سياسة االعتقال السيايس لكل من عبد
الرحيم إداو صالح ،ومحمد جلول.
وأضاف حجاج أن الهدف من هذا
املهرجان الخطابي األول من نوعه يف
تاريخ النضال األمازيغي ،هو إرسال
إشارة للمخزن أن الحركة األمازيغية
قد دشنت فصال جديدا من النضال
امليداني وأنها ستكون دوما إىل جانب
الشعب يف نضاله من أجل الكرامة
والحرية والتصدي للحكرة املمنهجة.
ويف ختام املهرجان أصدرت الحركة
األمازيغية بالرباط بيانا تؤكد من خالله
دعمها املطلق للحركات االحتجاجية
التي «ال زالت تقارع جربوت املخزن
يف امليدان وعىل رأسها الحراك الشعبي
بالحسيمة ،وحركة عىل درب 96
بإيميرض ،حيث يسطر إيمازيغن أبهى
صور املواجهة والتشبث باألرض رمز
الهوية والفخر».
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يف ذكرى استشهاد الزعيم مانو داياك
ملحات من تاريخ وأعالم الطوارق

يف  15دجنرب  ،2016حلت الذكرى  21الستشهاد الزعيم واملناضل األمازيغي مانو دياك ( مانو أك داياك) ،حيث أغتيل
الزعيم ومن معه يف انفجار طائرته ،وهو يف طريقه حلضور اجتماع سلمي يف عاصمة النيجر نيامي.
حيمل بنا قبل املضي عن حياة مانو ،أن نأيت بكلمة يسرية عن موطنه األصلي بالد الطوارق ،فإن للبيئة اليت ينشأ فيها الشخص
ويترعرع تأثريا كبريا يف أعماله ،وباستحضارها يسهل احلكم على حياة الرجل مبا حييط به من مؤثرات .ولد “مانو داياك” يف
منطقة “ ”Tafadakبأيار  Ayirشرق الطوارق والواقعة حتت نفوذ نظام النيجر.
* سعيد باجي
والتي تتوزع حاليا بني الجزائر وليبيا وموريتانيا والنيجر
ومايل وتشاد .كما تروى الروايات كثريا عن شجاعتها
وأوصافها الروحية ومشاعرها القلبية ،وهي صفات جعلت
سكان أهكار ينصبونها ملكة عليهم .ولعل عىل هذا األساس
نفهم سبب انتقال صفات النبل عن طريق النساء يف املجتمع
الطوارقي ،حتى أن األطفال يف العائالت النبيلة ينسبون
ألمهاتهم وليس آلبائهم كما هو الشأن يف املجتمعات األخرى.

* بالد الطوارق:اإلنسان واملجال
يعيش الطوارق حاليا يف الصحراء الكربى وجزء من الساحل،
ويتوزعون عىل شكل قبائل هي كالتايل :قبيلة ()Agar- Ajar
ويمتد وجودها من أقىص الجنوب الرشقي الجزائري جبال
 Tasiliتحديدا إىل الجماهريية الليبية ،قبيلة ()Ahuggwar
ويمتد وجودها من أقىص الجنوب الجزائري إىل دولة النيجر،
قبيلة ( )Azawadوتستوطن دولتي النيجر ومايل ،قبيلة
( )Ayirموجودة بالنيجر ،وقبيلة ( )Tadamakaبمايل.
فطوارق الصحراء موجودون يف الجنوب الجزائري ومنطقة
فزان بليبيا وأهم قبائلهم  ،Ihuggwarوبالتحديد بمنطقة
جبال  ،Ahuggwarثم imeghvasenو Iwraghenو Ijerfiyen
بفزان ،وسكان مدينة  Ghdamsالليبية عند نقطة الحدود مع
كل من تونس والجزائر.
طوارق الساحل وهم باألساس قبائل  Ayirبصحراء Tiniri،
 Ilmdenبمنطقة  Gawبالنيجر ،و Ityramو Drarمن
 ،Ilmden ilmtunnو  Tadmktحوايل ( tumbuktuومنعطف
نهر النيجر بمايل...
وكل Ghzafوغريها يف منطقة Azawad, adrar d ifughas
بمايل.
وكل هذه القبائل تشرتك يف نفس الثقافة ،ويف نفس اللغة
األمازيغية «Tamacaqtالتي كانت تكتب خصوصا يف الجنوب
منذ أقدم العصور «.»Tifinaq/gh
منطقة  Agadizهي أحد سبعة مناطق التي تكون دولة
النيجر وهي تقع شمال البالد  ،تشمل املنطقة مساحة نحو
 667ألف كيلومرت مربع وتشكل بذلك أكرب مناطق النيجر.
تتكون Agadizمن صحراء « »Tiniriوجبال « .»Ayirتحدها
من الشمال والية  Tamanrrastالواقعة تحت نفوذ الجزائر،
وتحدها من الشمال الرشقي الحدود الليبية ،ومن الرشق
تشاد ،وتحدها من الغرب منطقة  Kidalيف مايل.
وتسمية الطرقي بالرجل األزرق هي صفة مردها إىل أن
اللثام الذي يضعه عىل وجهه يصبغ باستمرار باللون األزرق.
وتحظى املرأة يف املجتمع الطرقي بمكانة خاصة ومميزة.

تينهنان :امللكة واألم الروحية للطوارق
امللكة تينهنان هي األم الروحية للطوارق  ،أو املرأة الكثرية
الرتحال والسفر ..والتي تشكل بالنسبة لهم األم الروحية أو
أمهم األوىل التي استقرت بمنطقة أهكار وأسست ساللتها.
والزال رضيحها هناك ،تاريخه يعود إىل حوايل القرن الرابع
امليالدي ،حسب األدوات التي عثر عليها بجانب الهيكل
كاملجوهرات واألواني الخاصة بالطقوس الجنائزية .وحسب
بعض املصادر التاريخية فإنها تعرضت ملضايقات األرسة
الحاكمة آنذاك لتفر رفقة حاشيتها وتقطع الصحراء الكربى
لينتهي بها املطاف يف تمنراست ،حيث اختارت اإلقامة بسبب
توفر رشوط الحياة بها.
 .الروايات تقول إن امللكة كانت فاتنة جدا وهي األم األوىل
للطوارق النبالء ،وقد هاجرت أختها “تكمات” ،إىل منطقة
آير بالنيجر ،أين أنجبت أوالد “مدا” ،وهي قبيلة معروفة
باملنطقة إىل يومنا هذا.
تني هينان ( )Tin Hinanهي ملكة قبائل الطوارق ،وقد
حكمت يف القرن الخامس امليالدي ،وإليها يستندون يف
تنظيمهم اإلجتماعي الذي يستمد السلطة ـ حتى اآلن ـ من
حكمة املرأة.
تني هينان ملكة متفردة ،فالروايات التاريخية تثبت أنها
كانت تدافع عن أرضها وشعبها ضد الغزاة .وقد عرف عنها
أنها صاحبة حكمة ودهاء ،نصبت ملكة بسبب إمكانياتها
وقدراتها الخارقة للعادة .قدمت تني هينان ذات زمن من
منطقة «تافياللت» الواقعة بالجنوب الرشقي للمغرب
األقىص .
ويروى بأن تني هينان سيطرت سياسيا عىل منطقة مزدهرة
وقتها وحكمت عددا كبريا من القبائل تنحدر منها مختلف
قبائل الطوارق الحالية يف بلدان الصحراء الكربى اإلفريقية،

الطوارق :بني اإلستعمار الفرنسي واحلكم العسكري
النيجري

مانو داياك :
الزعيم املغتال

ولد “مانو داياك” سنة  1949يف منطقة “ ”Tafadakبآير  Ayirشرق الطوارق
والواقعة حتت نفوذ نظام النيجر.
ومانو ينتمي إىل قبيلة “ ،”Ifughasبدأ دراسته مبدرسة فرنسية متنقلة خاصة بالرحل ب
”  ،”Azalمث باملدرسة اإلبتدائية مبنطقة  ،Tighzrinمث أنتقل إىل مدينة “Agdz-
 ”Agadizليكمل دراسته اإلعدادية فالثانوية يف مدينة “نيامي” ،قبل أن يتم جتنيده
عسكريا من طرف النظام القائم.
ويف سنة  ،1969سافر إىل الواليات املتحدة للدراسة العليا بنيويورك وحصل على شهادة الفن
من جامعة أنديانا ،مث شهادة يف اللغة اإلجنليزية.
عام  1973سافر إىل باريس ودرس يف املعهد التطبيقي للدراسات العليا التقنية
واالنثروبولوجية الثقافية واإلجتماعية للعامل األمازيغي ،كماحصل على دكتوراة فخرية يف
العلوم السياسية من جامعة السوربون.
مانو األب لطفلني ،بعد عودته إىل النيجر اشتغل دليال سياحيا يف الصحراء مع وكالة أسفار
فرنسية مث أنشأ وكالته اخلاصة “تيمت أسفار” ،تزعم رابطة املقاومة املسلحة وقاد انتفاضة
الطوارق يف تسعينيات القرن املاضي ضد اجليش النيجري.
كان سياسيا وحماربا ورمزا من رموز الطوارق ،واستطاع ونبوغه الثقايف والسياسي اإللتزام
بالقضية الطوارقية ،وبناء روح نضالية وكفاحية ،من أجل حترير أرض أزواد الطوارق ،ليتحول
إىل الجئ سياسي يف فرنسا ،إال أنه عاد لينشئ “جبهة حترير متوست” ،وهي حركة ثقافية
اجتماعية تسعى لنشر الوعي بقضية الطوارق ،وتعمل على توعية املجتمع الطوارقي ،مث
أنشأ اجلبهة الشعبية لتحرير الصحراء يف يناير  .1994حيث كان أيضا مثقفا وكاتبا ،وألف
كتابني باللغة الفرنسية أحدمها بعنوان “الطوارق واملأساة“ ،والثاين بعنوان “ولدت ويف
عيين الرمل“.
ويف  15دجنرب  ،1995أغتيل الزعيم ومن معه يف انفجار طائرته من نوع (Cessna
 )337وهو يف طريقه حلضور اجتماع سلمي يف عاصمة النيجر نيامي .ويرجح أن يكون
احلادث مدبرا من النظام النيجري بتواطؤ مع فرنسا ونظام معمر القذايف.

يف أواخر القرن التاسع عرش ،قامت فرنسا بغزو النيجر ويف
عام  1904أصبحت النيجر جزءا من إفريقيا الغربية الفرنسية،
لكن قبائل الطوارق ظلت تقاوم االحتالل الفرنيس حتى عام
 1922عندما حولت فرنسا البالد إىل مستعمرة فرنسية.
ويف عام  1946أصبحت النيجر واحدة من األقاليم الفرنسية،
فيما وراء البحار ،ولها مجلسها الترشيعي الخاص بها ،ولها
تمثيل نيابي يف الربملان الفرنيس.
يف  23يوليو 1956؛ اتخذت السلطات الفرنسية قرارا بإعادة
النظر يف هيكل مستعمرات ما وراء البحار الخاضعة للحكم
الفرنيس؛ تبعه إعادة تنظيم الربملان الفرنيس يف أوائل 1957
ومن ثم إصدار قرار بشأن إلغاء التفرقة يف اإلدالء باألصوات
داخل الربملان ومنح ممثيل األقاليم الخاضعة تحت الحكم
الفرنيس حقوقا مساوية ألعضاء الربملان فرنيس الجنسية
ومن ثم املشاركة يف ترشيع القوانني سواء الفرنسية أو تلك
املختصة بشؤون أقاليم ما وراء البحار ،األمر الذي ساعد
العديد من الدول الواقعة تحت السيادة الفرنسية عىل التمتع
بشئ من الحكم الذاتي والقدرة عىل تكوين نواة لحكومات
وطنية تدير شؤون البالد .وكان للنيجر حظ يف ذلك؛ حيث
تمتعت بالحكم الذاتي تحت الوصاية الفرنسية بعد قيام
الجمهورية الخامسة بفرنسا يف  4دجنرب  1958حتى نالت
النيجر استقاللها التام يف  3غشت .1960
منذ اليوم األول لالستقالل وحتى أربعة عرش عام تلت ذلك؛
خضعت النيجر لحكم مدني أحادي الحزب تحت رئاسة
هاماني ديوري والذي استمر يف حكم البالد حتى عام ،1974
حافظ خاللها ديوري عىل عالقات وطيدة مع فرنسا والتمس
مساعدتها عىل بداية إنتاج اليورانيوم عام  .1971حتى
عصفت بالبالد أزمة جفاف شديدة القسوة تزامنت مع
العديد من االتهامات واالعتقاالت من جانب الحكومة تجاه
أعضاء املعارضة وحمالت مكثفة ضد من وصفتهم الحكومة
بالفاسدين ،األمر الذي أدى إىل قيام انقالب عسكري بقيادة
رئيس الحكومة آذاك العقيد ساني كونتشيه ،حيث تمت
اإلطاحة بنظام ديوري واعتالء كونتشيه سدة الحكم .وظلت
النيجر تحت طائلة الحكم العسكري حتى وفاة كونتشيه عام
 1987وقع خاللها عىل اتفاقية للتعاون املشرتك مع فرنسا
عام  ،1977كما قام بخصخصة جزئية للرشكات اململوكة
للدولة وذلك نتيجة لوقوع جفاف آخر بالبالد وزيادة مديونية
الحكومة خاصة أسعار اليورانيوم عامليا.
وخلف كونتشيه يف الحكم رئيس حكومته العقيد عيل سايبو
الذي تبنى نظام حكم معتدل أحادي الحزب يف محاولة منه
للسيطرة عىل األمور السياسية  .ومع بداية عام  1991تم
الرتخيص لتأسيس األحزاب والجمعيات األهلية ،األمر الذي
ساعد عىل إقامة مؤتمر للمصالحة الوطنية يف يوليو 1991
تمهيدا لتبني العديد من الترشيعات القانونية التي من شأنها
إقامة حياة سياسية جديدة .كما أصدر املؤتمر برئاسة أندريه
ساليفو قرارا بتجريد سايبو من سلطاته وتعيني حكومة
انتقالية إلدارة شؤون البالد حتى االنتهاء من االنتخابات
الرئاسية.
استمرت الحكومة االنتقالية يف إدارة شؤون البالد من نوفمرب
 1991وحتى انهيارها يف أواخر عام  ،1992وسط مشاكل
اقتصادية ،ما جعل الطوارق يطالبون باالستقالل يف شمال
البالد.
ويف عام  1994تم توقيع اتفاق سالم مع طوارق الشمال،
حيث تم منحهم حكما ذاتيا محدودا.
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التالثي األمازيغي «أكال ،أفكان ،أوال» شعار لإلنسانية!...

ْ
ْ
ِيمازيغ ْن الذي هو رفع ثالثة أصابع من اليد.
من منا ال يعرف رمز إ
ْ
ومن منا اليعرف أن هذه األصابع الثالث هي تعبري أو اصطالح
لعنارص القضية األمازيغية األساسية التي تدافع وترافع عنها الحركة
األمازيغية باستمرار .والتي هي ”أكال ،أفگان ،أوال“ ،وتعني يف اللغة
العربية عىل التوايل ”األرض ،اإلنسان ،اللغة“ .لكن دعونا نفرس هذا
ْ
األحرار(ئمازيغ ْن) تفسريا دقيقا
الرمز الثالثي املعرب عن شعار الرجال
معمقا.
أ َ َكا ْل :تعني األرض  la Terreالتي نعيش فوقها نغدو و نروح .وفيها
نعمل ،عليها نسكن .فهي كل يشء بالنسبة لنا كإنسان يرغب بصفة
دائمة يف استمرار حياته.
األرض التي دارت وال تزال تدور حولها الرصاعات السياسية (الحروب،
اإلستعمار ،الغزو ،التحرير )...والنقاشات الفكرية والعلمية (دراسات
علمية ،اجتماعية واقتصادية ) حيت بني مجموعة من العلماء
الجيولوجيني أن األرض هي الضامن الوحيد لإلستقرار البرشي .وهذا
من خالل مجموعة من األنشطة التي لها عالقة باألرض مبارشة،
كالفالحة و الصناعة .والتي من شأنها صناعة وخلق الثروة la
( création de la richesseسلع و أموال) بتعبري رجال اإلقتصاد les
 économistesالذين نذكر منهم عىل سبيل املثال الفيزيوقراطيني les
 physiocatesالذين يعتربون األرض مصدرا وحيدا وأوحد للثروة la
. richesse
من أجل التعريف أكثر بأهمية األرض يف الوجدان اإلنساني عموما
نستعني بمفهوم ”امللكية  “ la propriétéبكرس امليم أو ”التملك“.
فحينما تكون مساحة أرضية يف ملكية عائلة ما فإن هذه األخرية
ستشعر بنوع من الطمأنينة يف أرضها وهذا ما سيجعلها مستقرة
اجتماعيا واقتصاديا يف تلك الرقعة األرضية.
و لن نبالغ كذلك يف إعطاء كل تلك األهمية الكربى لـــ «األرض» وقد
اعتربها القانون الدويل عنرصا أساسيا من بني العنارص التالثة املشكلة
للدولة ( les éléments constitutifs de l’Étatالشعب ،اإلقليم و
السلطة السياسية).

أ َ ْف َگ ْ
ان :تعني اإلنسان  ،L’hommeالذي هو موضوع الجدل مند وجد يف
هذا الكون .إنه العنرص التاني يف شعار الحراك األمازيغي عرب العالم.
يف تبياننا ملكانة ”أفگان“ يف الوجدان البرشي ذاته سنعتمد معيارين
أساسيني .األول متعلق بما هو فكري ،والثاني متعلق بما هو حقوقي.
لو تأملنا تاريخ اإلنسان بصفة عامة و تجولنا بني صفحاته املليئة
باألحدات لوجدناه عبارة عن مسلسل طويل ملجموعة من التورات
الفكرية البرشية .فاإلنسان مند الوهلة األوىل لوجوده عىل كوكب
األرض لم يكن يرىض بمستواه املعييش ووضعيته اإلجتماعية التي
كان يعيشها .وهذا ما جعله يستأنف مهمة التفكري والتأمل بما يدور
حوله من مظاهر طبيعية ،محاوال كسب منافعها و تجنب أرضارها.
وهذا من أجل تحسني ذلك املستوى والرقي بتلك الوضعية .وقد استمر
عىل هذا النحو فراكم مجموعة من الحضارات التي تخدمه وتعود
عليه بالنفع ،فآمن بآلهةٍ
ٍ
ُ
التفلسف
وديانات مختلفة ،و مارس فعل
والفلسفة ،و أنتج العلوم الكثرية ...إلخ
لقد احتلت مسألة الحقوق حيزا كبريا يف الفكر اإلنساني وكانت يف
صلب اهتماماته .فبدأ هذا اإلهتمام بحق اإلنسان كإنسان متميز عن
باقي املخلوقات يف الكون مع املعتقدات والديانات ،التي قد تكون وحيا
من عند الخالق أو يضعها اإلنسان بنفسه .يعطيها نوعا من القداسة
والطاعة ،وتشتمل(املعتقدات) عىل مجموعة من الضوابط والقواعد
التي تنظم سلوك اإلنسان يف عالقته باإلله أو بأفراد عشريته ،وتحفظ
له بعض الحقوق الطبيعية واألساسية.
ثم تأتي الفلسفة لتناقش مسألة الطبيعة واإلنسان(حالة الطبيعة)
مع كل من جون جاك روسو ،مونتيسكيو وجون لوك ،وقبل ذلك مع
أفالطون وغريه .هذا الرتاكم الفكري الفلسفي سينتهى أخريا بوضع
أول وثيقة لحقوق اإلنسان سنة  1215بإنگلرتا تحت اسم ”ماجنا
كارتا“ ،التي صارت مستندا و مرجعا لغالبية اإلتفاقيات التي تعنى
بشأن حقوق اإلنسان .ونذكر منها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة .1948
نخلص إىل أن كل هذه التورات التي مرت عرب التاريخ اإلنساني لم

تكن إال من أجل تحسني رضوف الحياة البرشية من خالل تمتيع هذا
اإلنسان بكافة حقوقه.
أَوَا ْل :إنها اللغة  ،la langueوهي مجموعة من اإلشارات و الرموز،
تش ِّكـل لنا أداة من أدوات التواصل والتفاهم بني الناس يف مجتمع ما.
نرتك هذا التعريف السطحي و العامـّي جانباً ،كما لن نستحرض أيّة
دراسة علمية لسانية يف معالجتنا للمسألة ال ُّلغوية وتحليلنا لعنرص
اللغة ،الذي يحتل مكانة كبرية يف قضية األمازيغ اإلنسانية .بل أننا
سنتناولها(اللغة) من خالل فلسفتها وعالقتها بالفكر والوجدان.
طرح العديد من فالسفة اليونان القديمة تساؤالت حول العالقة
التي ذكرناها سالفا أال وهي ”عالقة اللغة بالفكر ،والتعبري عن
مهارات وخربات الدهن البرشي“ .و يرى كانط  Kantأنها ن ُ ِشئت عرب
التفكري العقالني واملنطقي .يف حني يعترب مجموعة من فالسفة اللغة
ٌ
دراسة
املعارصين مثل نوعام تشومسكي أن الفلسفة يف حد ذاتها هي
للغة ،وأكد أن اللغة هي املسؤولة عن صياغة األفكار لدى مُتك ِّلميها .يف
ذات السياق يقول الكاتب ال ِّليبي املرحوم سعيد سيفاو املحروق بأن
« اللغة هي روح الجماعة الناطقة بها .وعندما تموت هذه الروح،
تتحول تلك الجماعة إىل قطيع برشي ال هوية له ،ال يلبث أن يتوارى عن
األنظار ذائبا يف ثقافة اآلخرين ».
يف فكرنا املتميز بالبساطة التامَّ ة يمككنا أن نضع اللغة موضعا ً بالغ
األهمية ،فهي ال تعرب عن هوية الشخص الثقافية بقدر ما تعرب عن كل
مايربط اإلنسان بإنسانيته من فكر،فلسفة ،دين ،قانون ،حق وكل ما
يصدر عن هذا اإلنسان من سلوك .ويف معرض حديثنا عن «السلوكات
البرشية» فاللغة هي املعيار الذي نعرب به عن مدى َقبولنا أو رفضنا
لكل مايصدر عن الغري من ترصفات وهي الوسيلة التي نمارس بها
التحكيم وإصدار أحكامنا تجاهها وبها إبداء رغباتنا وحاجياتنا
املختلفة يف مجتمع تسوده الحاجة والعالقات الپر ْگماتية.
أوَليس الشعار الثالثي ”أ َكا ْلْ ،
أف َگ ْ
ان ،أوا ْل“ شعار لإلنسانية جمعاء؟
* عبدالرحيم يوبا أمدجار

تسمية الرببر  :التأصيل والتمحيص والتصحيح

أثارت لفظة «الرببر» الكثري من النقاش حول مدلولها وأصلها بني مناضيل
الحركة األمازيغية وخصومهم اإليديولوجيني .والباحث يف كتب التاريخ
يجد أن هذه التسمية هي لفظة انتقلت من الثقافة اإلغريقية من كلمة
«بارباري» ( )barbariالتي تعني غري املنتمي للثقافة اليونانية ،وغري
الناطق بلغتها ،والذي لم يصل ملستوى تحرضها وحضارتها ،وتعني أيضا
من يتصف بفظاظة الطبع وعدم التحرض...
هذه التسمية أطلقها اليونانيون عىل الشعوب التي جاورتهم أو التي
اتصلت بها كالوندال واألمازيغ والعرب والجرمان و ...وملا انتقل مركز
الثقل الحضاري من أثينا وإسبارطة إىل روما ،استوردت هذه التسمية
وصاغتها وفق اللغة الرومانية وأصبحت تنطق «بارباروس» (،)barbarus
دون أن تتغري حمولتها بل ازدادت حدة من حيث االحتقار واالزدراء بالنظر
إىل بنية التفكري الرومانية التي تزكي القوة والجربوت واألنا املتضخمة
عكس الفكر اليوناني الذي يبجل العقل.
ونظرا التصال شمال إفريقيا باإلمرباطورية الرومانية من خالل
االستعمارين املبارش وغري املبارش ،فقد ظلت تسمية «الرببر» لصيقة
باألمازيغ واستعملت يف الكتابات التاريخية.
غري أننا نجد يف املعجم الفرنيس واملعاجم الشمالية والشمال-غربية التمييز
بني لفظتي ( )berbèreالتي تطلق عىل الشعب األمازيغي و ()barbare
التي تعني الهمجي واملتوحش وغري املتحرض.
وملا قام العرب برتجمة املؤلفات األدبية والفلسفية والعلمية اليونانية
واألروبية ،اقتبسوا بدورهم تلك التسمية وحاولوا تأصيلها لغويا  -كما هي
حال الكثري من املفردات التي ينسبونها تعسفا وافرتاء إىل اللغة العربية -
فقالوا مثال:
 «بربر الشخص وترببر القوم» إذا تكلموا بكالم غري مفهوم ،أي تحدثوابلغة غري تلك التي يفهمها العربي بشكل شبيه بالعُ جْ مة،
 و»بربر األسد» بمعنى أصدر صوتا مزعجا مرعبا غري مستساغ مثلالزئري والزمجرة...
وتقوت الحمولة القدحية لتلك التسمية من خالل اتصالهم بشمال
إفريقيا عن طريق الغزوات العربية املغلفة بخطاب ديني مؤدلج ومستغل
لتحقيق مآرب أخرى وخاصة يف الفرتة األموية الدموية  -والعباسية بعد
ذلك  -التي عملت وآمنت وكرست فكرة املوايل  -أي املسلمني غري العرب
املنتمني إىل الدرجات الدنيا من حيث الرتتيب الهرمي االجتماعي ،السيايس
واالقتصادي ،من أتراك وكرد وفرس وأقباط وأمازيغ ونوبيني ...فيما يشبه
ما نجده من الطبقة الثالثة ( )troisième classeيف املجتمعات الفيودالية
األوربية خالل الفرتة القروسطية ( - )âge médiévalلفرض الوصاية
والقطبية والتبعية وتكريس نظرة الدونية حيث التخميس وممارسة
املجون عىل البنات يف قصور دمشق وفرض دفع الجزية رغم إسالم عدد
من األمازيغ...
أما األمازيغ فقد أطلقوا عىل أنفسهم تسمية « »amazighدون غريها من
التسميات ،والتي جمعها السالم هو ( )imazighnكما تجمع جمع تكسري
( ،)imuzaghوقد يحدث أن تطرأ تغريات صوتية عليه:
 حدوث انزياح صوتي بني الصوتني ( )zو ( )hوهو ما يسمى بـ«الحَ نجرة»  -بفتح الحاء  -الذي نجده عند أمازيغ الصحراء حيث تنطق
( )imuhaghكما يف األمثلة التالية:
.)Azul : ahul (salut +
.)Amizi : amihi (le danger +
)Izi : ihi (la mouche +
)uZuD : uhuD (le mal +
 حدوث انزياح عىل مستوى الزاي حيث يفقد جهارته لينطق سينا ثميتغري مخرجه الصوتي إىل الغار لينطق شينا (ظاهرة التغوير) ويحدث
التناوب الصائتي بني الغني والقاف فنحصل عىل اللفظة (.)Amacq
 اكتساب الشني صفة الجهر لينطق جيما فنحصل عىل (.)amajqوتسمية «أمازيغ» متداولة عرب ربوع شمال إفريقيا األمازيغية وإن تلونت
التسمية عىل املستوى الصوتي من قطر آلخر ،وهناك أدلة كثرية عىل
أصالة هاته التسمية تاريخيا وأدبيا وتداوليا...
فقد وردت هذه التسمية يف الكتب القديمة سواء اليونانية أو الرومانية

والفرعونية منحولة من مثل « ...»maziks/Mazigs» «Masucوهذه
اللفظة ارتبطت أكثر إىل جانب لفظة «( »libuالليبيني) باألمازيغ
املتساكنني مع الفراعنة بمرص أو املجاورين لهم بليبيا وشمال السودان
(دارفور وما جاوره) .وإىل قبيلة « »Masucأو « »Maswacينتمي القائد
األمازيغي « »Cicnqأو « »Cicunqالذي هزم الفراعنة وتربع عىل عرش
األرسة الثانية والعرشين منذ  966سنة ق.م.
كما أن هناك من أسماء األماكن تلك التي حافظت عىل هذه التسمية مثل
اسم مدينة «الجديدة» قبل تعريب اسمها ،حيث كانت تسمى ()Mazagan
ولها احتماالن:
 - 1االحتمال األول »mazaghan« :حيث نجد تحريفا بسيطا لكلمة
«.»imazighn
 - 2االحتمال الثاني »mm izagharn« :أي املنطقة املستوية (كونها عبارة
عن منطقة سهلية)
وللفظة « »amazighخمس دالالت ممكنة:
 :»amazigh« .1اسم فاعل يفيد الصفة من الفعل « -»zaghوقد يفقد الغني
جهارته فينطق خاء « - »zaxوالذي مصدره « - )tazaght» (tazaxtوالذي
يفقد رصفة التأنيث وصائته االستهاليل فيدغم الصامت املوايل له قتنطق
« - )zzaght» (zzaxtوتعني النبل والشهامة واملروءة والكرم وعد قبول
الضيم واملسكنة .فامزيغ بهذا املعنى يفيد اإلنسان الحر النبيل ،وتؤدي
لفظة « )azaghmam» (azaxmamاملؤدى نفسه والذي من املحتمل أن
تكون امليم الثانية منقلبة عن (نون) بما معناه  :الروح األبيّة (azaghman
.): zagh + iman
 :»amazigh« .2اسم فاعل يفيد الصفة من الفعل « »mmuzghوله معنى
الفعل األول أعاله ،ومصدره « »timmuzghaالذي يعني الكرم والجود
واملروءة والشهامة.
 :»amazigh« .3اسم فاعل يفيد الصفة من الفعل « »smizghبمعنى
«ف ّكر» ومن مرادفته « )swingm» xrrs» (xrrSوالذي مصدره «»asmizgh
بمعنى التفكري ورجاحة العقل.
 :»amazigh« .4اسم فاعل من الفعل «( »azghحارب) بمعنى املحارب
الشديد املراس .ولعل تاريخ النضال واملقاومة الذي عاشه اإلنسان
األمازيغي يف مجاله التاريخي والحيوي الذي هو شمال إفريقيا املتميز
بموقعه الجيوسرتاتيجي الذي شكل مطمع عدد من الدول االستعمارية
املتعاقبة .وهذا املعنى يتكامل مع معنى «اإلنسان الحر» الذي أوردناه
أعاله.
 :»amazigh« .5اسم صفة ( )nom de qualitéمن الفعل «( »azghبمعنى
ّ
وجف) وهو يف األصل منقلب عن االسم ( )amazaghبمعنى (اليابس
يبس
والجاف) إما يف إشارة إىل نمط عيشه املتسم بالوعورة أو قساوة الطبيعة
الجغرافية التي يتخذها مجاال لعيشه.
إذن فـ « »amazighيف معناه العام انطالقا مما ورد أعاله يعني اإلنسان
املفكر اللبيب الحر النبيل الشهم الكريم ذو املروءة املحارب غري القابل
للذل والخنوع واملتسم نمط عيشه باالقتصاد عىل األساسيات والتكيف مع
قساوة ظروف املجال الجغرايف.
غري أن ما يالحظ هو انحسار التسمية يف بعض املناطق من شمال إفريقيا
األمازيغي لصالح املسميات الجغرافية املحلية أو توظيفهما جنبا إىل جنب
مثل «iclh’iyn»، «irifiyn»، «icnwiyn»، «imZabiyn»، «iqbayliyn»،
... ،»«icawiyn»، «iZnagn»، «izwarn»، «infusn»، «isiwan»، «isusiyn
أو استعاضتها بتسميات قدحية متبناة الشعوريا مثل «ئشلحيني» وهي
لفظة مقرتضة من اللغة العربية وتعني الشخص العاري من اللباس
ومعرتض طريق عابري السبيل ،وإن كنا ننوفر عىل كلمة ( )’aclihالتي
تحيل عىل نوع من األلبسة التي توجد يف بعض املناطق إال أن الجذر (c -
 )’l - hنادر االستعمال والوجود يف أغلب املتغريات وال نتوفر عىل كلمات
أخرى من الجذر نفسه  -يف حدود ما تم تجميعه من معجم أمازيغي وما
تم االشتغال عليه  -كما أن توفر هذا الجذر عىل حرف الحاء  -وهو من
األصوات غري األصيلة  -يف اللغة االمازيغية يعزز كون التسمية ممزغة.
عكس ما نجده يف األطلس املتوسط حيث التشبث بالتسمية األصيلة
للداللة عىل اإلثنية واللغة .ونجد ذلك يف الجنوب الرشقي من أرض مراكش

وإن بدرجة اقل ،حيث توظف يف األشعار القديمة ومن مثل ذلك ما ورد يف
البيتني الشعريني التاليني حيث وضعنا الكلمة بني قوسني:
Kyyin a s bddun (imazighn) RRay - 1
.Af ad ittnum amm ugadir wawal
Ixxa i Lmghrib iga bu tmunnaD - 2
.Mr taghul a (amazigh) ad agh tRwu
غري أن ما يالحظ هو ميل الشباب االمازيغي الذي تخرج من مدرسة
الحركة الثقافية األمازيغية والحركة األمازيغية وكذا غالبية األمازيغ
الناطقني ممن يمتلكون وعيا واعيا عرصيا بقضيتهم األمازيغية ،ميلهم
إىل تبني لفظة « »amazighدون غريها من التسميات الجغرافية املحلية،
ويعطونها بعدا هوياتيا ال عرقيا يشمل جميع سكان شمال إفريقيا
األمازيغ سواء أكانوا ناطقني باللغة األمازيغية أو غري ناطقني بها.
قبل الختم ال بد أن نشري إىل أن لفظة « »amazighيف املناطق خاصة يف
الجنوب الرشقي من املغرب وغريه ،قد تأخذ دالالت أخرى ،فقد تطلق عىل
إثنية من اإلثنيات حيث نجد إثنيات تطلق عليها لفظة « »imazighnدون
غريها من اإلثنيات األمازيغية األخرى خاصة الزناﯖية (الرجال الحمر
الساكنون يف الواحات) منها القادمة من الصحراء عكس هذه اإلثنية
املنحدرة من األطلس املتوسط .أو قد تطلق عىل اإلثنيات األمازيغية ذات
البرشة البيضاء يف مقابل تسميات أخرى لألمازيغ ذوي البرشة السمراء،
تسميات جغرافية مثل «( »iqbliynأي القادمني من جهة الرشق «ayt
 »lqbltأو الساكنني يف هذا االتجاه الجغرايف ،وإن كان أهل األطلس املتوسط
يطلقونها عموما عىل أهل الرشق والجنوب الرشقي بسمرهم وبيضهم
ولذلك نجد تسميتي « - »iqbliyn imllaln, umlilnبمعنى الرشقيون
البيض  -و»- »iqbliyn unglan, ibxxucn, ibxxann, uDayn, isggann
بمعنى الرشقيون السمر -التي أطلقها السكان االوائل للجنوب الرشقي
عىل من خلفهم بعد نزوحهم نحو مناطق األطلس املتوسط) أو تسميات
تحقريية ذات حمولة قدحية مثل «( »isuqiynيف إشارة إىل سوق النخاسة)
وغريها من التسميات .وهو ما جعل  -يف مرحلة من املراحل  -األمازيغ
الناطقني من ذوي البرشة السمراء ال ينخرطون إال ملاما يف الحركة
األمازيغية والحركة الثقافية األمازيغية للدفاع عن القضية األمازيغية
ويتوجسون منها خشية أن تكون حركة عرقية تدافع عن حقوق األمازيغ
البيض فقط أو مرتبطة بإثنيات أمازيغية دون غريها ،عكس «باقي»
املناطق التي انخرط فيها األمازيغ من مختلف األجناس واأللوان واألعمار
واإلثنيات ...وهو توجس بدأ ينقشع بفضل االطالع عىل أدبيات الحركة
األمازيغية وفتح قنوات الحوار وتكثيف اللقاءات التواصلية واالغرتاف
من مناطق جغرافية أخرى تعرف سيادة األمازيغ ذوي البرشة السمراء
واملنخرطني قلبا وقالبا للدفاع عن املزوغة دون أي توجس أو مركب نقص
أو عقدة تفوق .فاألمازيغ ليس لهم لون محدد حتى يتم تصنيفهم أو
تفييئهم فاملزوغة انتماء لألرض قبل أن تكون انتماء لألصل ،فاألمازيغ
لهم برشة سوداء ،بيضاء ،سمراء ،شقراء ،قمحية ...ذلك أن الشعب
األمازيغي بوثقة احتضنت إثنيات انصهرت فيه يف إطار اعرتاف متبادل،
واعرتاف باألرض.
ختاما ،فيما يخص سؤال املفاضلة بني تسميتي « »amazighو»»berbère
فكان من منطلق التحرر من مركب النقص الذي تم استنباته يف شمال
إفريقيا ،كما لم نتاون  -نحن األمازيغ  -يف إعطاء تسميات لألقوام التي
اتصلنا بهم مثل « »isrghinnالتي أطلقناها عىل العرب .صحيح أننا
ارتضينا لفظة « »amazighتسمية لنا ،لكن ال يجب ،من منطلق الفكر
الحداثي الذي نتبناه ،أن نحس بأية عقدة تجاه تاريخنا ،وأال ّ تشكل تسمية
الرببر لقبا نابزا يثري عاطفتنا فاملؤرخ واللساني يتعامل مع املعطيات
بموضوعية دون أحكام قيمة جاهزة ويمحصها ،ذلك أن العديد من الكتب
التاريخية كتبت عنا تحت مسمى «الرببر» وما أولئك الرببر إال نحن.
* حميد طالبي
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Ibnou cheikh: un peintre talentueux
du terroir nous livre une fresque
féerique du monde amazigh
Traditionnellement l’art pictural Amazigh s’exprime surtout chez la gente féminine par le biais des tapis, des Hanbels, des tatous et de la poterie, surtout
depuis l’avènement de l’islam en Afrique
du Nord en 656 et la prohibition de toute
forme d’art figuratif. Mais après l’indépendance en 1956, l’art plastique est revenu au devant de la scène, expressif des
états d’âme et émotions et revendicatif
de liberté, de démocratie participative
et réelle, de reconnaissance culturelle et
surtout d’identité.
Ibnou Cheikh est un descendant d’une

grande famille d’érudits amazighs et de
nationalistes de première heure du sud
marocain. Alors que le reste de sa famille
manie avec droiture le qalam (je pense
ici à sa sœur Amina Ibnatou Cheikh, rédacteur en chef du journal Monde Amazigh), lui il a opté pour le pinceau, en
autodidacte, de grande valeur artistique
et de sensibilité à fleur de peau.
Cette sensibilité se manifeste dans les
couleurs vives symbolisant la vie et l’espoir de tout un peuple et sa civilisation
séculaire. Les motifs sont doux, harmonieux et multiples, aussi multiples et
complexes que le quotidien du peuple
Amazigh, colonisé jusqu’à la moelle osseuse, manipulé sans scrupules et trahi
par les siens et tous les autres.
Les toiles d’Ibnou Cheikh le trahissent, il
est le fils de ce grand amghar amazigh du
sud. Il porte son amazighitude avec fierté
et honneur, dans son cœur et sur sa peau,
en défi à l’acculturation et le déni, pour
crier à vive voix, sous forme de lignes et
de motifs évocateurs, que les Amazighs
meurent toujours debout et avec grande
fierté et honneur.

* Terre ocre
Dans les tableaux de ce grand artiste
on sent la terre fraiche et généreuse de
l’arrière pays amazigh, certes oublié du
centre et son système ingrat, mais toujours debout avec défi et honneur. Cette
terre ocre irriguée par le sang de ses fils
pour que vive à jamais, dans la gloire,
la culture millénaire des fiers et nobles
Amazighs. Cette terre qui a donné naissance a Diya (al-Kahina), Kosseila,
Tarik ibnou Zayad, Youssef Ibn Tachfin, Mansour Dahbi, Ibn Khaldoun, Ibn
Batouta, Ben Abdelkrim Khattabi, Moha
ou Hamou Zayani, etc. pour ne citer que
quelques uns.

Cette terre nous interpelle de vive voix
pour aller de l’avant afin de se battre
contre l’oubli et la haine des fanatiques
écervelés, des parvenus sans âme aucune
et des opportunistes sans cœur.
Sur les toiles de ce grand peintre amazigh on voit, dans son âme, cette terre,
dénudée et dépouillée comme toujours
mais pleine de vie et d’espoir, on hume
le parfum des cèdres millénaires du
Moyen Atlas qui rappellent à qui veut
l’entendre que l’amazighité de ce pays
est préhistorique pour ne pas dire un test
au temps. On voit les palmiers dattiers

antédiluviens des oasis et Ksours du
sud-est qui s’élancent haut dans le ciel
avec orgueil et fierté offrant au passant
un fruit généreux et mielleux.
Ces tableaux nous font respirer l’air pur
des cimes enneigées du Toubkal, s’élançant dans le ciel pour clamer haut et fort
l’authenticité du pays amazigh et la noblesse de ses habitants et leur générosité
proverbiale.

art
taçuⵕⵉ
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terranée, Jahjouka, célèbrent la
fertilité en musique et dance durant leur festival annuel connu sous
le nom de bou irmawen.
Chez les Amazigh les liens de sang
sont sacrés dans le mariage, dans
la paternité et les appartenances
familiales. En effet, deux tribus
signent leur alliance par un mariage. Le sang dans le contexte du
sacrifice et aussi signe de réconciliation, de demande de pardon et
de respect. Il est aussi le symbole
d’hospitalité, on égorge un mouton
pour souhaiter la bienvenue à un

invité quelconque.

* Des toiles qui vibrent d’appartenance
L’art pictural d’Ibnou Cheikh vibre
d’amazighité avec force, on sent le sentiment de l’appartenance à cette civilisation millénaire qui a marqué le pourtour

transporte de façon spectaculaire dans
le monde amazigh, cet espace d’authenticité, de tolérance et de paix. Ce monde
de montagnes féeriques à vous couper le
souffle, de vallées heureuses et de plateaux magiques ou l’homme est libre
comme le vent et ou la vie coule à flots,
doucement et surement : un vrai havre
de paix en perspective.
Bien que le monde amazigh de notre
grand peintre est oublié des siens et
presque mis en quarantaine par les jaloux et les ennemis de l’authenticité, il
pétille de vie, de créativité, de bonheur
et de générosité. Dans ce monde on vous
reçoit avec sourire et sincérité, on vous
dorlote avec amour et affection et on
communique avec vous à cœur ouvert,
sans arrière pensée aucune.
Merci Ibnou Cheikh pour ce merveilleux travail artistique qui nous comble
de bonheur et de gaité et nous transporte sur les ailes de ses couleurs vives,
lignes apurées et motifs magiques dans
un monde féerique qu’est le monde
amazigh, loin des tracas de la vie quotidienne.

* Trinité amazighe

Les couleurs généreuses de ce grand
peintre autodidacte qu’est Ibnou Cheikh,
ce fils digne d’un grand amghar amazigh
de tous les temps, nous ramènent en mémoire un grand concept anthropologique
du terroir vieux comme le temps : la trinité amazighe. Cette trinité qui a permis
la perpétuation de la culture alors que
plein d’autres ont malheureusement disparu de la face du monde à cause de la
globalisation nocive et dénaturante.
Cette trinité s’articule autour de la terre
Akkal/tammurt/tamazirt, des liens de
sang ddam et de la langue tamazight. La
civilisation amazighe a survécu à l’usure
du temps et des cultures envahissantes
grâce à l’amour infini que les autochtones de l’Afrique du Nord portent a la
terre qui les nourrit, les protège et les
fortifie. N’est il pas le cas que l’amazighité continue à défier le temps parce
que les montagnes (akkal) l’ont protégé
contre l’acculturation et l’invasion ?
L’amour des Amazighs pour la terre se
manifeste dans l’agriculture et les célébrations de ses dons généreux en été,
lors des moussems. Des célébrations de
remerciements au bon dieu pour son don
de fertilité et sa générosité. Cette célébration on la retrouve des plus belles
chez les anciens amazighs des Jbalas,
en particulier le clan des Ait Serif ou les
musiciens les plus anciens de la Médi-

Méditerranéen par ses hommes, ses faits
historiques et sa culture authentique.
On raconte que William Shakespeare
(1564–1616) avait durant sa vie rencontré un chef de guerre amazigh qui
défendait, avec courage et témérité à
la tête de son armée, la riche ville-état
de Vénice. Shakespeare l’a immortalisé
dans sa pièce de théâtre Othello qui est
passé à la postérité. Ce chef et guerrier
amazigh était grand, généreux et noble,
aimé par ses amis et craint par ses ennemis.
Le travail plastique d’Ibnou Cheikh est
tellement fort et magnétique qu’il vous

Allez nombreux voir l’exposition du
peintre Mohamed Ibnou Cheikh intitulée: «L’écho de la couleur» à l’Institut
Cervantes de Rabat, activité organisée
par ce grand institut espagnol en coopération avec le Ministère marocain des
Affaires Etrangères et de la Coopération, tout au long du mois de Décembre
2016. Bonne visite.
* Par: Dr. Mohamed Chtatou
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Interview de "le monde amazigh" avec M. Omar DEROUICH

7

Omar DEROUICH figure parmi les artistes amazighes les plus talentueux et les plus connus au Maroc et ailleurs, il a démarré sa carrière depuis les
années 1980. Dans cet entretien, il a déclaré que la situation actuelle de Tamazight par rapport aux années 80 a connu : « beaucoup de changements en
apparence mais le fond reste presque le même ! »
* Entretien réalisé par Mustapha MEROUAN
* Azul Mass Omar DEROUICH, c’est une vraie joie de
vous accueillir et un grand honneur de vous rencontrer !
Pourrais-tu nous parler un peu d’Omar DEROUICH
l’homme, le poète et l’écrivain ? L’enfance, les
sources d’inspiration ? Depuis quand avez-vous
commencé à écrire et que signifie « écrire » pour
vous ? Racontez-nous vos premiers souvenirs liés
à la poésie !
** Je suis un Amazigh né au village Igoulmimen
en 1960. J’ai fait mes premières études dans ce
coin jusqu’à l’obtention du baccalauréat. J’ai
travaillé comme enseignant du primaire depuis
1982. Je travaille actuellement à Aït Wassif tout
près de Tighremt n Yimgunen (Kelaa Mgouna).
Mes sources d’inspiration ont été l’environnement social et culturel amazigh. C’est un milieu désertique mais riche par ses composants
linguistiques et traditionnels : des types de
danses et de chants, des variétés de poésies et
de rythmes. En outre, il y a l’effet de la scolarisation et de la découverte d’autres cultures :
française, arabe, anglaise.
Mes premiers pas dans la poésie ont été faits
conjointement avec le processus de collecte de
poèmes chantés lors des fêtes ou enregistrés
dans des cassettes. J’ai tenté d’écrire des textes
en arabe, en français et en anglais. C’était au
début des années 80. Et subitement, je commençais à écrire en amazigh, ma langue maternelle.
Au début, j’écrivais dans le but de sauver tous
ces éléments oraux. Ma collecte concernait également des contes, des devinettes, des jeux traditionnels, des toponymes, du vocabulaire…etc
Avec le temps, l’acte d’écrire visait l’entrée dans
l’Histoire même tardivement et résister à la mort
programmée de ma langue amazighe.
Parmi mes textes écrits en amazigh, il y en a
qui sont des cris contre la marginalisation des
Amazighs dans leur terre par des citadins arabisés. D’autres incitent à l’éveil identitaire et
au travail culturel en exploitant les sciences
humaines. Mais j’en ai des textes qui visent l’espoir, le désordre, la liberté, l’amour de la vie, de
la nature et l’amour tout court.
* Ecrivain fameux, poète talentueux et très connu
au Maroc et ailleurs; une très grande carrière
depuis les années quatre-vingt, parmi les premiers
poètes amazighs qui ont écrit et publié en amazigh
en exploitant les différentes variantes. Pourquoi

cette absence M. Omar
? Est-ce un choix ? Une
obligation ? Une stratégie ou quoi exactement ?
Réponse : Je suis un
poète mais pas un
écrivain. J’ai écrit des
textes en prose mais ils
sont tâchés de poésie
! Avant 2011, j’étais
présent dans des activités culturelles associatives amazighes ainsi que dans les journées
culturelles du Mouvement Culturel Amazigh
au Maroc. A cause d’un
malaise familial, je suis
obligé de cesser mes
déplacements et mes
participations. Je garde
une graine d’espoir de retour sur scène pour
partager mes créations avec mes frères et sœurs.
* La poésie engagée a pour mission d’exprimer
les préoccupations de son époque et guider les
hommes vers la liberté d’agir et de penser. Pensez-vous que la poésie amazighe engagée contribue
dans ce sens?
** La bonne poésie chantée par de bons artistes
influence l’évolution des mentalités. Sur le terrain amazigh, le terme « Engagé » est mal interprété. Ce n’est pas seulement une question de
discours mais il s’agit d’art. Chanter des sujets
d’identité, de politique ou de droit sans respecter la finesse artistique et la créativité mène à
l’échec de l’engagement. C’est grâce aux artistes
–qu’ils soient engagés ou non- que la conscience
de la société demeure en éveil.
* La plupart de tes poèmes sont entièrement consacrés à la cause amazighe, que pensez-vous de l’avenir ? Arrivera-t-il un jour où les Amazighs s’uniront
et jouiront tous de leurs droits ?
** Cela dépend des réalisations du Mouvement
Culturel Amazigh. Et puisqu’il est soutenu par
des vagues incessantes de jeunes il y a de l’espoir de gagner des points. Cependant, la guerre
contre la langue et la culture amazighes devient
de plus en plus difficile car l’arabisation ou précisément la darijisation des Amazighs rend la
tâche rude aux militants. Le slogan de l’Union

des Amazighs demande
la réponse à cette question inévitable : Comment
s’unir pratiquement?
* Sur le plan général, comment situez-vous la situation de Tamazight au Maroc
par rapport aux années
quatre-vingt?
** Il y a beaucoup de
changements en apparence mais le fond reste
presque le même : l’enseignement de Tamazight
recule et s’efface même
dans des écoles qui l’ont
vu passer dedans comme
un fantôme. Pourquoi
les pouvoirs politiques
ne veulent pas la langue
amazighe à l’école ? Au
parlement ? Au tribunal ? Au commissariat ? A
la mosquée ? A la publicité ?...etc
Ce sont les Amazighs qui pourront développer
leur langue et leur culture. Il ne faut attendre
cette action des ennemis surtout qui sont au
pouvoir. En baissant les bras, les défenseurs de
Tamazight deviennent des ennemis de Tamazight. L’autocritique et la réflexion sont très demandées afin de trouver des issues aux blocages
vécus de nos jours.
* Avec quels artistes avez-vous travaillé ?
** Le premier artiste chanteur qui a chanté
certains de mes textes est Hammou KEMOUS.
Il a chanté Tighermatin et Azerf amiran ; il vit
actuellement en Belgique où il a créé le groupe
TIMES. Le groupe Saghru a également chanté
mes textes comme Grat-d ifassen, Ulac Smah,
Azemmur…etc. J’ai travaillé beaucoup avec les
groupes Imenza n Tlelli, Imal et Ayyur comme
j’ai donné mes textes à Anegmar, Imudda, Tinba
et d’autres jeunes chanteurs.
D’autre part, j’ai partagé mes travaux de création avec l’artiste peintre amazigh feu Muhand
SAIDI. Il a mis en scène un poème pour enfants
intitulé Arektu s wurar. En utilisant de la pâte
à modeler, cet artiste militant a réussi à illustrer une belle chanson chantée par le groupe
imal. Cette œuvre est sur le net. Ce grand plasticien a assuré l’illustration de mon recueil de

nouvelles intitulé Taseggawert n ugdal inzan. Il
a également créé la couverture et l’illustration
du recueil de pièces de théâtre Is nsul nedder ?
une œuvre partagée avec le romancier amazigh
Lhoussain AZERGUI.
Grâce à l’aimable participation de Muhand SAIDI, mes trois recueils de poèmes ont trouvé éditeur en Catalogne. C’était un grand travail partagé avec les artistes catalans Jordi BADIELLA
et Josep Maria JARQUE qui ont réussi à traduire
et adapter mes textes au catalan. Le recueil
ANFARA (Desglaç : Délivraison) a été édité en
2005 chez les Editions Emboscal, Catalogne.
Taskiwin a été édité en 2008 et Ha-yi g ubrid a
été édité chez Editions Miral de Glaç en 2009.
De ma part, j’ai traduit du catalan et adapté
en amazigh le recueil El te a Merzuga (Atay g
Merzuga) du poète catalan J. Badiella comme
j’ai traduit et adapté 77 d’Anefgu (Samraw d
sa n Unefgu) du même poète ainsi qu’un petit
recueil de poésie visuelle.
* Quels sont vos projets artistiques ?
Réponse : J’ai deux recueils de poèmes, l’un pour
les grands et l’autre pour les petits. J’espère les
éditer au Maroc. Je pense également rééditer mes
livres ici afin qu’ils soient accessibles au public et
aux chercheurs.
** Que pensez-vous du projet de loi organique
sur l’amazigh ? Est-ce qu’il est temps de réagir ?
Se réorganiser ? Inventer d’autres méthodes ou
tout changer puisque on n’a pas encore réalisé
beaucoup de choses ?
Réponse : Il faut réagir sans tarder mais en s’organisant. Malheureusement, les rangs amazighs
sont dispersés. Les tentatives d’organisation se
tissent et se dissipent sans résultat tangible.
En pensant à tous ces noms d’associations et de
confédérations qui signent des avis et des communiqués, nous sommes devant une armée de
militants. Hélas, tout cela n’est que des épouvantails. Combien y a-t-il de communiqués
contre la façon de préparer et de présenter cette
fameuse Loi organique de l’amazigh ? Qui a crié
contre le retard du lancement de cette loi ? Où
est cette armée quand le ministère de l’Education écrase le peu d’enseignement de l’amazigh ?
* Un livre intéressant à lire ?
** Ameggaru n Yimazighen de Lhoussaïn
AZERGUI.

Interview Avec Hakima Lebbar, commissaire de l'exposition et directrice de la Galerie Fan-Dok à Rabat:

Les artistes de Taznakhte rendent hommage à Fatema Mernissi
Des tisseuses de Taznakhte, Feue Fatéma Mernissi disait, que leurs tapis étaient des œuvres d'art, et que le travail de broderie et de tissage rejoignait l'acte d'écriture. La grande dame, qui
a beaucoup sillonné le Maroc profond, a toujours eu à cœur de rendre visibles ces petites mains et leur travail de pure création et de les soutenir pour leur indépendance économique C'est
chose faite, aujourd'hui, et cette exposition résonne en écho à son beau parcours de femme libre et engagée...
* Parlez- nous de Fatema Mernissi et de ses liens avec les tisseuses de Taznakhte:
** Fatema Mernissi vouait une très grande admiration aux
travail de ces femmes. Elle ne les considérait pas comme de
simples travailleuses manuelles, mais comme des artistes à
part entière, qui racontent leurs émotions et perpétuent le
travail ,de tissage. Sur ses pas, je me suis rendue plusieurs
fois à Taznakhte, et j'ai rencontré quelques figures de proue
locales, comme, M'barka Bahsi, Fatema Raji, Mina Iminotras,
Ghita Essaadni ou Habiba Azgoun... Fatema Mernissi considérait leurs tapis comme un espace de création et d'expression
sensible. Dans les livres de Fatema Mernissi, "Les sindbads
marocains" et les "Ait- Débrouille", elle a, érigé les tisseuses
marocaines en divinités qui rallient la culture et le patrimoine,
l'écologie (puisqu'elles usent de produits naturels, en harmonie avec l'environnement) et l'économique (car elles génèrent
du revenu pour leurs familles).
J'aurai tant voulu aussi lui présenter Najat Bakiz, une jeune
de Taznakhte qui a 18 ans est aujourd'hui étudiante à l'université de Marrakech et elle a obtenu le prix amhar Sanii en
2015, alliant ainsi éducation et culture.
* Pourquoi cet hommage, maintenant, un an après sa disparition?

** L'idée de cette exposition était son initiative;
malheureusement, elle n'a pu vivre son accomplissement et est partie trop vite. Néanmoins, j'essaie
de continuer les efforts qu'elle a déployés pour faire
connaître, au monde, le travail des tisseuses de Taznakhte. Fatema Mernissi a toujours porté haut le
travail artisanal du Maroc et nos traditions séculaires.
Elle a contribué à faire reconnaître nombre d'artisan-e-s et artistes leur ouvrant moult perspectives,
décorant sa maison des produits de notre artisanat,
se parant de bijoux et de tenues modernes qu'elle
réalisait à la manière des caftans, préfaçant ses
livres, à l'aide de calligraphies ou d'œuvres d'art...
*Des tableaux de peintures sont également présents dans l'exposition...
**Lors de mes visites à Taznakhte, j'ai rencontré
Fadma Aït Hmam que Fatema Mernissi n'a pas eu
le temps de connaître, une artiste exceptionnelle qui a fait de
magnifiques tapis et aussi des peintures. Cette artiste s'est
sentie à l'étroit dans l'espace du métier à tisser et elle a voulu
explorer d'autres outils. Et elle s'est mise à jouer avec les teintures utilisées pour les tapis, sur des supports improbables, et

via des outils tout aussi improbables. Et ce faisant, elle ne fait
qu'emboîter le pas à de grandes artistes peintres, telles Chaïbia, Fatema Hassan, Fatna El Gbouri ou Regraguia qui étaient,
elles aussi, tisseuses dans une vie antérieure...
* Exposition des tapis de Taznakhte, à la galerie Fan- Dok à
Rabat, jusqu'au 15 janvier 2017.
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UMSAWAL N "UMAⴹAL AMAZIV" AKD UMARIR ANDIC CAHID « IDIR »
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dg umsawar a naqqim ag umarir nnev amqran andic cahid, itwassnen var imevnas n umussu amaziv s "idir",
issiwr anv xef cwayt zi tudart nnes d tayri nnes i tirra, am mamec d anv issiwer xef ruxa d imal n
tsakla di arrif.
*Tawmat cahid andic anzuf zzayk, dg ** Iqqsp ad ac iniv min xf ssawalv var ufsar, rni vars tamawast n tusumzwaru narzzu ad nssiwä i imvrayn n deg usfru, asfru am tirja, ur sna ula d nettat ur d anv d ttari anvumaäal amaziv, min iona cahid andic ?
nzmmer ad nixäar min va nurja, niv mis qao.
** D amzwaru snimmrv avmis n umaäal ur nzemmer ad nkta min nurja, maca Di arrif din imarutn ttarin mlip,
amaziv x umsawal a, ncc d ijjn waha, tmslayin maëëa i xf ttariv qnent ttggn tizmmar nsn, xeddmen x
lulv di miäaë, acal n ayt tuzin, dg ver useqsi n ufgan d tilawt nnv nccin iäëiãn nsn, ttxsn ad ggen ca n pajt
ussgÅas n 1988. Nttgg tizmmar di maëëa maca s tfras n tussna n tma- d tamaynut, maca manaya ittvima ixss
tira d usnflul d usuvel zg ilsawn zivt.
as ad ittwafsar ad iffv var tinniän ver tmazivt, akd tarzzut taka- * Min tzmmard ad anv tinid x tskla fawin.
dimit dg ils amaziv.
tamazivt di arrif ?
* Mammc tettwalid imal n usfru niv
* Zi mrmi vark tbda tayri n tira ?
** Din tizmmar tettwaggent, maca taskla amn tkml di arrif ? wac izm** Tuva ayi d ampäaë dg uvrbaz n s ijen uspissf d amqqran manaynni mr ad tawä ca n wass var umaäal ?
miäaë, tuva ncarrc dg ict tsvunt, oad war ylli ca dg uswir min narzzu ** Abrid var umaäal d ijjen ubrid
ufiv ttarin s taorabt maëëa, uca nccin ad nawä, din imdyazn, imaruten, d azgrar, nccin yallah mamc nbda
nniv as mani tlla tmazivt ?, zi snni i imungaln xddmen maca ur ttifen wi d amutti amzwaru zi tatlayt var tira,
bdiv ttariv s tmazivt, xnni bdiv asn va ifsarn idlsin nsn, asinag ama- midden oad war ssinen ca aïïaã x
qqarv i izrawyn d irifeyyen acnaw ziv ur irççm ixf nns qao x imarutn tskla tamazivt, maca awaä var umaäal
lmerraqi, zyyani, kerkar, blverbi d inniän, awrn as ssntiv qqarv
ixss imasayn ad bedden akd udlis
i izraweyyen d imaälanen, mapnd ad
amaziv di tmslayi n ufsar d ussuvl.
nssmvar zi lxrat nnv var tvawsiwin
Amaru amaziv ass a itvasïar x ixf
n tira d usnflul, xnni i nbda nttadjv
nns nnit, ifssar nnit, itsggad tira i
cwayt cwayt dg ylel n tirra.
yxf nns nnit, ibeïïa adlis nnit, addad
* Mala txsd ad anv tssiwld x cwayt
a war izmmar ad anc yjj ad nawä var
zi min yura cahid andic ?
umaäal mala nqqim ammu.
** Lux vari kaç n idlisen s tmazivt,
* Awal amggaru, min txsd ad tinid i
din amud n usfru s ism n « ijjn uvriymvrayn n umaäal amaziv ?
djt d abarcan », d ijjen ungal adu ism
** Tmazivt nttat d imal, maca mala
« ikuffan imëçagn », d snat n tmzgunin
npäa tt, mala nxdm xas, s uya d amzwassuvelv tnt ver tmazivt ; tamzwaru ixess ad nkks taqubbanit di
rut nsnt d « ipwwasn » smzzvev tt
tutlayt nnv. I wvmis amaäal qqarv as
zi tesbanyut, tis snat qqarn as « ta« s tudart tazgrart ».
qnuct n wurv » zi tskla taëumant, lux
xddmv x ca n isnfran d imaynutn. Ijjn
wawal d amggaru ; maëëa mi uriv oad
* ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵙⵉⵙ:
war yufi abrid nnes var ufuv.
ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵍⵡⵙⵟⴰⵏⵉ
* Min onan isntal min xf tssawald di
tira n usfru ?
ipudreyyen ur d asn issiv ifassn nzemmar ad vars nawä maca d amzwaru
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tenbaÏ(Au sens de l’affaire).mayd av iæman i
tvuyyit mer numiÇ amur nnev g twuri?
-päu ivf nnec ad ur ttilid g imezwura wala tellid g imggura ili d inammasn amm ay-nna tenna tavaÏ i memmis igan ivejd kud ar as tferreä.
hat a iwi nu ur zmirv ad isilv i ugand(Le mal).
yuda(Suffir) yi ay-ddev n unezwum av issikeln
tadawt.
-ur nli aÏavië(Le choix).ur illi xas mayd isenqujjemn.ur illi xas amxeëfef(La lutte).hat nettugley vif s.ad ifest ca hat ad imtn.ad iwejjev hat ad idder.
-xaë awn azwaä .xaë awen ad teskrm ma xef tteddum s uvezzu(La prison).
-nniv am nedda far ad nesvuyy,ad netter amur nnev
g twuri.
-ncer ad temmensud.
-mayd am ttiniv ?teqqen timigga nu itsen wussan
ay-a.
-i max ?
-s unezwum n tudert.
-id xas cey ayd t ilan ?
-ku yan d wagÅa nnes.
-awd dvi.iwa ncer meqqaë ur teswid xas
itsent teg°mimin n uskkif.
-mayd am ttiniv.xas ur riv ad am ëÇev agana(Le
tempérament) nnem.
-Ïunnec(Sois prudent).hat ur inni ac yisin awd yan
mec tavd ammas n uvezzu.akud ixxa ar issiwid.
-ad ur tessevlafd(Faire un testament) agujil
vif tullut nnes.ssenv di-dda ggarv adasil inu.
-xaë ac ad tecceä.
-ddiv ad snekkemv aäaë inu.
-han ul inu ar ittekÏiÏif.ur nniv ad swunfuv ard
ttuvuld.
-ttegëaÇ i alley amM t i nniv.mer ssinv id a
cem sserfufnv ur nniv ad Am t iniv.gÅedv ad
dduv uR am t i nniv aha tennuvjefd vif i.
-tessend is ul inu IHRER(Etre fragile) .ur izmir ad isverres i am tassast ddev.
-id ur turimd asnekmer kud yusy ibba nu
amrig(L’arme) n ubellen(La lutte,la résistance).
-a ayd ikkan vif nnev !ar nekkat agejdur adday

imazivn dg ur
inu zdvn
imazivn dg ur inu zdven
tmazivt di titawin inu ççuv tt
tamurt n arif inu
s ifassn inu axas dafoav
tamurt inu d iwdan inu
knniw d imzwura
knniw i iksin ism n yaryazn
mac vaggv aknniw ariv
d iwarn n tawriqin
knniw ur tzmmam
at wasfem
mamc va ggv aknniw wasfev
ra widanav ixzzarn s uvzdis
fus dg fus rabda munen
fus dg fus rabda tmoawanen
knniw d imzwura
Knniw vari di titawin inu tzdvem
arfoem bandu nwen s yiri nwen d azirar
ur izmmar rad ijjn ad awan ibd dg ubrid
knnwi d yaryazen, timvarin
ur idji s yism
idammen nwen
i yudumn di tamurt nwen
d idammn id jjin rajdud nwen
akayn oad ur uzivn
cayma
tristiza
nadur: 14/12/2016
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nisil i unevmis n ca uxafir(Le martyr) n tmazirt iggezn acal nev ittucerfn amm umudar g
tkurmut(La prison).
-ur illi g tmazirt ddev xas utul n waäu.
S ivnan as iswa itsent teg°mimin n uskkif.issefë asent atay d imiq n uvëum nna
isuy(Tremper) g uzatim(L’huile) n taddant.
iqmë as upersi(L’oesophage) ,teqqen as timigga ,tbedda as tseprizit g imi n upeëjiä.
iskukey aha ittinäaë(Reculer),yudy tadawt
nnes i ugadir.ismuvr allen nnes g ugdil(L’écran)
ameÇÇeyan ur ilin xas sin ikelwan amellal d usggan.islemmes allen(Axer le regard) nnes vif
ufasir(L’ édition) n unezwi.ur llint xas timitar n uzirz(La sécheresse).qquën izenzifn ,ar
sxuzzurn wallen n medden.ar issiwid ukud s
utraY ur ilin atsa(La limite).ur yad iqqimi xas
ad myawavn medden ger atsen.ivebbez g ifesti
nnes meqqaë ar svuyyun ayt ma s d ist ma s ,ar
ttemmepezwayn ad suyn ifendar n uvëum g uzatim .iggadj as udawin s udm issiggan vif ucbu
nnes.ictutey(Se rappeler bien) iÇëi nnes,tawada
nnes,awal nnes usdid yaäfuän amM tamment.yaÇ ad
iwwet tadupalt vif tdupalt s tguäi.tekka dat
as amM umurmu(Le mirage).ur ikkis fad nnes wala
yufa t div.yucy s ibä ikkan ger ujanig nnes d
uraæ nnes.tezry tasayewalt nnes ibexsa(Les
fissures) g mayd igan aseknaf(L’organe) nnes.
adariz(La trace) nnes ur inni ukud ad t isfä.
isellla i iyyu nnes ar twejjav :
-tcat ivfawn nnun.ur awn iqqim xas ad tveÇÇem
talmiÏ(Le bol).
Tsuqëef ultma s taxatart :
-hat ur av issedjiwn uy-a.
-i mayd trid ad am t gev.ar veëëefv ard weplv
ca ur t i xëiäv(Ne rien gagner) izebbaä(Les
gros ventres) nnun ugern wi-n imitar(Les animaux).
ur tessinm xas ad ttawevm.
Isduqqeë « sekku »tifluyt festin akæ
aha ttinäaën ar seksiwn s ugdil isawaln s
ufuperru(En se vantant) vif uhil n uggguyn(Les
barrages) nna ur ta ismidn.illiv ikcm s ugaji(La
chambre) ivejdm nnig uhiÏuë issan vif

Tudart n uxddam
xdm ay axddam
xdm ay ayujir
ad tarnid tamddit
mara ur d asn yewwiÄ uzir
tndrfd di raⵥ
di ⵥrÄ i twÄiÄ
isnvd ick usraⵥi
d tamara i tksid
tdwred d taojjact
ikssi ck usmmiÄ
ra d ijj ur cek iteslli
tsqared niv tennid
mcpar d t tifawin
xaf-sen oad tsruvid
ck tzdved tallst
axmi ur da tllid
manis tkka tsvart nnk
i yujarn tisqqar?
mcpar xaf-s iÄfsn d wussan
i min di tmmndar?
am wussan n rxrif
i min di iwtta wafar
rami d tndr tallst
abrid oad d azirar
wdj as tudart nnek
i was ur ytmnzin
ad ymsagar useynu
yccur s tvufawin
ad yÄÄuqqz d ajjaj
ysfaqqa timÄlin
wn yddarn di tjuras
ad yarzu xf tfswin.
*ⵍⵡⴰⵚⵟⴰⵏⵉ ⵃⴰⴽⵉⵎ

إبداع

tirra
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tecäift aha iëÇm i ils nnes :
-Hat xas s iwes(L’assistance) n ëebbi as nedder.llan ugguyn ar sedgarn(Distribuer) aman
vif imeçvaën(Les habitants de la plaine) qqimin
imedrarn ur ufin awd aman n tessi ad ten swin.
Awd yan ur isawil. « baddu »ur iffiv tawargit
nnes.id ayt ma s d ist ma s ar tteqqeln s usaru
ittuvetsen(Décidé) g umuyd(Le fait de veiller) n yiä ddev.id iyyu nsen tsers iswi yusin
tilmiÏ n uskkif d ti-n uzatim dat umercal(Le
mari) nnes.isgutta(Boire à petite gorgée) waddev azaw(La tasse) n watay.issefë as tilmiÏ
n uskkif nna iskf s temhennawt(Doucement).
Zeg UYJAR(La période) AR WA-YYAä ar isnimmir ëebbi vif mayd as irsx(Donner comme
gain).incer « baddu » aha iseqsa t ibba nnes :
-veë ma ani ?
-s tiliclut ,riv ad genv.
Tennemzeg(Intervenir) iyyu nnes :
-hat ibuk(Avoir l’intention) ad iggadj s
tamanavt(La capitale).
Ibedd « baddu » ar itteqqel s ibba nnes ad t
iseqsa.imgulley wa-ddev div Çaë s :
-ad mi ?
Irura as « baddu »s umumey :
-ad neswihhet(Protester) vif uwank mar ca n twuri.
-ini ukan mar ca n ucwaä(Le fait de fouetter).
-yuf wawal ifesti.
-xas ddu ukan .ittug umecpaä nnig tidiwa nnev zi
mayd nucz tudert.a aoenda nnun d uzmez nnun.tevëam
alley teweplm aha ur tufim tizzulya nnun g ugadaz
.gan ken d ihaqqaën(Les corbeaux) ar awn sselmadn tawada n utbir aha ur yad telmidm ta-ddev
wala tavulm s ti-n uhaqqaë.tuckam g tizi n ticka.
xas ddu ukan ,ad ur takkad udm nnec i uzfl ad ur
ac ëÇin imargasn fek tadawt nnec.xxan awn itnan
a ken yary ëebbi zi uxnif(Au sens du mal) n
imttillesn(Les malfaiteurs).
* ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ
ⴰⵏⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2964/2014
** isul

Amaäal it amum

Assu aggin ass amälan n tutlayt taymmat.
Yal smmus d mrawt n ussan, i tmtat idj n yils.
Amaäal i t idrus ad a ijla iwaliwn n iwdan, am ad a tsnjla tanäa
n tuga ns d ionçal ns.
G 1974 tærfihn anjila luij, ict zg inggura n ayt tmurt n unas n
wacal n wafa, vr tama n umaäal ; d tanggarut issawln ils ns.
anjila luij tinziz d ixf ns, ur d a tinziz i awd yan, g ils u
ur iæti ag d idj mëëa :
la tddux x tsurraf
n wid i ddan.
Ntc njlax.
G wakud zik, ayt unas
Pmmln tiæt n wakucn.
Akuc amqëan
Qqaën as bimulk.
Bimulk d anamk n wawal.
* Asuvl : pammu bucxar
.Réf. Eduardo Galeano : les enfants des jours

Adlis n tpëci
Idj u assam wu, g 1455, imvi lbibl, adlis amzwaru i ttuzrgn
g uruba s iskkiln i tmussun.
Icinwin zrgn idlisn sin igiman ayu, xas nta djuhan gutnbirg
ag rçmn i usuzr izurn n ungal n tskla tamaälant i aäfutn cigan.
Ungaln t qqasn ur xa ssgzun, ha ur vrsn max mi ar at gn. Lbibl
ur inni mattu unhil i ïfaë nuwi ak ad ilkm i ungi g tusra n
säis n timaä isggasn, nvd matta ubrid tkka tamïuï n bihi
a kat ili s tadist vr ssa n mrawt isggasn, ujar uyn ur
issiwl is tavyult n balom, i ssawaln nag d uslmad ns, tssn at
ssiwl s tudayt.
* Asuvl : pammu bucxar
Réf. Eduardo Galeano : les enfants des jours.
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Anagif s ils amaziv s udalif ⵏⵏⵙ tfinav
asnkd
Ar awn snilv tirra ddv igan asÏÏa isman adawin d
usda ,isman mnnaw n iwaliwn zi mnnaw n tmnaÄin nna ugmv
zi mnnaw n isglalafn nv imawaln d u-nna zzrv zg ivmisn
nv tisvunin ittmukkuln s udalis amaziv .ar ssaramv ad awn tnjq tirra nu .ar imal d ubrimal ivudan
i ils d udalis amaziv.
Arzaf
Ar ttrzafv tirra nu i ku amvnas d tmvnast itthuddun vif izrfan n udalis d ils amaziv di-nna
illa/tlla d aæ mayd iga/tga.
Ar izzuvëuë « baddu »tisila nnes alley innemrury.ivejdem vif ililan(Les bancs) n wuzzal ar itteqqel.issing allen nnes g mayd igan
tawtemt taorrimt mar ad yannay tabaëavt nnes.
issefë allen i itsen ipudriyn(Les jeunes
hommes) ar ssehririän(Crier à l’oreille de
la femelle en parlant de mouton ou de bouc)
g imejjan n terbatin amm ibëëiän(Les boucs).
ar isunduc(Chercher) udm n usirm ujmiä.
izgummey(Avoir l’air moussade) iddev ur yannay meqqaëd xas aoerbub nnes.tekka dat as amm
yat tsaywalt(Silhouette) g ussan lliv izrin aha
tentel as tadj g wul nnes tifeqqept(Brûlure)
ur itteyattun.afuvl d ubeytel gan tamaddit vif
wul nnes.ar ismegulluy allen g mayd igan tanila.g
itsent tikkal ar issefuë allen nnes I Iwjj°IWN
(Les fesses) ibzin ittekÏiÏifn ittenzaln allen n
ihuntern(Les adolescents) ten iÏfaën.issefë
içëi nnes i wi-lli ur baän i usyirt nsen ar smuvern tizucin(Les fesses) inezzevn ileddayn(Les
baves) nsen.awd yan ur yufi ad ilcm asäs(La cible)
nnes.tiorrimin ar lessant timelsa ifessusn
tisuvavin(Transparentes) lumn(Surtout) g unebdu
far ad isduqqeë ca zeg imezwagn idmarn nsent.
içelfaën nitni ur ufin ma s sawln.vuë itsen ur illi
xas asehrirä ayd issexsin tifqqept n wulaWn
nsen.tizucin tizurarin ar ssedwuwusent(Faire
tressaillir) anemri agaman,ar ssivint takat g icba.
isella i yan ivëa i yat alley temgulley çaë s
aha irgm t : « a tafunast ».trura as nettat s
usuqëef(En criant) : « mec giv tafunast hat
ufiv ma mi ttawv(Manger) ur id amM cey dda
inva laç d upUëäU (La nudité).ddu ili ca n twuri
i ivf nnec ad ttafd ad tekkesd taxxuct zi ucakuc nnec ».isusm uhunter ur yad yufi mayd inna.
isnivs is walu xas mayd isenqujjemn(Vexer)
.awd yan ur t yufi imci dda t ira.takesna(La
tragédie) teggudy alley imessus ukud.di-nna
as ittey cra udm nnes han amarin(La crise).agli
abnabak ar as ittefertal .alavad ikkar s usemammey n ilmetrin(Les mendiants) .azirz ar
isvaë izenzifn(Les nerfs).icba ar ttesuän azwu
iëvan .agÅu ar ittentag(Attaquer) turin.ku yan
,ku yukt ar issara ad ig°mr/TEG°mr asirm
nnes.iola yan uwaëiy(Le cercle) n toerrimin inneä
i yan umugar mi yav ca n ulj(La panne) tihirit
nnes.isnivs is ar t i temmepezwayent s useqsi ad ur imiq ad tav tiÏ n uëumey g timiÏ n
yat dig sent.udm abeëëaniy yuf wi-n tmazirt.
ku yat tra ad as tsult(Servir) mar ad t issenmili çaë s.ad ig imci nna ira ur illi mayd tent
issençmay ancet ad afint ca n umalu nna g ttawevnt.
ur ten ismukkul(Préoccuper) ad ig aneflas(Le
croyant) nev areflas(Le mécréant).udm aÇeoëy
ila cigan n tizzulya.innerfel usirm d twargit.
ur yad izrurq(Ne pas être très clair) ibä(La
différence) ger atsen.icebber s yan ifili
usdid.issing allen nnes g mayd igan tivmeët.
isedwen(Imaginer) is imyafa d ids, is immegra irbi d ids(se prendre par les bras),
is immeslav d ds alley ur yabub ad ikk ifili
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ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ
n taäuÏ ger ilmawn nsen.,is msadan alley issumem
kuyuk araæ n wa-yyaä.ur yuci d umya alley ibedda
usmun nnes dat as aha igÅi t s unya(Le ton) nnes
izwan :
-ma veë temmuddid ?
ifayl(S’exclamer) amm is yucy zeg uherbel(Le
fait de voir un cauchemar) :
-hem,xas di.
-adyali tnid ca n twargit.
Izmummey :
-xas ad ur tseqsad.tawengimt ar ttaylal meqqaë
ur tli afriwn.
-Mriddi twargit ad nazzuf akæ.nettat ayd av
igan wan ugza(Le vaccin).
-ad t ismuttey ëebbi s usda.
-ha-yyav ddaw ufus nnes.adday yiri hat ca ur inni
ad t ig°dl.
-is temyafad d ca ?
-msasav d idsen.bukn(Avoir l’intension) ad swihheten maca yan dig sen itter ad nesgidey
içelfaë ,ad nesmdawas(Le fait d’unir les gens
dans un sens ou un but) akæ mayd igan açelfaë g
tmazirt nnev.
-man imc nettega hat ira usemdawas asagiz(Le
budget) ilan tawuri aha tura(Etre vide)
tkeccit(La poche) nnev.
-ddiv ad sumerv ad neddu s ma s nella nbedd g ca
n usarag mnid TANZZARFA (Le parlement) aha nesvuyy.adday di-ddun inevmasn çaë nnev ad ssiweän
azan nnev s içelfaën s di-nna llan.
-Awd ay-a asumar ivudan.yuccel ad nessedref.
mec nufa ad neddu zi wasekka.
-tevçand.ddiv dvi nnit ad vif sen
xeläv(Rejoindre) mar ad asn t iniv.
-ad ic munv.
Zmuçeln s ururd.ar gnnun asanf(Le sentier) nsen
ger imezrayn ar ttafan tificay(Les obstacles),
ar asent ttatmen .allen n « baddu » ar zzaänt
içiëitn(Les théories).s wazzaz(Rapidement)
ar ismuttuy tiÏ nnes ger tifiras n tibaëavin
mar ad iolu udm n ta-dda izrin g wul nnes asnf ur
itteyakkasn.ifqqep ur sar ittu azmul nnes g wul
nnes.di-nna ival is yufa tifilla(La lueur) nnes ar
ittebdad ard iççençu tawengimt nnes.iseqsa t
usmun nnes :
-ma xef da tessarad ?
-vif yan usmun.
-id yusy anezwum nnev awd netta ?
-uhu,yusy wa-yyaä.
-ur illi g uzmz nnev xas mayd isxuxxun
tanugimt(Expression pour dire rendre amer).
-ad vif nnev ifaja ëebbi.
-netter as ad av-d isemdr.
G yat tivmeët myafan d tarrebiot n ismun nsen.
mzuln aha isawl asn usmun nnes :
-mayd ttinim mec nedda asekka zic s tzuzzent(La
capitale) tadeblant(Administrative).llin akæ s
iqeëëa nsen.isawl yan dig sen :
-yuccel ad nawey ioetlan(Les couvertures) d usan
nnev.
Isawl « baddu »s umumey(Fermement) :
-ay-a iga aäulley(La nécessité).hat ur nenni ad naf
amÏalsu.(La soie)ay-nna qenna ad isyirt ca ad t
yawy.
Inäew yan :
-ad nemyafa g tayelgi(L’aube) g tnarzft(La gare)
n ilalniyen(Proposé pour les moyens de transport).
Kuyan iÏfaë asanf nnes.tezwar ten twargit .asirm ikka asn idis(Expression pour
dire passer de côté).iga asn amm ufriw..azeglal ar ittar.ur qqimin dis xas itsen nna da
zzikrirn idasiln nsen innemrurin.ur iri ad ibäu
d usays ddev ittumermuän s udmawn isseflillin s ikelwan d isadden.ur yad issin tifi-

ras n wudm nnes iddev teëça tisit nnes.tallin n tibaëavin ar smermipent(Briller) maca ur
ar ssefriqqisent(Refléter) udm nnes.ur illi
xas nettat maca mani abrid ittawin çaë s.g
tiliclut(Le lit) nnes iveëëeä vif tadawt ar
ittexemmam.ur yufi xas imÏÏi ayd as issexsin imiq n tifeqqept.ur içëi amya alley vif s
tbedda iyyu(La maman,la mère) nnes :
-max alley tzumd(Etre solitaire) di ?
Inzv t useqsi nnes zeg wammas n tratsa(Le
réseau) n twargit d usirm aha imdudey :
-hem.xas nnemruriv.riv ad swunfuv mar ad dduv
asekka s tzuzzent.
Tezmummey aha tebbey as izikr n wawal :
-is tufid ca n twuri ?!
-mani t ?
-valv is t i tufid .
-ay apyyana(Hélas).abrid çaë s iqmumë(Etre très
étroit).
Tesmutter ixemmuyn(Les lèvres) nnes aha
tesxuccen(Avoir l’air moussade) :
-ad ac isrirey ëebbi tudert nnec.
-tufid i ar txemmamv g uqaëiä ma s ttebbiv
tanfult n umuddu.
-ar mecta ?
-snat timaä n iderhamn.
-aqq !(Interjection d’exclamation)akæ ay-a ?
-tenzf(Etre trop chere) tudert .walu xas mayd
isxubn aäu.xxan av itnan zi mayd nelula.
-mayd trid ad teskrd ay-a iga aserken(Le destin) iccarn.akæ medden swan zeg yan uvenja.
-uhu.ur id akæ medden .llan wi-dda mi iÏerrep
waäu(Expression pour dire être à l’aise).
-adyali da ten allan.
-ur yaksul uxiti n inebvavaën(Les Richards) d wi-n
imkucern(Les misérables).aoakim(Le fardeau) n
imeggura ddev idvuda s wahli d wi-n imezwura.
ur yaksul wa-nna yusin nnig ivië nnes ameddargu(Le
rocher) d wa-dda yusin tisellit(La petite
Pierre).
-mayd ac ttiniv?.ay-nna sxinctirv(Economiser)
mennaw n iyyirn ad ac t i fkev.
-ad am t id rarv adday afev.
-ad ur i täeëëad amya.mayd riv ad skerv s
uqaëiä mec ur sriv akaris(Le problème) amm
wa.hat i am ilaÏÏen(Les problèmes) ddev as ar
ssepçuÇiv(Economiser).ay-nna yavn tadupalt inu
ar t i ggarv g yat tqelluct.
-hat ur riv ad awiv idrimn nnem maca ur ttuyaqqilv zi twada.
-i mecta a mi tbuked ad ti tekked di-n ?
-ur ssinv.hat nedda s tribbut.
-ad mi ?
-ad netter tawuri.
-xaë ac ad teskerd ca n utray(Le chaos).
-ur bukv xas ad iniv : « bibiw mesvuy(Expression
pour déclarer la crise,la auvaise situation),hat
ittel av waäu,ur yad nezmir i usverres(Au
sens figuré patienter),is ur av iqqin xas ad nazzuf
»
-gÅedv zi uäarip(Le bruit) nnun ad issiv ca n
ufergig(La flamme) issekmaän iÇevëan(Les
veines) nnun.gÅedv ad ten sselfufpen(Déraciner)
g yat tikkelt.han tiÏ nna s ar allav vifun.
-ur nettuyaqqil ad nesvuyy.tavuyyit ayd
isselcamn azan(Le message) nnev s imejjan n iqeëmammepn(Les puissants).mec ur
neqqis(Piquer) izenzifn nsen ur nnin ad asin anezwum
nnev.mec nfesta ifesti n umttin(Le mort) ad
iviln is ur ittil waäu i medden.tvuyyit ayd
izellezdin(Secouer) imenbaä.
-gÅedv ad awn avin ipeëjaä dat n wad
tesk°eræcem.
-ur nenni ad nuvul awal nnev ar di-nna g ni teffev

MAYD NGA?
Ku yass tfv d vif nv yat
tmukrist, sumata g tsga n
tsrtit, am wassnna am wass
t mani zg kkan issgnan wussan
a ava kkin ifilan nsn.Mc nsrs
dat av imvnan, mi uvn ifttIwjn nsn, ingr i snat n tnbbaÄ,
Dzayr d mrruk,ur id ingr
imadan n tmizar a, am uylli
s ar nttusslhu kigan isggwasn aya.
Mc d yusa wawal a xf tsrtit, lli nnan imzgura xf tzdduyt urgaz d tmettUt : « IÄ
amzwaru ayda yttmtat umuc »
awal ava d yasn xf tvawsa n
tzruft, nvd awd mnid n tsga
tanafllat, mi twabbin icdran
awd nttat .Kigan isqsitn
ayd immuttr xf imrrukiyn
assa, mi ur nnin ad tn sfsin,
iddv adday navul ad nsnç
asksu g ssift llig ttidir tmazirt, ur inni ad av
d ibÄ xf twngimt vas mayd
ijran isggwasn zrinin, dad
ava navul vr s isggwasn llig
yttusrs ikmz xf tayssa n « iks
liban »,itturar wawal irgzen n
udfrir adrfan g idis, iddv
ur rin tasbbabt mi svimn «
Isrtan umssu avlnaw », pma ad
grin tizra i Mupamd wis smus,
ad ifti adfrir ar yurzzun ad
itamma g tguri ns ar d irar icdran twabbinin i tmazirt, tkks
tasnnan irummiyn zg tmazirt n
tamazva s uyn s tlla. Tayssa xf
nssiwl tga tirçi i imussutn
idfrirn, tdz tifulin i tsrtit
ur igin tin imzdav n tmazirt.
Awd mc navul vr tmukrist iwttan lli yudrn g tnbAdt n mrruk
s usras ufus ns xf tayssa n «
Lalla Mvniya » asggwas n 1845, ad
n naf iss as twawin kigan icalln
g tsga unqqer ,sumata Tinduf,
Bccar, twat….llig tskwa Lburizaryu assa tinulin, pma ad as
mmutin walln vr tsga uvlluy, tg
aÄaÄ g tbpput i tnbAdt tamrrukit, pma ad tg afus afasi s
tt tkkat tnbbAt n Dzayr. Assa
i manig d kcment tmttitin munnin

aprira, ygan kigan n tmssumanin
bar ad ttufti tmukrist, bla
irçan, ur viynt tsnbaÄ n Dzayr
d mrruk ad pbubÄn annirs ikkan
i yits isggwasn, iddv ur da
tdrent vas mc rwint tvawsiwin
imzdagv; Ku yat g tnbbaÄa tra
ad tfti timukrisin n ugns s g
tghawsa iwttan, am Dzayz am mrruk, iddad g tsnbaÄ nsn uktca n
trci ;ffir n mayd ur viynt ad
snucgnt timukrisin imzdav, ar
urzzunt ad frnt tiflwUtt nsnt s
umvnan xf iwtta.dzayr ur tufi
mayda srsin idfrir ns iÄar
i ybaqqan n « Ayt tmira »mi ynna
is d tisenbaÄ n mrruk ami d
llan ifassn nsnt ffir asn,tasnbAt
n mrruk, tra ad tsslhu imrrukiyn s tullizt s mas turzzu
tdfrirt n Dzayr ad tkccem
zg iwtta, ffir i mayd d yiwi
waÄu anvmis n msivt ns i ymrign.
G wussan a,fgvn d kigan indlibn
n tudrt zg ifran nsn, sumata wis
mi yzmmim umzruy is ufan g
tsbbabt n tvawsiwin tayafut

nsn, ar tbrrapn s imrign, asin g
imawn nsn tafat n tirit, ur id is
ran ad qnen tamukrist zg waflla,
maca iddv ran ad rarin addur
nsn asn ibazn kigan isggwasn aya,
nvd is gan zg wis yskwin tasnbAt n lburizaryu, avuln d assa
vr tin mrruk, ffir n ma sn tqqawl
ibvur ujnna d wacal ; pma ad virsn isul waddur s frrsen aydda n mrruk ddaw umalu n« tamunt
tavlnawt », ayad as ur tn tadjan ad
zdign, Ku tikklt gin d zig sn
ipyyapn d imsviman,wid a xf d
yusa wawal nnan imazivn : « Nnan as ma
yttawi d ay asbbab ;innasn aylli
d aylli ».
G tizwiri dat i magha nssiwel
xf tvawsa n tnzruft ila a nsrs
asqsi : « Mayd nms d mayd nga?
»,asslli g nfdda zg isqsi ya
wn ayd igan afttuk i tvawsiwin n
tmazva.
*Saoid bajji
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L’artiste et poète Aziza El Kadiri
expose à la Tour de BMCE Bank Of Africa

Plusieurs personnalités du monde des affaires et
du monde des arts se sont rendues au vernissage
de l’exposition de la peintre Aziza El Kadiri le
jeudi 15 décembre dernier, au siège de la BMCE
Bank Of Africa. Mme. Aziza El Kadiri s’est distinguée par une lecture littéraire et poétique
pour présenter ses formidables et extraordinaires
toiles, en présence d’invités de marque dont M.
Othman Benjelloun, président de BMCE Bank et
du Général El Kadiri.
« C’est une galaxie de lumières, de tons et de
couleurs. A l’image d’une artiste, d’une femme
qui a décidé de vouer sa vie à l’art, une sorte de
sacerdoce, une vie ordonnée par le don d’ellemême fait aux autres, sa famille, ses proches et le
« monde » dont elle a une si grande idée… qu’elle
a décidé de lui consacrer une exposition entière
dans l’Espace de BMCE Bank of Africa.
Une voix douce, calme mais non sans une musicalité affirmée, Aziza El Kadiri a le tempérament
des êtres engagés dans le combat pédagogique de
notre monde! Elle porte l’histoire et la mémoire
sur ses épaules, d’abord de sa grande et noble
famille au lourd héritage, ensuite du singulier
parcours intellectuel qu’elle a bâti pied à pied,
à l’Université de Strasbourg notamment, professionnel aussi dans une sphère en principe chasse
gardée des hommes, enfin poétique et artistique.
Cette triple dimension donne la mesure de sa
quête de vérité qu’elle qualifie de « félicité » et de
son immense talent, pétri d’une rare sensibilité.
Sa peinture inspire à la fois la nostalgie du glorieux combat de l’Homme contre ses propres

démons et lui-même, où scintille sa fureur tranquille contre les désordres du monde, et l’émerveillement des couleurs qui en sont la parade… ».
Mme. Aziza El Kadiri a fait ses études secondaires
au lycée Lalla AICHA, et obtient son Baccalauréat
économique au lycée Descartes, avant de partir en
France pour entamer ses études où elle décroche
dans un premier temps un DUT en Publicité-Marketing à Besançon, une licence de Sociologie puis
une Maîtrise
et arrive au niveau de D.E.A
à l’Université
des Sciences
Humaines de
Strasbourg. En
1982, de retour
au pays, elle fut
affectée en tant
que civilistes à
l’E.N.S. Et en
1984, elle intègre la Direction des classes
préparatoires
du lycée Moulay
Youssef. Après,
en 1993, elle
est détachée à la Gendarmerie Royale (E.M) par
le Ministère de l’Education Nationale entant que
sociologue au Bureau d’Etudes Psycho Sociologiques. Parallèlement, depuis 2004, elle enseigne
la sociologie au Centre d’Instruction des Services

Sociaux pour le compte de la Défense Nationale.
L’artiste et poète Aziza El Kadiri expose à la Tour
de BMCE Bank Of Africa
Plusieurs personnalités du monde des affaires et
du monde des arts se sont rendues au vernissage
de l’exposition de la peintre Aziza El Kadiri le
jeudi 15 décembre dernier, au siège de la BMCE
Bank Of Africa. Mme. Aziza El Kadiri s’est distinguée par une lecture littéraire et poétique
pour présenter ses formidables et extraordinaires
toiles, en présence d’invités de marque dont M.
Othman Benjelloun, président de BMCE Bank et
du Général El Kadiri.
« C’est une galaxie de lumières, de tons et de couleurs. A l’image d’une artiste, d’une femme qui a
décidé de vouer sa vie à l’art, une sorte de sacerdoce, une vie ordonnée par le don d’elle-même fait
aux autres, sa famille, ses proches et le « monde »
dont elle a une si grande idée… qu’elle a décidé de
lui consacrer une exposition entière dans l’Espace
de BMCE Bank of Africa.
Une voix douce, calme mais non sans une musicalité affirmée, Aziza El Kadiri a le tempérament
des êtres engagés dans le combat pédagogique de
notre monde! Elle porte l’histoire et la mémoire
sur ses épaules, d’abord de sa grande et noble
famille au lourd héritage, ensuite du singulier
parcours intellectuel qu’elle a bâti pied à pied,

à l’Université de Strasbourg notamment, professionnel aussi dans une sphère en principe chasse
gardée des hommes, enfin poétique et artistique.
Cette triple dimension donne la mesure de sa
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quête de vérité qu’elle qualifie de « félicité » et de
son immense talent, pétri d’une rare sensibilité.
Sa peinture inspire à la fois la nostalgie du glorieux
combat de l’Homme contre ses propres démons et
lui-même, où scintille sa fureur tranquille contre
les désordres du monde, et l’émerveillement des
couleurs qui en sont la parade… ».
Mme. Aziza El Kadiri a fait ses études secondaires
au lycée Lalla AICHA, et obtient son Baccalauréat
économique au lycée Descartes, avant de partir en
France pour entamer ses études où elle décroche
dans un premier temps un DUT en Publicité-Marketing à Besançon, une licence de Sociologie puis
une Maîtrise et arrive au niveau de D.E.A à l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg. En
1982, de retour au pays, elle fut affectée en tant
que civilistes à l’E.N.S. Et en 1984, elle intègre la
Direction des classes préparatoires du lycée Moulay Youssef. Après, en 1993, elle est détachée à la
Gendarmerie Royale (E.M) par le Ministère de
l’Education Nationale entant que sociologue au
Bureau d’Etudes Psycho Sociologiques. Parallèlement, depuis 2004, elle enseigne la sociologie au
Centre d’Instruction des Services Sociaux pour le
compte de la Défense Nationale.

L’amazighité : unique alternative civilisationnelle
A maintes reprises, nous avons pointé du doigt les conséquences désastreuses du discours démagogique que le pouvoir et ses corporations politiques distillent en destination
des citoyens. Nous avons mis en garde contre le traitement
biaisé de la cause amazighe par les décideurs et les maîtres
du moment. Nous avons affirmé et réaffirmé que l’amazighité repose sur des valeurs, qu’elle ne se limite pas à sa
dimension culturelle et linguistique, à des opérations –
bâclées et sabotées – d’intégration de l’amazighe dans les
médias et dans l’enseignement. Nous avons soutenu, avec
conviction, que l’amazighité constitue un projet de société,
alternative pour dépasser le marasme dans lequel notre
pays est englué. Nous avons estimé – et estimons toujours –
que la reconnaissance de l’amazighité ne peut se faire sans
souveraineté du peuple amazighe, sur sa terre. Car, il est
chez lui. Et il ne peut admettre que ses détracteurs – qui
disent venir d’ailleurs - décident pour lui, à sa place et le
maintiennent dans « l’enfantillage ». Les temps ont formidablement changé.
Nous constatons aujourd’hui que la même mentalité et les
mêmes discours démagogiques sévissent. Avec arrogance
et mépris envers le peuple amazighe. Les bouleversements
que les Etats « arabes » qui ont vécu sous la houlette de dictateurs et de clans familiaux et mafieux s’inscrivent dans
le sens de l’histoire : des générations de jeunes veulent
rompre avec des systèmes totalitaires obsolètes qui brident
le changement. Nos responsables, tous horizons confondus,
sont désemparés, déboussolés. Complètement dépendantes
d’un Etat qui les nourrit, nos corporations politiques et nos
ONGs ne peuvent plus réfléchir avec autonomie : ils ressassent des discours surannés, tournent en rond, affirment

une chose et son contraire, s’agitent dans l’immobilisme,
dépassés par les horizons qui s’ouvrent et la marche inéluctable de l’Histoire qui avance.
Sur les écrans des télévisons de l’Etat – qui ne sont donc
pas les télévisions du peuple -, nous avons entendu des «
spécialistes » y aller de leurs « analyses » de façade, nous
livrer des logorrhées écoeurantes sur la « spécificité » du
Maroc. Omettant de dire que la véritable spécificité du
Maroc, la seule et l’unique, c’est l’amazighité. Rien que
l’amazighité. Essentiellement l’amazighité. Les micros sont
mis à la disposition des mêmes figures, des mêmes têtes,
avec les mêmes rituels propres à des politicards qui jugent
le peuple inculte, ignare et immature. Ils nous expliquent
que « le Maroc n’est ni la Tunisie, ni l’Egypte, ni la Libye ».
Mais omettent d’affirmer que le Maroc est amazighe. C’est
sa spécificité. Et c’est justement ce qu’il partage avec la
Libye, la Tunisie et l’Algérie…
Les amazighes servent de figurants. Sans pouvoir aucun.
Alors que continuent la spoliation de leurs terres ancestrales, l’interdiction de leurs prénoms, la stigmatisation et
la « prostitution » de leur culture. Ils vivotent dans un Etat
où les Arabes ont le statut de « race » supérieure », sacrée,
où la langue arabe « sacrée » est l’unique moyen d’accès au
paradis. Car, dès que les amazighes s’expriment librement,
en dehors des circuits officiels balisés, ils sont attaqués par
tous. Ils n’ont qu’une perspective : vivre comme parias, subordonnés aux Arabes et à l’arabité. Et des amazighes prêts
à se vendre au plus offrant, à troquer leur identité contre
des privilèges sont appelés à la rescousse. Jusqu’à quand ?
Les amazighes sont écœurés de voir, sur leur terre, un Etat
dirigé par un cartel de familles arabes et andalous. Et parce

qu’ils descendraient du prophète,
ils constituent une caste supérieure
dispensée de payer ses impôts,
bénéficiant d’une carte de supers
citoyens. Des cartels qui dilapident
ses richesses au grand jour, dans
l’impunité totale : des personnes
gravitant autour des hautes sphères
du pouvoir font la pluie et le beau Par : Moha Moukhlis
temps. En raison de leur proximité
avec le palais. Ils n’ont peur de personne. L’ex premier ministre, un fassi, n’est jamais inquiété par l’affaire Annajat,
le clan des fassis et fassis fihri a mis main basse sur le pays
qu’il gère comme un ranch, une propriété privée pour satisfaire le clan des frères, cousins, fils et cousines.
Le peuple amazighe, à travers sa jeunesse forge son destin.
Il est disposé à en payer le prix pour recouvrir sa liberté
et ses droits : être maître chez lui et décider de son devenir. A l’image de tous les peuples qui secouent le joug de la
domination. Les cinq décennies de « colonisation nationale
» qu’il a subit ne sont pas venues au bout de sa lutte. Elles
ont renforcé sa détermination à vivre debout. Récupérer ce
qu’on lui a volé. Cinq décennies ne représentent rien sur
l’échelle de l’Histoire. Le peuple amazighe a laissé des épopées dans son histoire : Tazizawt, Lehri, Anoual, Baddou,
Hamdoun, Bougafer…Il n’oublie pas.
Le peuple amazighe se redresse après avoir, en raison du
matraquage idéologique, épousé des causes qui ne sont pas
les siennes
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Plus de 150 participants et participantes ont bénéficié de la formation
dans le domaine des droits de l’homme au Forum National des Amazighe du Maroc
Plus de 150 participants et participantes ont bénéficié des altiers de formation et de sessions d’entrainement sur les mécanismes de plaidoirie sur
les droits de l’homme, organisés par le journal « Le Monde Amazighe » en
collaboration avec « L’Association de la femme pour le développement et les
affaires sociales » et « Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie
au Maroc », en partenariat avec la fondation allemande « Friedrich Naumann » pour la liberté, à l’hôtel Annakhil de Nador.
Les participantes et les participants ont bénéficié d’une série de sessions
de formation dans le cadre des activités du premier Forum National des
Amazighes du Maroc, organisé sous le thème « Encadrement des jeunes et
formation des femmes aux mécanismes de plaidoirie relative aux droits de
l’Homme ». Activité qui s’est déroulé durant trois jours, du 09 au 11 décembre 2016.

* Ouverture :

Après la réception des participants et participantes, le soir du vendredi 09
décembre 2016, l’ouverture des travaux du Premier Forum National des
Amazighes du Maroc, Amina Ibnou Cheikh, directrice du journal « Le Monde
Amazighe », a évoqué, en recevant les participants et les participantes, l’importance du moment où est organisé le Premier Forum des Amazighes du
Maroc et qui nécessite le renforcement des rangs du mouvement amazigh et
la consolidation de son existence et de sa position.
La directrice du journal « Le Monde Amazighe » a insisté sur la nécessité
de ce qu’elle appelle « le cadre militant » caractérisé par l’émotion, vers un
combat de plaidoirie à résultats institutionnels, dans le cadre de l’action démocratique, en se basant sur ses mécanismes et ses styles. Ceci, à partir des
textes juridiques de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ainsi
que tous les documents s’y référent. Du fait qu’ils sont une référence et une
plate-forme pour la formation et au renforcement des capacités en matière
des droits de l’homme, qui constituent une garantie pour la coexistence et
le respect de l’Autre et de la personnalité, d’autant plus qu’elle oblige les
institutions à respecter ces droits.
Amina Ibnou Cheikh, dans son allocution lors de l’ouverture des travaux
du Forum, a insisté sur le fait que l’objectif du Forum est l’acquisition des
mécanismes de plaidoirie sur les droits de l’homme. Ces dernières doivent
être acquises, dans un contexte nouveau et une nouvelle constitution qui
fait de l’amazighe une langue officielle, en dépit des lacunes inhérents à
ses articles.
Quant à Mme. Allali Soumia, de l’Association de la femme lutte contre la
discrimination, dans son allocution, elle a évoqué les objectifs de son association et les domaines de son action. Elle a insisté que l’Association de la
Femme pour le Développent et les Affaires Sociales s’intéresse aux causes
de la femme et à la lutte contre les formes de discrimination qui la visent.
Outre, elle soutient la femme.
De son côté, Mohamed Boussaidi, Président délégué de l’Assemblée Mondiale Amazighe au Grand Atlas, a affirmé l’importance de la rencontre organisée dans le cadre du Premier Forum National des Amazighes du Maroc,
en dépit des difficultés et des obstacles. Ceci confirme, ajoute Boussaidi,
l’existence d’une volonté, au sein des composantes du mouvement amazighe,
pour renforcer les rangs, comme c’est le cas pour l’Assemblé Mondiale Amazighe, en tant que cadre œuvrant dans le domaine de la cause amazighe, pour
défendre leurs droits individuels et collectifs, économiques et politiques, et
plaider, à différents niveaux, nationalement et internationnalement. Dans
son allocution, M. Boussaidi a évoqué, lors de la cérémonie d’ouverture
du Forum, la campagne agressive et l’invasion flagrante, des investisseurs
orientaux, des terres des habitants d’Ifrane, fait qui constitue une menace
pour l’existence des Amazighes sur sa terre et pour son identité.

* Atelier matinal sur la jeunesse et la plaidoirie civile :

La période matinale a connu l’ouverture du Forum des Amazighes du Maroc,
le Samedi 10 décembre 2016, par un atelier de formation sur « La jeunesse
et la plaidoirie civile pour la consécration du respect des droits de l’homme
», encadrée par le professeur de l’Université Kadi Ayyad de Marrakech, Dr.
Abdellah Elhaloui. Le professeur a sollicité la contribution des présents
pour l’élaboration plate-forme contenant les droits culturels et leurs domaines ainsi que la démarche de la plaidoirie pour les défendre. Ce fut une
occasion pour les participants de s’intéresser au domaine des droits culturels
reconnus par les chartes internationales et de ce qu’offre la consécration
de la culture de la diversité et de la différence, de l’égalité et de la justice
sociale ; qui s’inscrit dans le cadre des droits linguistiques. M. Elhaloui a
mis en lumière sur la définition du concept du droit culturel et les formes
de mise en œuvre des acquis et leur protection, par la voie de la plaidoirie
en faveur du composant amazighe, pour que ce dernier s’engage avec force,
dans la dynamique militante et structurée dans le temps, sur la base d’une
méthodologie encadrée par un lobby.
Dr. Abdellah Elhaloui considère que la formation d’un mouvement militant ayant des agendas méthodiques, encadrés par des lobbys, constitue un
élément devant pousser les forces civiles, porteuses du combat amazighe, à
réfléchir sur des formes nouvelles, qui impactent la décision politique, et
exploitent le cumul dans le cadre militant mené par le mouvement amazighe. Outre, il a insisté sur la création d’un front fort basée sur deus appuis :

intellectuelle et économique. Du fait que sans projet économique alternatif et efficient qui réponde
aux ambitions et attentes de la société et qui renforce son projet politique et sa stratégie visant la
satisfaction des droits amazighes et la distribution
équitables des richesses, il n’est pas possible que
les revendications amazighes soient satisfaites. Le
professeur Abdellah Elhaloui a insisté sur le rôle
important de la formation, de la qualification et du
renforcement des capacités en matière des droits
de l’homme et le combat pour la cause amazighe,
suivant des mécanismes opérationnels, parallèlement à un projet économique alternatif et attirant.
L’atelier a connu un large débat et des contributions animées par les présents ainsi que des interventions sur les mécanismes en vigueur dans le
cadre de la plaidoirie sur les droits de l’homme
telle qu’elle figure dans la déclaration universelle
des droits de l’homme .

Conférence nationale sous le thème : « Réalités des droits de l’homme après cinq ans de
réformes constitutionnelles et les moyens de contribution des amazighes
au changement positif au Maroc » :

L’après midi, une conférence nationale a été organisée sous le thème : «
Réalités des droits de l’homme après cinq ans de réformes constitutionnelles
et de la reconnaissance de l’amazighe comme langue officielle au Maroc »,
encadrée par Maître Mounir Benlakhdar, avocat au Barreau de Rabat et M.
Rachid Raha, Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe et éditeur du
journal « Le Monde Amazigh ». Les intervenants ont traité du contexte des
réformes constitutionnelles au Maroc.
Rachid Raha, a insisté sur le fait que les négociations actuelles quant au
traitement de l’Etat du dossier de la cause amazighe, sont pessimistes. Du
fait que l’on continue à stigmatiser et à douter des efforts du mouvement
amazighe et à obstruer ses actions.
Raha a expliqué, dans son intervention, que la cause amazighe a connu des
reculs dangereux durant les dernières années, en dépit de tous les slogans,
discours et décisions superficielles. Il a aussi mis en garde quant à l’échec
inhérent à la mise en œuvre du découpage régionale dans sa nouvelle forme
; découpage qui obéit à des considérations sécuritaires, suite au morcellement et à l’éparpillement des régions amazighes, à leur réduction au sein
d’espacés régionaux dans le cadre d’un plan prémédité ayant pour but de
cerner l’orientation positive du mouvement amazighe, selon son expression.
Et dans ce même contexte, Rachid Raha a accusé les médias écrits et les
médias audiovisuels au Maroc, de pratiquer ce qu’il appelé « l’apartheid »
et le « racisme » contre le mouvement amazighe et les Amazighs.
De son côté, Maître Mounir Benlakhdar, a évoqué le contexte historique du
système juridique depuis la période du Protectorat ainsi que la capacité des
zones amazighes à gérer leurs affaires dans le cadre d’un système juridique
coutumier qui a permis l’organisations des transactions et les relations au
sein des tribus amazighes, en échange de la tentative de l’Etat central , au
temps du Protectorat, d’imposer son pouvoir au travers de lois, dont l’objectif est d’avantage de domination et de contrôle ainsi que le blocage de
toute tentative qui s’inscrivait en dehors du pouvoir du Protectorat français
et espagnole.
Maître Benlakhdar a aussi traité dans son intervention de l’évolution qu’a
connu le processus de litige et de lutte entre l’Etat et le Makhzen et l’entêtement du pouvoir à s’aligner sur les dispositions du Dahir de 1935 qui a
persisté jusqu’à l’année 1992, Dahir basé sur le répression et le, musèlement
des libertés . Il a insisté sur le fait que, après un siècle, aucun système qui
prenne en considération les droits de la population autochtone amazighe,
n’a vu le jour. Benlakhdar a affirmé que l’Etat, en ce temps, n’a pas pris en
considération le cumul positif des lois coutumières dans les zones amazighes
qui ont pu proposer un modèle de vie et d’organisation basé sur des règles
précises. Parallèlement à cela, les législations et les lois qu’a connues le Maroc jusqu’à présent, obéissent à une logique sécuritaire, qui a exacerbé é la
confrontation des Amazighes à l’Etat, et a renforcé un fossé profond dont les
impacts se concrétisent par l’absence de propositions juridiques au sein des
institutions concernées et auprès de l’acteur politique et partisane.
Maitre Benlakhdar, pour traiter des réformes constitutionnelles, affirme
que : « la société civile, composée des associations amazighes, offre des
propositions opérationnelles, bien que la constitution de 2011 propose une
approche participative en matière de législation ». Selon son expression.
Et pour enrichir le thème de la conférence, des interventions et des questionnements des participants ont souligné les inquiétudes de l’acteur amazighe quant au recul survenu dans le domaine législatif, et les faits concrets
de discrimination et de blocage qui visent les initiatives de construction pour
l’édification entre le composant économique et l’acteur amazighe, en dehors
de tout exclusivisme.
A la fin de la conférence nationale sur la situation des droits de l’homme,

après cinq ans des réformes constitutionnelles et des moyens des Amazighes
de participer au changement positif au Maroc, la parole fut donnée au représentant de la Fondation allemande Friedrich Naumann pour la Liberté
M. Olaf Kellerhoff. Dans son allocution, il a exprimé sa joie de se retrouver
au sein des associations civiles et du journal « Le Monde Amazighe » organisateurs du Forum. M. Olaf a affirmé la disposition de l’institution allemande
pour soutenir toutes les idées et propositions qui versent dans le domaine
du renforcement des droits démocratiques et des droits et des libertés individuelles, dans le cadre d’une approche interactive opérationnelle pour des
actions civiles garante d’une justice sociale et prometteuse de la paix social.
Atelier sur les capacités de la femme en matière d’équité et la lutte contre
la discriminationµ.
Le dimanche 11 décembre 2016, un atelier fut organisé sur le thème : «Renforcement des capacités de la femme dans le domaine de l’équité et la lutte
contre la violence et la discrimination » et qui a été animé par Mme. Souad
Benkachouh, présidente du Réseau des associations de développement de la
province d’Al-Hoceima. Plus de 150 participant et participantes ont bénéficié de cet atelier de formation sur les mécanismes et le renforcement des
capacités de la femme dans le domaine de la lutte contre la violence et la
discrimination ainsi que des moyens possibles de résistance au phénomène
de violence contre les femmes et leurs moyens de se défendre et revendiquer leurs droits. Ont été également abordés les difficultés et les obstacles
qui continuent à se dresser face à la satisfaction de leurs revendications en
équité et en égalité.
Le professeur Souad Benkachouh a tenté pour que l’atelier « Renforcement
de la femme dans le domaine de l’équité et de la lutte contre la violence et
la discrimination » soit un atelier de dialogue interactif dont l’objectif est
d’enrichir le débat, partager les connaissances sur le thème des droits de
l’homme, dans le volet relatif aux droits de la femme et à sa situation, au sein
de la société marocaine. Ont été aussi éclairées l’ensemble des pratiques qui
portent atteinte à la dignité de la femme. Mme. Benkachouh a mis l’accent
sur les formes de lutte contre la violence qui vise la femme et permettre à
cette dernière de jouir de tous ses droits économiques, politiques et sociaux,
le renforcement de l’égalité et de la discrimination positive. Ce qui garantit
le droit à tous et permet aux femmes d’acquérir les mécanismes de plaidoirie
et la protection et la défense de leurs revendications et acquis.

* La session porte le nom du martyre du mépris « Mouhcine Fikri » :

Les participants et les participantes ont décidé, lors de l’ouverture du Forum, de donner le nom de « Mouhcine Fikri », martyre du mépris – broyé à
Al-Hoceima –à la première session du Forum des Amazighes du Maroc. Ils
ont également observé une minute de silence à la mémoire du défunt « poissonnier d’ Al-Hoceima». Fait qui coïncide avec le quarantième anniversaire
de son broyage. A cette occasion, une délégation de « L’Assemblé Mondiale
Amazighe » et du forum, a organisé une caravane de Nador vers Al-Hoceima
pour participer à cette commémoration.

* Le détenu politique Aadouch honore la femme amazighe :

Dans son allocution de clôture du premierForum National des Amazighes du
Maroc, l’ex- détenu politique de la cause amazighe, Hamid Aadouch, a souligné le rôle de la femme amazighe quant à son combat pour la langue amazighe et son héritage culturel et humain. Aadouch a affirmé que la femme
amazighe, historiquement, a joué un rôle pour la protection de l’amazighe
menacée de disparition. Elle a sacrifié ses enfants en tant que détenus, martyres ou kidnappés. Aadouch a adressé une allocution d’hommage et de respect aux efforts des composantes du mouvement amazighe dans le domaine
de la vulgarisation des réussites des Amazighe, particulièrement en ce qui
concerne la femme et la jeunesse.
* Par Montacer Ahouli « Itri »
Traduit par Moha Moukhlis
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قضية الغازات السامة بالريف تصل إىل العاملية
عرفت دورة هذه السنة للمؤتمر  21ملنظمة
حظر األسلحة الكيماوية ،الذي تحتضنه
مدينة الهاي الهولندية منذ الثالثاء املايض،
 29نونرب  ،2016عرفت وألول مرة مشاركة
ممثل للمجتمع املدني عن الريف واملغرب
عموما ،وذلك يف شخص املناضل والفاعل
الجمعوي عبد املجيد عزوزي عن جمعية
ذاكرة الريف.
وطالب عبد املجيد عزوزي يف كلمة له خالل
أشغال املؤتمر ،بفتح تحقيق وإجراء أبحاث
علمية حول منطقة الريف التي تعرضت
للقصف باألسلحة الكيماوية خالل الفرتة
املمتدة من  1921و ،1927ومعها كل املناطق
التي تعرضت للقصف بهذا النوع من األسلحة.
ودعا عزوزي إىل الحد من صناعة األسلحة
الكيماوية ،عرب تدمري كل املصانع واملنشئات
التي مازالت تنتج مثل هذه األسلحة املحظورة ،كما
طالب منظمة حظر األسلحة الكيماوية بتضمني قضية
الغازات السامة بالريف يف البيان الختامي للمؤتمر،
ووضعها ضمن أجندة عمل املنظمة مستقبال.
كما قدم ممثل جمعية ذاكرة الريف ،للمشاركني يف
املؤتمر تقريرا مفصال عن الحرب الكيماوية التي شنها
الجيش اإلسباني ضد منطقة الريف يف عرشينيات القرن
املايض ،والتي خلفت اآلالف من القتىل و املعطوبني.
وتجدر اإلشارة إىل أن القرص امللكي اإلسباني بناءا عىل
طلب كان قد تقدم به التجمع العاملي األمازيغي كان
قد أحال ملف استعمال إسبانيا للغازات السامة بالريف
عىل وزارة الخارجية لتتوىل البحث والرد ،وكان الرئيس
الفرنيس فرانسوا هوالند قد اتخذ موقفا مماثال منذ أقل
من شهرين من ذلك.
وكان التجمع العاملي األمازيغي قد وجه خالل شهر
مارس  ،2015رسالة إىل امللك فيلبي السادس يطالب
فيها برضورة فتح ملف استعمال إسبانيا للغازات
سامة «حرب كيميائية» ضد ثورة الريفيني بزعامة
الخطابي ما بني سنتي  1921إىل  .1927واعتربت
الرسالة مسؤولية امللكية يف هذا امللف بحكم أن الحرب
وقعت إبان حكم امللك ألفونسو الثالث عرش أحد أجداد
امللك الحايل.
كما طالبت الرسالة امللك باتخاذ خطوة املصالحة
وتعويض سكان الريف عن األرضار التاريخية واملادية
التي عانوا منها ويعانون منها حتى اآلن ،ومنها ارتفاع
حاالت مرض الرسطان وسط سكان إقليمي الحسيمة
والناضور ،حيث كان اإلقليمان مرسحا لقصف عنيف
عالوة عىل مناطق أخرى من شمال املغرب.
وكان القرص امللكي قد أوىل أهمية خاصة للرسالة،
وأجاب رئيس التجمع العاملي األمازيغي رشيد الراخا،
بأن القرص قد أحال الرسالة عىل وزارة الخارجية
اإلسبانية ألنها املعنية بامللف وستتخذ القرار املناسب.
واملثري أن وزارة الخارجية املغربية كانت قد أكدت منذ

شهور قبل ذلك أنها راسلت نظريتها اإلسبانية حول
موضوع استعمال إسبانيا الغازات السامة يف الريف،
لكن مدريد ردت بالنفي وبأنها لم تتوصل بأي طلب من
الرباط.
وكانت فرنسا بدورها قد تورطت يف حرب الغازات
السامة ضد املغرب يف املرحلة املذكورة .فطالب التجمع
العاملي األمازيغي من الرئيس فرانسوا هوالند اتخاذ
خطوة نحو مصالحة تاريخية ،وكان الرئيس الفرنيس
قد أجاب خالل شهر مارس  ،2015عىل هذه الهيئة
بأنه أمر وزارة املحاربني القدامى بدراسة امللف واتخاذ
اإلجراءات املناسبة.
وكانت هذه أول مرة تنجح فيها هيئة مدنية يف إقناع
إسبانيا وفرنسا باالعرتاف الضمني بهذا امللف من
خالل التزام أعىل سلطتني يف البلدين ،امللكية يف إسبانيا
ورئاسة الجمهورية يف فرنسا بإحالة امللف عىل الدوائر
املختصة للبحث واتخاذ اإلجراءات.
وتوجد دراسات وأبحاث تاريخية متعددة حول استعمال
فرنسا وإسبانيا الغازات السامة ضد الريف ،وأغلبها
بريطانية وأملانية .وكل مرة تظهر معطيات جديدة،
وآخرها ما جاء يف العناق املميت للباحث االنجليزي
سيباستيان بلفور ،وكذا ما جاءت به املجلة الشهرية
«أفنتورا دي لهيستوريا» يف عدد ماي  ،2016حيث
أوردت أن عمليات استعمال الغازات ضد الريفيني بدأت
يف أواخر  1921ثم طور الجيش اإلسباني قذائف وجرى
استعمالها الحقا عرب الطائرات وبدعم من فرنسا.
وتشري املجلة إىل تسمية هذا السالح باسم مبهم يف
األرشيف العسكري اإلسباني وهو «القذائف الخاصة».
وكان الريف يف العقدين األولني من القرن العرشين
مرسحا ملواجهات مسلحة عنيفة بني املغاربة واإلسبان،
حيث ألحق املغاربة بالجيش اإلسباني خالل يوليوز
 1921أكرب هزيمة يف التاريخ العسكري اإلسباني،
وهي الهزيمة التي تسمى يف أدبيات التاريخ اإلسباني
بـ»الكارثة».

•كمال الوسطاني

عمر ملعلم رئيس مجعية ذاكرة الريف باحلسيمة

ملف احلرب الكيماوية ضد الريف
يعترب من اولويات اهتمامتنا
أكد عمر ملعلم ،رئيس جمعية ذاكرة
الريف بالحسيمة ،أن مشاركة جمعيته
ممثلة يف شخص عبد املجيد العزوزي يف
املؤتمر  21ملنظمة حظر استعمال األسلحة
الكيماوية املنعقد بالهاي ،كان ثمرة للتواصل
املستمر مع هذه املنظمة األممية منذ ماي
 ،2016حيث كانت الجمعية قد خصصت
ملتقاها العارش ملوضوع الحرب الكيماوية
ضد الريف ،شارك فيه باحثون ومهتمون
ومؤرخون ومتخصصون من املغرب وأروبا،
بينهم املؤرخ الربيطاني سيباستيان بالفور
والباحث األملاني روبرت كونز ،واختتم امللتقى
أشغاله بالرتكيز عىل عدد من التوصيات،
ومن ثم بدأ التنسيق مع بالفور إليصال امللف
إىل ذات املنظمة الدولية.
وأضاف ملعلم ،يف ترصيح خص به «العالم
األمازيغي» ،أن جمعية ذاكرة الريف منذ
تأسيسها سنة  2005اهتمت بملف الحرب
الكيماوية ضد الريف ،فنظمت وشاركت يف
ملتقيات وندوات محلية ووطنية ،وأصدرت
مقاالت عن املوضوع نرشت يف صحف وطنية
ومحلية ،كما شاركت يف عدد من الربامج
اإلذاعية والتلفزية التي
اهتمت باملوضوع.
وفيما يتعلق بمطالب
الجمعية التي دافعت
عليها يف هذا املؤتمر،
أكد األستاذ الباحث عبد
املجيد عزوزي ،يف تدوينة
عرب صفحته الشخصية
بالفايسبوك ،أنه قام
بتمثيل جمعية ذاكرة
الريف يف املؤتمر السنوي
للدول األطراف املنضوية
يف منظمة حظر األسلحة
الكيماوية املنعقد يف
الهاي من  28نونرب إىل 2
دجنرب ،مضيفا َ
«قدّمت
كلمة الجمعية خالل
الجلسة العامة موضحا موقفها ومنظورها
حول العمل املشرتك مع هذه املنظمة وما
تنتظره جمعيتنا من الدول األطراف».
وأضاف عزوزي أنه تلقى دعوة من

املسؤولني عن املنتدى الذي نظم عىل
هامش املؤتمر لتقديم عرض حول استعمال
األسلحة الكيماوية خالل حرب الريف،
وقد تضمن عددا من املحاور ،منها السياق
التاريخي الذي شهد اقتناء اإلسبان لألسلحة
الكيماوية وتصنيعها ثم استخدامها ضد
الريفيني ،وكذا االستعمال الفعيل لألسلحة
الكيماوية ،واالعتماد عىل غاز الخردل عىل
وجه الخصوص ،ثم استهداف املدنيني
يف القرى واألسواق لحصد أكرب عدد من
الضحايا وإلحاق أفدح األرضار باإلنسان
والبيئة ،وصوال إىل اآلثار اآلنية والبعيدة املدى
كأمراض الرسطان والتشوهات الخلقية،
وإمكانية انتقال هذه األمراض إىل األجيال
الالحقة عرب الطفرة الوراثية.
ويف ختام اللقاء قدم عزوزي عددا من
التوصيات للمؤتمر واملتمثلة يف ،اعرتاف
اإلسبان واملتآمرين معهم باستعمال األسلحة
الكيماوية ضد سكان الريف وبيئته ،وضمان
حرية االطالع عىل األرشيفات العسكرية
وكل املعلومات املتعلقة بهذا االستعمال
للوقوف عىل الكميات املستخدمة وحجم
األرضار ،وضمان حرية
البحث والدراسة حول
آثار الحرب الكيماوية
بمساعدة خرباء دوليني.
ودعى عزوزي ضمن
توضياته إىل جرب الرضر
من طرف الجناة ملا يعنيه
هذا األمر من إنصاف
للريفيني ،وكذا حث
منظمة حظر األسلحة
الكيماوية عىل القيام
بمشاريع تهدف إىل تحديد
املناطق امللوثة وتدمري
بقايا املواد الكيماوية،
فضال عن إنجاز دراسات
علمية حول آثار غاز
الخردل البعيدة املدى
وإمكانية وجود طفرة وراثية تسمح بانتقال
األمراض الرسطانية إىل األجيال الالحقة.

•ك.و

احلركة الثقافية األمازيغية ُتناقش اخلطاب األمازيغي واألصولية مبكناس ودور االعتقال السياسي يف الوعي األمازيغي

نظمت الحركة الثقافية األمازيغية ،موقع مكناس ،بكلية العلوم
يوم الخميس  01دجنرب الحايل ،ندوة فكرية ،حول موضوع“ :الخطاب
األمازيغي واألصولية” والتي تأتي يف سياق األيام الثقافية التي تُنظمها
تحت شعار «الطالب الجديد بني النزعات األصولية وفكر التغيري».
واعترب حميد أعطوش ،املعتقل السيايس السابق يف مداخلته أن
“الخطابات األصولية اإلقصائية هي سبب بزوغ الحركة الثقافية
األمازيغية” ،مشريا إىل أن “الحركة األصولية تجاوزها التاريخ”،
موضحا ً يف نفس السياق أن ” الحركة األمازيغية بفضل خطابها
العلماني العلمي الحداثي تهدد األصولية ،وتهدد الخطابات الكالسيكية
األصنامية” وفق تعبريه.
وأضاف أعطوش ،أن الفكر األمازيغي فكر تحرري تنويري يؤمن
بالنسبية ،وال يقدس األفكار وال أألشخاص وال يؤمن بالعاطفة،
مضيفا ً أن “الحركة الثقافية األمازيغية هي الحركة الوحيدة التي تقف
يف وجه النظام القائم ،الذي يستمد رشعيته من الدين” ،بل واستطاعت
يضيف أعطوش “أن تخرج خطابها الحداثي التحرري من داخل األسوار
الجامعية إىل الشارع».
وزاد أعطوش يف معرض كالمه قائالً“ :الحركة الثقافية األمازيغية
تنترص للعلم والفكر وتؤمن باإلختالف وبقوة الحجة والربهان” ،مشريا ً
إىل أن الحركة الثقافية األمازيغية كانت السباقة إىل وضع ميثاق رشف
لنبد العنف منذ سنة .”2001
ودعا أعطوش طلبة الـ” ”MCAللتسلح بالعلم والفكر ،ألن “بالعلم
نستطيع أن نغري التاريخ وتغيري فكر ضحية واسرتجاع الذاكرة
إليمازيغن” عىل حد قوله ،كما دعا الحركة الثقافية األمازيغية التي
وصفها باملدرسة الوحيدة التي تتمتع باالستقاللية وبتكوين املناضلني،
بالبحث عن اإلجابات للتشتت والترشذم الذي تعاني منه الحركة
األمازيغية خارج الجامعة “.
يف حني أكد مصطفى أوساي يف مداخلته أن “الخطاب اإلسالموي املبني
عىل األصولية يسعى إىل العودة للمايض كما هو ودون أي تغيري» ،يف
الحني “الخطاب أو الفكر األمازيغي ينفتح عىل املستقبل”.
وأكد أساي أن الفكر األمازيغي فكر تح ُّرري مبني عىل العقالنية،
موضحا ً أن الحركة األمازيغية عندما تتحدث عن امللوك األمازيغ الذين
كانوا يحكمون يف القرون الغابرة ،ال يعني أننا سنعود للوراء لنعيش
كما عاشوا يف ذلك التاريخ ،بل فقط نتذكرهم ألنهم رموز لنا ونفتخر

بهم “.
وأضاف املعتقل األمازيغي السابق ،أن فكر الحركة األمازيغية“ ،فكر
حداثي يساير العرص الذي نعيش فيه ،وخطابها ،خطاب عقالني
علمي علماني تحرري».
وجدّد أوساي مطالبته برضورة الوحدة والتعاون والتكامل بني
الفعاليات واإلطارات األمازيغية ،وبني الحركة الثقافية األمازيغية،
ووضع حدّا للترشذم والتشتت وللرصاعات الشخصية والشخصنة،
مشريا ً إىل أن أغلبية املناضلني الذين يتواجدون اليوم يف اإلطارات
والفعاليات األمازيغية هم من خريجي الحركة الثقافية األمازيغية،
عكس املايض التي شكلت فيه النخبة القادمة من اليسار األغلبية يف
صفوف الحركة األمازيغية”.
أما يف بني مالل ،فقد توجت الحركة الثقافية األمازيغية موقع أيت
مالّل افتتاح أول أيامها الثقافية ،بتنظيم ندوة فكرية أطرها املعتقالن
السياسيان السابقان للقضية األمازيغية ،مساء الثالثاء  29نوفمرب
املايض ،برحاب كلية العلوم والتقنيات بجامعة موالي سليمان ببني
مالل ،الندوة كانت تحت عنوان “االعتقال السيايس ودوره يف تعميق
الوعي بالهوية األمازيغية”.
ويف مداخلة له ،تحدث مصطفى أوساي ،عن ما أسماه بـ”آليات املخزن
يف تحوير االعتقال السيايس ،خصوصا طريقة اعتقال املعتقلني بكل
تفاصيلها” ،مضيفا أن الدولة تحاول أن تلفق تهمة واهية للمعتقلني
السياسيني حتى تبعد عن نفسها تهمة االعتقال السيايس ،مربزا أنها
تقوم بطبخ امللفات يف الكواليس ،زد عىل ذلك “املحاكمة الصورية
التي تكون غري عادلة وصوال إىل تعامل السلطات مع املعتقلني داخل
السجن” ،موضحا أن “الدولة تتجنب انتقادات املنظمات الدولية
وبالتايل تلفق التهم للمعتقلني السياسيني”.
وأكدا عىل دور االعتقال السيايس يف تعميق الوعي بالهوية األمازيغية،
وأضاف بأن الوعي األمازيغي تحول من النخبة املثقفة إىل الناس
العاديني،
وتحدث أوساي عن مرحلة اعتقال املفكر صدقي أزيكو مرورا باعتقال
معتقيل تيليىل بكلميمة وصوال إىل اعتقاله إىل جانب أعطوش سنة
.2007
وختم اوساي مداخلته بالقول “ال خوف عىل فكر الحركة الثقافية
األمازيغية داخل الساحة الجامعية ،نحن يف الطريق الصحيح ،وأكد بأن

الفكر األمازيغي حتما سينترص ألنه ال يمكن أن تأتي بفكر عروبي
من املرشق لشمال أفريقيا وتحاول أن تطمس هوية ولغة وثقافة
شعبها األصيل ،وأضاف نحن “نتسلح بالعلم واملبادئ التي تؤمن بها
الحركة الثقافية األمازيغية ،ونسعى لكي يحيى الشعب األمازيغي حرا
يف وطنه.بدوره ،قام حميد أعطوش برسد كرونولوجي لتاريخ الحركة
األمازيغية بشمال أفريقيا ،خصوصا الجزائر بدءا بتأسيس جمعية
قدماء تالمذة ثانوية أزرو  ،1929مرورا بتجربة القبايل وكتابة النشيد
الوطني 1948من طرف يدير ايت عمران ،وصوال إىل تأسيس ABREC
سنة  1965ورفض السلطات املغربية تأسيس فرع لها باملغرب ،قبل
تأسيس  AMRECجمعية البحث والتبادل الثقايف.
كما تحدث املعتقل األمازيغي السابق ،أعطوش عن اعتقال املفكر
األمازيغي عيل صدقي أزيكو ،وميثاق أكادير 1991واعتقاالت  94التي
طالت معتقيل تيليىل بكلميمة ،وأوضح يف معرض مداخلته أنه “بالرغم
من أن  MCAهي االمتداد املوضوعي للمقاومة املسلحة وجيش التحرير،
إال أن الحركة األمازيغية كانت تناضل من أجل النهضة األمازيغية
عكس الحركة الثقافية األمازيغية التي ظهرت أواخر الثمانينات من
القرن املايض رافعة شعار التحرر والتغيري.
واعترب أعطوش أحداث  ،2007مرحلة ظهور وعي وخطاب حداثي
استطاع كرس مجموعة من الطابوهات ووعي أمازيغي جماعي تجاوز
أسوار الجامعة ،ما شكل تهديد مبارش ملرشوعية الدولة حسب املعتقل
األمازيغي السابق ،مطالبا يف السياق ذاته برضورة اإلضاءات عىل
أحداث  ،2007تاريخ اعتقالهما بمكناس.
و أكد املتحدث ،عىل أن القضية األمازيغية ،قضية عادلة تحتاج إىل
مناضلني حقيقيني ،مؤكدا أنه ليس هناك أي مجال للتالعب واالستئناس،
فاملرحلة مرحلة أن نكون أوال نكون ،عىل حد قوله مذكرا باالغتياالت
واالعتقاالت واالختطافات التي تعرض لها النشطاء األمازيغ ،مشريا
إىل ما وصفه بالوجه القبيح للنظام ،الذي يرتدي مجموعة من األقنعة
التي يظهرها متى يشاء ،مستدال بالفيلسوف ميشل فوكو .
وأكد املعتقل السابق أن املعتقلني األمازيغ رصيد مشرتك لجميع
الفعاليات االمازيغية وسيعمل جاهدا عىل جمع الشتات األمازيغي
معلنا عن لقاء يف الشهور القادمة لهدا السبب”.
•م.إ
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تافراوت :حي اميان إقصاء و هتميش و حرمان..

يف إهمال مضاعف و عدم اكرتاث مقصود
يستمر املجلس الجماعي لتفراوت يف تجاهل
مطالب ساكنة حي اميان صاما آذانه عن
سماع رصخات الساكنة من جراء تدني خدمات
الرصف الصحي وعدم استكمال مد قنواته إىل
أجزاء واسعة من الحي؛ فيضطر هؤالء السكان
اىل التخلص تقليديا من مياه الرصف الصحي
يف املطمورات مع ما ينتج عن ذلك من انبعاث
للروائح النتنة ومن ترسب للمياه امللوثة اىل املياه
الجوفية وخلق وسط بيئي موبوء يشكل تهديدا
حقيقيا عىل صحة الساكنة شيوخا واطفاال
خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ,يف خرق
واضح للحق يف العيش الكريم يف وسط آمن بيئيا
وصحيا.
يبلغ اإلقصاء والتجاهل مداه حني يركب
املجلس العناد بحرمان النسيج الجمعوي
والفعاليات الشبابية للحي من استغالل النادي
النسوي الوحيد بالحي دون أدنى استحضار
لحق الساكنة يف الولوج اىل فضاءات الثقافة
والرتفيه واالستفادة من مرافق القرب؛ وليس
لنا حقيقة استغراب تجاهل املجلس ألساسيات
املقاربة التشاركية يف إعداد وتهيئة املجاالت
الحرضية بدخوله يف رصاعات ضيقة مع

الساكنة أفضت فيما مىض اىل تدمري جزء من
ذاكرة املكان بعدما رفض قبول الوعاء العقاري
الذي قدمته الساكنة لبناء النادي النسوي الذي
يعترب املرشوع الواحد الذي أنجزه املجلس يف
الحي وإسناد تسيريه لجمعية نسوية بعيدة عن
الحي وهموم ساكنته وشبابه.
ووصل به األمر إىل حرمان الحي من مشاريع
برامج التهيئة الحرضية التي تشهدها باقي
أحياء مدينة تافراوت مؤخرا ومن برامج وزارة
الفالحة والصيد البحري خاصة برنامج التهيئة
الهيدروفالحية وحماية األرايض الفالحية بدائرة
تافراوت الهادف اىل الحد من انجرافات الرتبة
التي تسببها فيضانات السيول واألودية مما
تسبب يف إتالف العديد من األرايض الفالحية
يف تناقض صارخ مع قيم العدالة املجالية و
تكريس واضح للتباينات املجالية وللمفارقات
التنموية بني أحياء تفراوات املحظوظة
واملنبوذة.
من جهة أخرى يعيش حي اميان منذ مدة
طويلة عىل وقع غياب االنارة العمومية يف بعض
األزقة الرئيسة وما يرتتب عن ذلك من أخطار
تهدد سالمة األشخاص و ممتلكاتهم؛ فضال عن
كون بعض األعمدة الكهربائية من داخل الدوار

تشكل هي األخرى خطرا عىل األطفال الصغار
من جراء سقوط األسالك وتناثرها وتديل
املصابيح؛ ورغم تعدد الشكايات اىل املجلس
الجماعي لتافراوت من أجل إصالح اإلنارة داخل
الحي فإنها لم تلقى أي اهتمام مثلها مثل باقي
التظلمات والشكايات التي ذهبت ادراج الرياح .
ويبدوا اخري ان املوتى لم يسلموا بدورهم من
الغبن الذي طال الحي مع تحول مقربته اىل
مرتع للكالب الضالة يف غياب ألسوار الحماية
والتشبيك إكراما للموتى الذين دفنوا بها؛ ويف
هذا الصدد اشتكى عدد من سكان الحي من
اإلهمال الواضح للمقربة رغم قدمها؛ فعرب
يوسف جعفري احد شباب الحي عن استيائه
من اإلهمال وعدم املباالة بقبور هؤالء األموات
من قبل الجهات املعنية موضحا أن جماعة
تافراوت لم تقم بعمل الالزم لحفظ املقربة
واملحافظة عىل القبور من نبش الحيوانات
الضالة مفضلة حرمان اميان من كل برامج
التنمية بما فيها برنامج ترميم و صيانة مقابر
أحياء الجماعة.
* محمد القاسمي -تافراوت-

الدورة الرابعة مللتقى تيكري بأكلو حيتفي باملوارد الطبيعية

نظمت جمعية أمود للنماء بأكلو ،إقليم تيزنيت،
برشاكة ودعم من املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
واملجلس اإلقليمي لتيزنيت ،والجماعة الرتابية
ألكلو ،وبرشاكة مع الشبكة اإلقليمية لالقتصاد
االجتماعي التضامني بتيزنيت ،ومنظمة
سلوفوود «فرع تيكري»وبدعم من رشكاء إداريني
واقتصاديني ،فعاليات الدورة الرابعة مللتقى
تيكري «مهرجان فواكه البحر» مابني  9و11
دجنرب  ،2016تحت شعار :الساحل...املردودية
واآلفاق ،والذي احتضنه دوار سيدي بنوار مختلف
فقراته وأنشطته.
واعتربت دورة ملتقى تيكري لهذه السنة ،فرصة
إلبراز األهداف األساسية للملتقى من خالل تيمته
الرئيسية واملتمثلة يف رد االعتبار ولفت االنتباه
للموروث الطبيعي التقليدي الساحيل البحري،
باعتباره مكونا من مكونات املوروث التاريخي

واالقتصادي والثقايف والبيئي باملناطق الساحلية
بالجماعة الرتابية ألكلو ،خاصة وإقليم تيزنيت
والرشيط الساحيل لجهة سوس ماسة عامة.
وكان الهدف من هذه الدورة ترسيخ قيم حماية
البيئة من خالل عقلنة استغالل وتدبري فواكه
البحر ونظافة الشواطئ وحماية املصايد.
وعرفت فعاليات الدورة الرابعة للملتقى ،تنظيم
أنشطة تدعم إنعاش الحركة السياحية البيئية
باإلقليم ،إضافة إىل أنشطة ومبادرات تهم عرض
أطباق متنوعة للمنتوجات البحرية ،ومسابقة
بوزروك «بلح البحر» وخيمة الثقافة األمازيغية
(عرض الكتب ،ورشات ،حلقات ،مسابقات،
عرض اللباس التقليدي واألدوات القديمة ،واألفالم
األمازيغية ،)...كما تم تنظيم لقاءات التمكني
والتقوية لفائدة املهنيني يف مجال تثمني وتسويق
املنتوجات املجالية بتأطري من الشبكة اإلقليمية

لإلقتصاد اإلجتماعي التضامني بتيزنيت ،واملعهد
الوطني للتجارة والتسيري « « ENCGبأكادير،
والتعاضدية الفالحية « »MAMDAوجمعية
تافوكت نسوس بأكادير ،وLa jeune chambre
 internationalبأكادير ،كما تضمن الربنامج
فقرات تنشيط لفائدة األطفال ،ومسابقة الرمي
بالقصبة والعاب الفروسية التقليدية ،وألعاب
الطريان الحر بمشاركة نادي أكلو للطريان وكذا
يوم صحي توعوي يف إطار الحملة الوطنية ملحاربة
رسطان الثدي بتنسيق مع املندوبية اإلقليمية
للصحة ،إىل جانب سهرات فنية متنوعة بمشاركة
فنانني يف مجال فن الروايس ومجموعات عرصية،
كما عرف امللتقى تكريم فعاليات مختلفة يف
إطار االعرتاف وتقييم االعتبار الجمعوي والثقايف
واالقتصادي.

أطاك املغرب بالرباط
حمكمة الهاي هبولندا تدين «خريت فيلدرز» باإلساءة
تدين هنب األراضي اجلماعية و خوصصتها
للمغاربة و التحريض على التمييز
أصدرت محكمة الهاي يوم  9دجنرب
حكما ابتدائيا عىل املتهم «خريت
فيلدرز» زعيم حزب «الحرية»
اليميني بسبب أقواله ضد املغاربة
بهولندا .الحكم الذي صدر يف حق
«فيلدرز» يقيض بإدانة املتهم بأن ما
سبق أن رصح به يف  2و  19مارس
 2014أثناء تجمعات انتخابية مع
أتباعه حول املغاربة ،تم عن قصد
و تعمد فيه اختيار كلماته بغية
استدراج أتباعه لإلجابة عىل سؤاله
إن كانوا يريدون مغاربة يف مدينتهم
و يف هولندا أقل أو أكثر ،فجاء جوابهم بالشكل الذي كان فيلدرز ينتظره منهم و
هو «أقل ،أقل ،أقل».
و حسب ما جاء يف تعليل حكم املحكمة الذي تاله رئيس املحكمة ،فإن الهدف
األسايس الذي كان يتوخاه فيلدرز آنذاك ،هو اإلساءة إىل كل املغاربة يف هولندا
بناء عىل أصلهم و من دون استثناء .كما رأت املحكمة أيضا ،أن ترصفه ذلك كان
فيه تحريض مبارش عىل التمييز ضد مجموعة من الناس يف املجتمع وفقا للميثاق
األوروبي لحقوق اإلنسان الذي يشكل جزءا أساسيا من القوانني الهولندية.
و بصدور هذا الحكم يف قضية دامت أكثر من سنتني ،فإن الجمعيات املغربية
و الهولندية املناهضة للعنرصية و كل األفراد الذين رفعوا دعاوى ضد اليميني
فيلدرز ،يثمنون مصداقية العدالة بهولندا ،و يعتربون هذا الحكم ،رغم رمزيته،
هو انتصار لكل القوى التي تناضل ضد العنرصية و كل أشكال التمييز ،و هو
أيضا أعاد االعتبار لكل املغاربة الذين أحسوا بالحكرة و اإلهانة من تصاريح و
أقوال فيلدرز.

توصلت يوم االثنني  28نونرب
 2016حوايل  45عائلة من قبيلة
اوالد اسبيطة املتواجدة بني
القنيطرة و سال خالل أكثر من
ثالثة قرون ،بقرار من املحكمة
االبتدائية بسال باإلفراغ من
أراضيهم  ،يف غضون عرشة أيام.
يشكل هذا القرار طورا جديدا يف
الرصاع بني ساكنة اوالد اسبيطة
ورشكة الضحى التي دشنت
تحت عالمة «بريستيجيا» مركبا
ضخما سياحيا و سكنيا من
النوع الفاخر بني شاطيء االمم
و املهدية .و يغطي هذا املركب
مساحة  400هكتار و يضم أيضا
ملعبا للكولف من  18حفرة و هو
اكرب ملعب باملغرب.
يعترب هذا القرار أيضا هجوما
جديدا عىل األرايض الجماعية
و عىل الحق الجماعي يف التملك
كما يشكل استحواذا عىل األرايض
لصالح املضاربة العقارية و
املالية.
بفعل هذا القرار الجائر ،يجري
تدمري منطقة فالحية و يتم
ترشيد عرشات الفالحني الصغار

املهرجان الدويل األول لفن بوغانيم

نظمت جمعية أشبار الحاجب فعاليات الدورة
األوىل للمهرجان الدويل لفن بوغانيم تحت شعار:
«إنقاذ فن بوغانيم مسؤولية وطنية» مابني
 06و 11دجنرب الحايل .بمدينة الحاجب وذلك
بمشاركة مجموعة من الفرق الفنية ،اإلعالميني
واألكاديميني ،األساتذة الباحثني ،الجمعيات،
الشعراء واملنشطني  ...يمثلون عدة مدن مغربية
من مختلف جهات اململكة وكذا ممثلو أربعة دول
أجنبية وهي موريطانيا ،اليمن ،العراق وفرنسا.
ويهدف هذا املهرجان الذي ينظم بدعم من
وزارة الثقافة وبرشاكة مع املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية والرابطة املغربية للكتاب األمازيغ،
املجلس اإلقليمي لعمالة الحاجب ،الجماعة
الحرضية للحاجب ،رشكة كاستيل إخوان

وبتعاون مع الجماعة الحرضية لعني توجطات،
املندوبيات اإلقليمية للصحة ،الشبيبة والرياضة،
التعليم ،التعاون الوطني وبتعاون مع املركب
الثقايف بالحاجب ومجموعة من جمعيات املجتمع
املدني املحلية واإلقليمية ،ويتوخى هذا املهرجان
تحقيق مجموعة من األهداف كالتعريف بفن
بوغانيم قبل انقراضه ،تشجيع قيم التعدد
واالختالف والتعايش يف الوطن الواحد ،املساهمة
يف التعريف باملؤهالت املحلية واإلقليمية والثقافية
والفنية األمازيغية ،تشجيع الفرق الفنية من
خالل املشاركة للتعريف بها وتكريمها خالل
فعاليات املهرجان ،خلق أنشطة فنية ترفيهية
لساكنة املدينة واإلقليم ،املساهمة يف نرش ثقافة
التسامح ومحاربة كل أشكال العنف والتطرف

املهددين بالبطالة و األعمال
الهامشية بينما يتأكد اليوم يف كل
بلدان العالم أن الفالحني الصغار
هم الضامنون للسيادة الغذائية
و التصدي للتغريات املناخية  ،لقد
انتهت القمة 22حول التغريات
املناخية و مع نهايتها تالشت
الوعود الجميلة.
حسب موقع رشكة بريستيجيا
عىل األنرتنيت ،ستبيع الرشكة
املساكن بأثمنة ترتاوح ما بني
 900000درهم و 10000000
درهم تبعا للمساحة و املكانة ،
بينما التعويضات املقرتحة عىل
الساكنة ال تتجاوز  50درهم
للمرت املربع مع إقصاء النساء
و الشباب .و لم يتم احتساب
األرايض التي كانت مغروسة
باألشجار و التي تم اقتالعها اآلن.
ينضاف إىل القلق الناتج عن هذا
النهب ،القلق الناتج عن غطرسة
االغنياء عىل الفقراء يف انتهاك
صارخ لحقهم يف العيش من
عملهم عىل أراضيهم .

واإلرهاب واملساهمة يف تشجيع السياحة
الثقافية.
وعرف برنامج الدورة األوىل للمهرجان
مجموعة من األنشطة الثقافية ،الفنية والفكرية
وندوة علمية حول فن بوغانيم والشعر والرقص
األمازيغي املتنوع والغني بدالالته بمناطق الريف
وسوس واألطلس املتوسط والجنوب الرشقي
املغربي باإلضافة إىل ورشة يف تعلم تفيناغ ،لفائدة
كل املشاركني املغاربة واألجانب من تأطري املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية وجلسة مع شيوخ
بوغانيم والرياضية وصبحية لألطفال وعرض
ومناقشة رشيط وثائقي وفقرات التكريم
ومعارض مختلفة كما ستنظم سهرتني فنيتني
خاصتني بالتعريف بفن بوغانيم.

احتاد اجلمعيات التنموية ألملن تطلق مبادرة

"تيويزي  -أكسيون"

بعد تجديد املكتب اإلداري التحاد الجمعيات التنموية ألملن /تافراوت،
يف شهر نونرب املنرصم ،قرر املكتب الجديد برئاسة السيد عبد اللطيف
ويسلومن ،إعطاء االنطالقة للعمل التنموي لإلتحاد ،بربمجة لقاءات
تواصلية ،ابتداء من شهر دجنرب الجاري ،مع جميع الجمعيات التنموية
العاملة برتاب جماعة أملن لغرض استكمال امللفات اإلدارية للجمعيات
املنضوية ولوضع برنامج عمل االتحاد للسنوات املقبلة وفق مقاربة
تشاركية/حقوقية تستحرض الحق يف التنمية الشمولية وتضمن مشاركة
الجميع يف التخطيط والتنفيذ.
من هذا املنطلق ،قرر املكتب اإلداري تنظيم الدورة األوىل للمبادرة
اإلجتماعية «تيويزي-أكسيون» وهي مبادرة تضامنية لزرع قيم التآزر
والتعاون ،تستحرض يف ثناياها عادة تيويزي األمازيغية العريقة باعتبارها
فعال تضامنيا يستقي أصالته من قيم التآزر والتكافل ،ويساهم يف تقوية
الروابط االجتماعية وتعزيز أوارص التواصل بني أبناء املنطقة.
املبادرة اإلجتماعية «تيويزي-أكسيون» ،تم تنظيمها بتعاون مع الجماعة
القروية ألملن وبدعم من مجموعة أكوا ،وفعاليات اقتصادية أخرى من
أعيان أملن .وقد تم خاللها توزيع عدد من األغطية واملواد الغدائية ،وصلت
إىل  1000غطاء من النوع الرفيع و  500قفة من املواد الغدائية استفدت
منها الفئات املعوزة باملنطقة ،حيث شمل التوزيع كل دواوير الجماعة
البالغ عددها  47دوار ،وتم تسليم حصة كل دوار لرئيس الجمعية أو من
ينتدبه ،وذلك يف لقاء تواصيل لإلتحاد تم تنظيمه بمركز جماعة أملن ،يوم
األحد  11دجنرب  2016بحضور الرشكاء والسلطات املحلية.
هذا،وكان هذا النشاط االفتتاحي للمكتب اإلداري لإلتحاد ،مناسبة لتجديد
اللقاء والتواصل بني الجمعيات املنضوية يف اإلتحاد ،وجمع شمل النسيج
الجمعوي األملني يف أفق ترسيخ أسس التنمية املستدامة عرب مأسسة
آليات التنسيق وتجويد العمل الجمعوي املشرتك ملا فيه خري البالد والعباد.

أكادير حتتضن الدورة األوىل للمنتدى الدويل
للهجرة والشباب
افتتحت صباح يوم الخميس  15دجنرب  2016بفندق املوحدين بأكادير
فعاليات الدورة األوىل للمنتدى الدويل للهجرة والشباب الذي ينظمه املركز
االجتماعي للتنمية والتعاون برشاكة مع الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني
بالخارج وشؤون الهجرة والجامعة الدولية الكادير ،يف موضوع « اآلفاق
السوسيو اقتصادية والثقافية للمهاجرين والالجئني باملغرب»  ،وذلك خالل
الفرتة املمتدة من  15اىل  18دجنرب  2016بحضور شباب من عدة بلدان من
أفريقيا جنوب الصحراء وغريهم.
وخالل كلمته االفتتاحية ،استعرض رئيس املركز محمد الزواهر السياق الذي
ينظم فيه اللقاء حيث يحتفل العالم باليوم العاملي للمهاجر الذي يتزامن
مع الثامن عرش من دجنرب من كل سنة ،وهو اليوم الذي أقرته الجمعية
العامة لألمم املتحدة منذ سنة  2000بعد تنامي ظاهرة الهجرة  ،وهو نفس
التاريخ الذي اعتمد فيه الجمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم . 45
 158االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أرسهم
 ،مضيفا أنه عىل مدى الستة عرش سنة املاضية ،شكلت هذه املناسبة فرصة
للدول واملنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غري الحكومية ،فرصة لنرش
معلومات عن حقوق اإلنسان والحريات األساسية لجميع املهاجرين و تبادل
الخربات ووضع اإلجراءات التي تكفل حماية تلك الحقوق.
وأكد أن الهجرة أضحت ظاهرة متنامية يمكن أن تشكل إسهاما إيجابيا يف
التنمية ،رشيطة أن تكون مدعومة بالسياسات السليمة مع رضورة احرتام
الحقوق والحريات األساسية لجميع املهاجرين وتعزيز التعاون الدويل يف
مجال الهجرة الدولية عىل كافة األصعدة.
وذكر بالتجربة املغربية يف مجال الهجرة واللجوء التي أصبحت رائدة عىل
املستوى االقليمي ،حيث تمت بلورة االسرتاتيجية الوطنية للهجرة واللجوء
باالعتماد عىل التوجيهات السامية للملك محمد السادس بخصوص السياسة
الجديدة للهجرة ،والدستور الجديد للمملكة وتوصيات املجلس الوطني
لحقوق االنسان ،فضال عن االلتزامات الدولية للمغرب يف مجال حقوق
االنسان .وقد اعتمدت الرؤية االسرتاتجية الوطنية يف هذا املجال عىل املقاربة
االنسانية ،املقاربة الشمولية ،احرتام حقوق االنسان ،االنسجام مع القانون
الدويل والتعاون متعدد األطراف واملسؤولية املشرتكة .ولتفعيل هذه الرؤية
االسرتاتجية تم اعداد  11برنامج عمل تتعلق بالتعليم والثقافة ،الشباب
والرياضة ،الصحة ،السكن ،املساعدة االجتماعية ،التكوين املهني ،التشغيل،
تدبري تدفقات املهاجرين ومحاربة االتجار بالبرش ،الرشاكة والتعاون الدويل،
اإلطار التنظيمي والتعاقدي والحكامة والتواصل .وهي برامج تهدف اىل
تحقيق اندماج ناجح للمهاجرين والالجئني باملغرب  ،وذلك بتنسيق مع
مختلف القطاعات واملؤسسات العمومية املعنية بقضايا الهجرة .وقبل
التنزيل الفعيل لهذه االسرتاتيجية قامت الوزارة بوضع مخطط استعجايل
يهدف اىل ادماج املهاجرين الحاصلني عىل بطاقات االقامة.
وأكد رئيس املركز عىل دور املجتمع املدني الذي يعد رشيكا أساسيا يف تصور
وتنزيل سياسة الهجرة باملغرب ،حيث يضطلع بدور طالئعي يف إعداد وتنفيذ
وتثمني السياسات العمومية ذات الصلة بالهجرة سواء تعلق االمر بعملية
تسوية وضعية األجانب املقيمني بشكل غري قانوني باملغرب ،و التأهيل
القانوني واملؤسساتي أو برامج اإلدماج السوسيو -ثقايف واالقتصادي
للمهاجرين ...مضيفا أن املركز يعترب بأن أي سياسة لإلدماج لن تكون ناجعة
دون إرشاك املجتمع املدني املغربي وجمعيات املهاجرين ،ألن املهاجر مدعو
ليكون نشيطا ويلعب دورا يف هذا اإلدماج ،لذا يبقى من الالزم تعزيز عمل
مجموع الفاعلني الجمعويني باملجتمع املدني وخصوصا جمعيات املهاجرين
وإرساء فضاء دائم للتبادل يجمع السلطات العمومية املغربية وجمعيات
املهاجرين وجمعيات املجتمع املدني العاملة يف مجال الهجرة والنقابات
وأرباب العمل وكذا الباحثني  ،موضحا أنه يتعني أن يشكل هذا املجال «فضاء
للتبادل والتقييم والتقويم والتفكري».
كما أشادت الكلمة االفتتاحية لفدوى الهادي مديرة املنتدى بالحضور املتميز
لألكاديميني وجمعيات املهاجرين وجمعيات املجتمع املدني يف هذا اللقاء الذي
سيتوج بخالصات وتوصيات لالسهام يف النهوض بأوضاع املهاجرين ببالدنا.
كما تناول الكلمة كل من األستاذ حسن فوزي من جامعة لورين بفرنسا،
واألستاذ لكبري عطوش األستاذ الباحث بجامعة ابن زهر  ،ولوكاك إيمي من
. Association Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc – Rabat
لتتواصل أشغال املنتدى بعدة ندوات موضوعاتية حول دور املجتمع املدني
يف ادماج املهاجرين وطرق ادماج املرأة املهاجرة السورية ومن دول أفريقيا
جنوب الصحراء .
* أكادير :محمد الغازي
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كلية آداب الرباط تكرم الدكتور حممد بوكوس
نظمت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالرباط ،عىل مدى يومي الخميس
والجمعة  15و 16دجنرب  ،2016ندوة
علمية يف موضوع“ :اللغات باملغرب
ومقارنَة”،
مقاربات وصفيّة ونظريَّة
ِ
تكريما لألستاذ والباحث الدكتور أحمد
بوكوس عميد املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية.
وقد تم خالل اليوم األول من الندوة،
التي نظمت بتعاون مع املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية برحاب كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط،
تكريم األستاذ أحمد بوكوس ،عميد
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
تقديرا ملا قدمه من خدمات جليلة
للثقافة املغربية ولألمازيغية عىل وجه
الخصوص ،وكذا للبحوث العلمية التي
أنجزها يف مجال اللسانيات .وجاء
هذا التكريم ،الذي جرى بحضور
شخصيات من عالم األدب والعلوم
اإلنسانية والثقافة ،كمبادرة من طرف
عدد من أساتذة التعليم العايل بكلية

اآلداب ،الذين كانوا طالبا لدى األستاذ
أحمد بوكوس عندما كان يشتغل
أستاذا ورئيسا لشعبة الدراسات
الفرنسية بذات الكلية ،وذلك بمشاركة
أساتذة وباحثني من عدة مؤسسات
جامعية من مختلف جهات املغرب.
ويف كلمة له باملناسبة ،عرب أحمد
بوكوس عن شكره لعميد كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية عىل هذا التكريم الذي
يعد احتفاء بالبحث العلمي والباحثني
بهذا الرصح العلمي الوطني.
وأضاف بوكوس أنه مدين كثريا لهذه
املؤسسة التي تخرج منها كما توىل
مهمة البحث والتدريس بها عىل مدى
قرابة ثالثني سنة.
ومن جانبه ،قال عميد الكلية جمال
الدين الهاني إن السيد بوكوس يعد من
الرعيل الثاني من األساتذة والباحثني
واملؤطرين بالجامعة املغربية ومن
أبرز رواد البحث يف مجال اللسانيات
االجتماعية والصوتيات ويف اللغة
والثقافة االمازيغيتني.

ندوة األمازيغية والتكنولوجيا
تسلط الضوء على باحثني شباب

اختتمت مساء يوم الثالثاء املايض
باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية
بالرباط ،أشغال الدورة السابعة للندوة
الدولية حول «األمازيغية وتكنولوجيا
املعلومات والتواصل» ،والتي استمرت
عىل مدى يومي  28و 29نونرب ،2016
بمشاركة خرباء مغاربة وأجانب.
وتضمن برنامج هذه الندوة ،عدة
محاور منها «تعلم األمازيغية
بواسطة الحاسوب» و»محول رقمي
تيفيناغ-برايل» ،و «رقمنة اللغات
اإلفريقية» و»نحو معجم حاسوبي
للغة األمازيغية» ،باإلضافة إىل عدة
محاور ذات صلة بموضوع تكنولوجيا
وعالقتها
والتواصل
املعلومات
باألمازيغية.
وقال أحمد بوكوس ،عميد املعهد ،يف
كلمة له خالل الجلسة االفتتاحية لهذا
اللقاء الذي ينظمه مركز الدراسات
اإلعالمية وأنظمة اإلعالم واالتصال
التابع للمعهد عىل مدى يومني،
إن الندوة تتوخى النهوض باللغة
األمازيغية وتعزيز مواكبتها للتطورات
التكنولوجية الحديثة.
وأضاف أن الندوة التي تعرف مشاركة
أساتذة وباحثني يمثلون مؤسسات
علمية وجامعية بكل من املغرب
والجزائر ومرص وفرنسا ،سريكز
بالخصوص عىل السبل الكفيلة
بإدماج التكنولوجيات الحديثة يف
مجال تدريس األمازيغية ودور وسائل
اإلعالم الجماهريية يف إشعاعها.
وأكدت الباحثة يف سلك الدكتوراه
بكلية العلوم بالرباط ،فاطمة الزهراء

نجم ،عىل هامش مشاركتها يف أشغال
الندوة ،أنها أوشكت بمعية فريقها
عىل إخراج معجم إلكرتوني للغة
األمازيغية ،وقالت بأن عدد الكلمات
باملعجم تتجاوز  20ألفا بالنسة
لألسماء ،وأكثر من سبعة آالف فعل،
إضافة إىل الضمائر واملشتقات ،ما
يمكن من الحصول عىل محلل رصيف آيل
للغة األمازيغية.
وأكدت ذات الباحثة التي تشتغل عىل
املوضوع كمرشوع للحصول عىل
شهادة الدكتوراه يف شعبة املعلوميات
بكلية العلوم ،عىل أن املرشوع سيكون
جاهزا يف غضون السنة املقبلة ،ما
سيشكل طفرة يف مجال املعجميات
األمازيغي ،بإخراج أول معجم
إلكرتوني أمازيغي إىل حيز الوجود.
فيما ذهب الطالب الباحث يف سلك
الدكتوراه بجامعة سرتاسبورغ،
فيصل بوعرورو ،ملناقشة موضوع
املعدات الحديثة يف دراسة الصوامت
املزدوجة ألمازيغية الريف ،من خالل
دراسة الصوائت والصوامت باستخدام
آالت معدة لذلك.
وقد اعتمد الباحث منهجا علميا محضا
باستخدم التكنولوجيا الحديثة يف
دراسته للحروف املنطوقة يف تاريفيت،
عرب رسوم وبيانات للموجات الصوتية،
وذلك باستخدام آالت لرسم املوجات
الصوتية ،عبارة عن سكانري لعظالت
الوجه أثناء النطق.
* ك.و

كما أبرز الهاني املكانة
املتميزة للسيد بوكوس
ضمن خارطة الباحثني
الرواد الذين حظوا
بمكانة دولية والذين
كتاباتهم
ترجمت
للغات متعددة وحظيت
باهتمام
أعمالهم
واسع.
وأضاف أن املحتفى
به الذي يعد باحثا
مخرضما يف مجال اللغة
والثقافة باملغرب ،عمل
أستاذا جامعيا بكلية
االداب والعلوم اإلنسانية بالرباط حيث
شغل بها منصب رئيس شعبة اللغة
الفرنسية وآدابها يف ثمانينيات القرن
املايض ،كما أرشف عىل أطروحات
عديدة حول اللغة االمازيغية ،مضيفا
«أنا شخصيا كنت من طالب األستاذ
أحمد بوكوس».
وبدورها أكدت أستاذة التعليم العايل

ومنسقة ماسرت اللغة والثقافة
األمازيغية بذات الكلية ،فاطمة
بوخريص ،عىل أن هذه الندوة التي
تنظمها كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
حول اللغات باملغرب وعالقة اللسانيات
باملجتمع ،هي بمثابة إهداء لألستاذ
أحمد بوكوس.
كما قدم مجموعة من زمالء وأصدقاء
املحتفى به ،شهادات حول مساهمة

السيد بوكوس ،كعميد للمعهد وقبل
ذلك كأستاذ جامعي متخصص يف
علم االجتماع واللسانيات ،يف النهوض
بالثقافة املغربية عموما ،وباللغة
والثقافة األمازيغيتني عىل وجه
الخصوص.
* ك.و

لوحات ابن الشيخ تنطق أمازيغية فصيحة على جدران
سرفانتيس بالرباط

اعترب الفنان التشكييل محمد ابن الشيخ املعرض
الذي يقيمه بقاعة معهد رسفانتيس بالرباط
من  8دجنرب الحايل إىل غاية  22منه ،معرضا له
ما بعده ،باإلضافة إىل قيمته اإلضافية يف مساره
الفني ،مؤكدا يف كلمة مقتضبة للجريدة أن مثل
هذه املعارض بمثابة «األدرينالني الذي يحفز
رغبتنا يف التشبث بالريشة وتقديم األفضل».
محمد ابن الشيخ الفنان ذو التجربة الغنية
يف الحياة ،يعرض لوحاته يف سريفانتيس
بالرباط بتعاون بني وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون املغربية واملعهد اإلسباني ،فهو الذي
حافظ عىل روحه الشبابية،
وهو التشكييل الطموح
و املتفائل له من األحالم
والطموحات ما يمكنه
من تخطي كل العقبات...
عشق الفن منذ الصغر،
واختاره هواية ال مهنة،
فنان عصامي بكل ما تعنيه
الكلمة من معنى .أيادي هذا
الفنان ال تشكل فحسب بل
تولد األنغام ،فهو العازف
عىل البانجو والقيثارة،
وأجاد فنون اإليقاع رغم
أنه لم يدخل أي معهد من
معاهد املوسيقى ،وتجوّل
يف األداء بني مختلف األنماط
املوسيقية خاصة األمازيغية ،فأحسن أداء أغاني لغته األم،
وأجاد يف كتابة الكلمات والقصائد الشعرية والتي تغنت بها
اشهر املجموعات االمازيغية يف السبعينات ،وألدل عىل ذلك
أغنية إزنزارن الشامخ الخالدة تاغوييت لكن عشقه للريشة
أبعده عن املوسيقى ،فالتشكيل ربما يلهمه أكثر من أي فن آخر
ألن لوحاته بمثابة أبناء له يراعى لوحاته ويحميها ويحرص
عىل نموها وتطورها ،كما يقول .ويف اللوحة يجد حرية
المتناهية يطلق فيها العنان ألفكاره وأحاسيسه دون قيود.
يعرتف ابن الشيخ إن لطفولته دور يف صقل مواهبه الفنية،

فاإلبداع يولد من رحم املعاناة وهو تجسيد
لحياة وعالقات ومواقف عاشها الفنان
وظلت مخزنة يف ذاكرته ،من خالل قضايا
ومواضيع وشخصيات صادفها يف فرتات
متفرقة من حياته ،السيما ،يف االنتقال
االضطراري من تافراوت إىل الرباط ،ألسباب
مرتبطة بنضال األب ومقاومته للمستعمر.
وتنقل الفنان بحثا عن موطئ قدم بعد
وفاة والده ،عمل عىل نقل ما يخالجه من
أحاسيس ومشاعر يف لوحاته ،ساعيا إىل
التشبث وإبراز الثقافة والهوية األمازيغية
يف لوحاته عنوانها الحرية
والتسامح واملحبة.
واملتأمل يف مضامني لوحات
الفنان ابن الشيخ يالحظ
أنها تشع بريقا وتوحي
بالراحة النفسية كما أنها
تحمل يف طياتها بعضا من
معالم الهوية التي يحملها،
إنها الهوية األمازيغية
بألوانها األربعة :لون األرض
واملاء واللغة واإلنسان.
لإلشارة فابن الشيخ يبدع يف
صنف التجريد الذي يعتمد
يف األداء عىل أشكال ونماذج
مجردة تنأى عن مشابهة
املشخصات و املرئيات يف
صورتها الطبيعية والواقعية .ويتميز الفن التجريدي ،حسب
تعريف بيكاسو ،بكونه الفن الذي يعطي للفنان قدرة عىل
رسم الشكل الذي يتخيله سواء من الواقع أو الخيال يف شكل
جديد تماما قد يتشابه أو ال يتشابه مع الشكل األصيل للرسم
النهائي مع البعد عن األشكال الهندسية ,وبالنسبة للفنان ابن
الشيخ ،فإنه يجد راحته يف هذه املدرسة الفنية أكثر من أي
مدرسة أخرى.
* رشيدة.إ

مسرية الغضب بإملشيل

دشنت ساكنة إملشيل واملتضامنني مع قضية النساء
 14دجنرب ،2016
الحوامل باملنطقة ،صبيحة يومه
مسرية احتجاجية جابت أزقة وشوارع إملشيل املركز،
منددة بواقع قطاع الصحة بدائرة إملشيل ،بعد تسجيل
عريض لحاالت كثرية من الوفيات املتكررة يف صفوف النساء
الحوامل وموالدهن ،وقد جاءت هذه التظاهرة تلبية لنداء
أطلقه نشطاء وغيورين عىل املنطقة عرب مواقع التواصل
للتعبري عن رفضهم
اإلجتماعي واملواقع اإللكرتونية،
املطلق للواقع املزري واملتدني للشأن الصحي باملنطقة،
مرددين خالله شعارات تنديدية تطالب برحيل املندوب
اإلقليمي لوزارة الصحة إلقليم ميدلت ،كما ألح املتظاهرين
عىل رضورة التعجيل بتعيني أطر صحية مختصة تشمل
جميع التخصصات ( طب النساء واألطفال؛ طب العيون؛
الجراحة؛ ،) ...من أجل تغطية الخصاص الوارد واإلستجابة

ملتطلبات الساكنة جملة وتفصيالً ،حتى تتوج املعركة
بملف مطلبي يتمثل يف رضورة أنشاء مستشفى محيل قادر
عىل احتضان النساء الحوامل وإنقاذ موالدهن من شبح املوت
الذي يرتبص بهم يف كل وقت وحني؛ وتوفري كل املعدات الطبية
واللوجيستيكية الرضورية؛ وتعيني أطر طبية ذات كفاءات
مهنية عالية؛ وتحميل املسوؤلية الكاملة ملختلف الجهات
الوصية عىل القطاع محلياً؛ جهويا ً ووطنياً؛ والتنديد بالوضع
الكارثي الذي يتخبط فيه قطاع الصحة باملنطقة؛ تكذيب
البالغ الصحفي الصادر من املديرية اإلقليمية للصحة بميدلت
فيما يخص توأمي إملشيل؛ التنديد بتكريس سياسة اإلقصاء
والتهميش املمنهجتني.
وقد تم يف آخر املسرية تشكيل لجنة للمتابعة ،تحرص عىل
التنسيق واملواكبة ملختلف امللفات املرتبطة بالقطاع.
* رجب ماشسيش  /تنغري
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ختليد الذكرى  21لقائد ثورة الطوارق «مانوداياك»

إعداد
ساعيد
الفرواح خلد ابن مانو دياك وعدد من النشطاء

الطوارق مننتصف الشهر الجاري ذكرى
مقتل الزعيم الطوارقي «مانوداياك» يف مدينة
أغدز بالنيجر ،أعلن فيها عن تأسيس منظمة
ستعمل لتكريس السالم والتسامح ،كما استحرض
نشطاء أمازيغ من مختلف دول شمال افريقيا والعالم
ذكرى الزعيم الطوارقي يف املواقع اإلجتماعية خاصة
الفيسبوك.
ويحظى مانو بالكثري من االحرتام والتقدير ويصنفه
األمازيغ ضمن شهدائهم ،ونظرا للمكانة التي يحطى
بها يف بالده أطلقت الحكومة النيجريية مؤخرا إسم
«مانوداياك» عىل املطار الدويل يف مدينة أغدز.
هذا وكان مانوداياك قد قتل يف حادث تحطم طائرة
صغرية منتصف دجنرب  ،1995حني كان متوجها نحو
مدينة أنيامي للقاء الرئيس النجريي ،ومات معه يف نفس
الطائرة اثنان من مساعديه وطيار نجريي إضافة لصحفي فرنيس،
ويعتقد عىل نطاق واسع أن النيجر أو فرنسا وراء عملية اغتياله خاصة
وأن رحلته كانت بضمانة من مسؤولني حكوميني يف النيجر وفرنسا.
ويعد مانو داياك من أشهر قادة الطوارق ،وولد سنة  1949يف منطقة
اآليري شمال النيجر ,وقد أرغم وهو صغري عىل دخول املدرسة النظامية
يف أغادس حيث نال الثانوية العامة ،كما عمل لفرتة يف الهيئة األمريكية
للتنمية الدولية قبل أن ينتقل إىل الواليات املتحدة للدراسة حيث حصل
عىل شهادة الفولكلور من جامعة أنديانا ,وبعد ذلك رحل إىل فرنسا حيث

حصل من جامعة السوربون عىل شهادة عليا يف العلوم
السياسية.
أسس مانو دياك وكالة للسفر ( )Temet voyageنشطت
يف املجال السياحي كما قامت بتنسيق بعض مراحل سباق
«رايل باريس-دكار» ،مما حقق له نجاحا يف مجال األعمال
وصيتا يف األوساط اإلعالمية واملالية الفرنسية واألمريكية
معا.
واهتم مانو داياك بالثقافة الطوارقية ,كما قام مع زوجته
بأعمال بحثية تناولت الثقافة الطارقية وطريقة عيشهم,
وألف كتاب «الطوارق واملأساة» بالفرنسية الذي صدر عام
 ,1992كما ألف كتاب «ولدت والرمل يف عيني».
مانوداياك دخل عالم السياسة كذلك مستغال عالقاته
للتعريف بالقضية الطوارقية ،وكتب عنه ،أنه كان أبعد
القيادات الطوارقية عن العرب إذ لم يكن يجيد العربية
وربط عالقات وثيقة مع املنظمات الحقوقية الدولية إىل
جانب أحزاب وقيادات يف أمريكا وأوربا.
هذا وانخرط مانوداياك يف سلك الثوار ضد الجيش النيجريي يف مايو
 ,1990وقىض حياته يف النضال من أجل قضية شعبه «الطوارق» كما
شارك يف انتفاضتهم بداية التسعينات ,ويف سنة  1991تأسست جبهة
تحرير اآليري واألزواد ,فدخل الثوار يف مفاوضات مع الحكومة توجت
بوقف إلطالق النار يف يونيو.1993
إىل جانب ذلك أسس «مانو» الجبهة الشعبية لتحرير الصحراء يف يناير
 ،1994وبعد انقسام جبهة تحرير اآليري واألزواد وإنشاء الجيش الثوري

أمازيغ ليبيا :حتركات دولية وخطاب باألمازيغية يف الربملان
األورويب ملواجهة اإلقصاء

تعميم تعليم األمازيغية
حبلول سنة 2018

رصح األمني العام للمحافظة السامية
لألمازيغية الهاشمي عصاد بالجزائر
أن عوامل عدة تساهم يف نجاح مخطط
تعميم تعليم األمازيغية الذي أعد إىل غاية
سنة  2018السيما زيادة عدد األساتذة.
ويف ترصيح لوكاالت رسمية قال يس
الهاشمي عصاد «لدينا مخططا من أجل
التعميم التدريجي للتعليم عرب كامل
الرتاب الوطني من خالل تصور يقوم
أساسا عىل زيادة عدد األساتذة وذلك
بفتح مناصب الشغل» ،وأضاف ذات
املتحدث أنه يوجد بالجزائر  711منصب
مايل مخصص خالل سنتني لهذا التعليم
إضافة إىل وجود مذكرة للوزارة الوصية
تنص عىل تخصيص منصب مايل بمجرد
تشكيل مجموعات لألطفال املتمدرسني.
وتدعو املحافظة السامية لألمازيغية يف
مخططها إىل تحسني «نوعية التأطري
السيما بالنسبة لألقسام النموذجية»
بمختلف واليات الجزائر ،باإلضافة إىل
«تحديد معالم اسرتاتيجية تهدف إىل
توسيع تعليم األمازيغية يف الجزائر
بشكل تدريجي و محكم» إىل جانب
معالجة مناسبة ملسألة خيار مادة
األمازيغية.
هذا وكشف عصاد أنه سجل خالل
خرجاته امليدانية إىل مختلف واليات
الوطن «طلبا اجتماعيا للجمعيات
وألولياء التالميذ واملجتمع املدني من
أجل إدراج تعليم األمازيغية يف املؤسسات
الرسمية».
يف السياق ذاته سبق وأكدت وزيرة
الرتبية الوطنية نورية بن غربيت الشهر

املايض بمدينة بجاية أن تعميم تدريس
اللغة األمازيغية سيتم تدريجيا عرب
كامل الرتاب الوطني الجزائري يف إطار
مسعى براغماتي.
وأوضحت الوزيرة خالل لقاء صحفي
نظم عىل هامش زيارة قامت بها إىل
بجاية أنه سيتم رفع العراقيل املتعلقة
بتدريس األمازيغية موضحة أنه «يف
سنة  2014كان تدريس اللغة األمازيغية
منحرصا فقط يف  14والية وهو اليوم يتم
عىل مستوى  34والية».
يذكر أن دستور الجزائر ينص عىل
األمازيغية كلغة رسمية للبالد إال أن
ترسميها ربط بقانون عضوي ال زال
ينتظر املصادقة عليه ،وذلك عىل غرار
الصيغة املغربية لرتسيم األمازيغية
التي ظلت حربا عىل ورق الدستور
للسنة الخامسة عىل التوايل يف ظل غياب
قانونها التنظيمي.

وفاة املدون اجلزائري حممد تامالت
على اثر اضرابه عن الطعام

تويف املدون الجزائري محمد
تامالت املعروف بانتقاده للسلطات
فجر األحد  11دجنرب الحايل ،بعد
ثالثة أشهر من دخوله يف غيبوبة
نتيجة إرضاب عن الطعام احتجاجا
عىل حكم بسجنه عامني ،كما أعلن
محاميه وإدارة السجون.
وأكد وزير العدل الجزائري الطيب
لوح ،أن شقيق الصحفي الراحل
محمد تامالت أودع شكوى لدى وزارة
العدل ،ووعد بالنظر فيها ،مضيفا
عىل هامش جلسة برملانية بمجلس األمة ،أنه سيتم الكشف عن
تقرير الترشيح الخاص بالصحفي تامالت فور صدوره.
وجاء يف بيان للمديرية العامة إلدارة السجون أن «تامالت تويف
جراء التهاب يف الرئتني كان يُعالج منه منذ اكتشاف إصابته به يف
فاتح ديسمرب الجاري
وقد دخل محمد تامالت ،املدون والصحفي الجزائري  -الربيطاني،
يف أرضاب عن الطعام لثالثة أشهر منذ ليلة القبض عليه بالقرب
من منزل والديه يف العاصمة الجزائرية يف  27يونيو املايض  ،وفقا
ملنظمة هيومن رايتس ووتش ،ما أدى إىل دخوله يف غيبوبة ،وذلك
احتجاجا ً عىل سجنه بسبب كتابته قصيدة هاجم فيها الرئيس
الجزائري ونرشها عىل االنرتنت ،حسبما أعلن محاميه.

للحرية الوطنية ،أسس مع مجموعة من الشباب الذين كانوا الجئني
يف فرنسا( ,حركة تموست) »Tamust« -جبهة تحرير تموست» وهي
حركة ثقافية ساهمت يف نرش الوعي بالقضية الطوارقية ومساعدة
املحتاجني من عموم الطوارق ،وكان لها موقف سلبي من حمل السالح
إال أن املذابح التي تعرض لها الطوارق جعلت أعضاءها يغريون موقفهم
من الحرب ,لينتقلوا إىل املطالبة باالستقالل الذاتي إلقليمي آيري وأغادس.
يشار إىل أن طوارق النيجر عىل غرار طوارق مايل ترتاوح عالقاتهم مع
الحكومة املركزية بني السلم والحرب ،فما أن تمر سنوات عىل توقيع
اتفاقيات للسالم حتى تندلع الحرب مجددا بعد سنوات ،ويرجع ذلك
إىل تهميش تلك الحكومات للطوارق وحرمانهم من حقوقهم السياسية
واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية ،وذلك عىل الرغم من الثروات الهائلة
التي تزخر بها أراضيهم وتستغلها الحكومة ورشكات أجنبية خاصة
الفرنسية منها كما هو شأن اليورانيوم شمال النيجر.

شارك وفد من املجلس األعىل ألمازيغ
ليبيا ،برئاسة امحمد بن طالب ،نائب
رئيس املجلس ،يف جلسة عقدت يف الربملان
األوروبي بمدينة بروكسل ،بحضور
أعضاء من الربملان األوروبي.
وحسب بالغ للمجلس فقد ألقى بن طالب
خالل الجلسة كلمة باللغة األمازيغية،
رشح فيها وضع األمازيغ يف ليبيا
واإلقصاء املمنهج الذي يتعرضون له ،كما
تحدث عن سبل تعاونهم مع جريانهم
األوروبيني.
ويف سياق التحركات الدولية للمجلس
األعىل ألمازيغ ليبيا كذلك ،أورد بالغ
سابق له نهاية شهر نونرب املايض أن
نائب رئيسه ،اجتمع مع السفرية بيتينا
موشيدت ،رئيسة بعثة اإلتحاد األوروبي
لليبيا ،بمقر البعثة يف تونس ،وكان من
بني املواضيع التي تطرق لها اإلجتماع،
التحديات التي يواجهها األمازيغ يف
شأن العملية الدستورية والوضع األمني
واإلقصاء املمنهج املمارس ضدهم.
هذا وتجابه حقوق ومطالب أمازيغ ليبيا
بالرفض من قبل عدد من األطراف الليبية
منذ اإلطاحة بالنظام السابق بعد ثورة
السابع عرش من فرباير  ،2011ويف هذا
السياق أعلن املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا
بداية شهر نونرب املايض يف بيان حول
التطورات األخرية فيما يتعلق بالشأن
الدستوري ،ومحاولة البعض إضفاء،
ما أسماه البيان ،بالرشعية عىل مسودة
دستور باطلة ،أعلن ،عدم إعرتاف املجلس
بأي مخرجات للهيئة التأسيسية بما يف

ذلك مسودة الدستور
املزعومة ،عىل حد
تعبري بيان املجلس
الذي استنكر محاولة
بعثة األمم املتحدة يف
ليبيا برئاسة مارتن
كوبلر ،االلتفاف حول
إرادة الليبيني لتمرير
دستور غري رشعي
للبالد ،محذرا و بشدة
من العواقب الوخيمة
الستمرار الهيئة يف كتابة
دستور غري توافقي،
وأثره السلبي عىل وحدة
البالد واستقرارها.
باملقابل ،أعلن املجلس ترحيبه بأي حوار
دستوري رشيطة تضمنه إلغاء مسودة
الدستور ،ومشاركة األمازيغ مشاركة
فعلية حقيقية يف صياغة دستور ليبيا
الجديدة.
يشار إىل أن مواقف بعثة األمم املتحدة
بليبيا فيما يخص صياغة دستور جديد
للبالد ،القت استنكار وإدانة األمازيغ
خاصة وأنها أعلنت أكثر من مرة عن
كون املشاورات حول الدستور ستجرى يف
إطار اإلحرتام التام للمادة  30من اإلعالن
الدستوري ،هذه األخرية التي ظل األمازيغ
يطالبون لسنوات بتعديلها بما يضمن
إقرار حقوقهم اللغوية والثقافية ،بل
نظموا احتجاجات وإعتصامات وعصيانا
مدنيا وأوقفوا أنابيب وموانئ تصدير
النفط املتواجدة تحت نفوذهم سابقا يف

سبيل ذلك املسعى.
لكن كل ذلك لم يؤتي أكله حيث خرجت
هيأة صياغة الدستور الليبي يف مشاورات
لها بمدينة صاللة يف سلطنة عمان،
نظمت تحت إرشاف بعثة األمم املتحدة،
ما بني  19مارس و 06أبريل من السنة
الجارية ،قاطعها األمازيغ ،بمسودة
دستور ال تعرتف باألمازيغية كلغة رسمية
للبالد ،إذ نصت عىل اعتماد اللغة العربية
“لغة رسمية” للدولة يف جميع املخاطبات
واملعامالت الحكومية والرسمية واملناهج
الدراسية ،فيما تم اإلكتفاء باعتماد اللغات
األخرى ،ومنها األمازيغية والطوارقية
والتبوية لغات معرتفا بها يف ليبيا يسمح
باستعمالها للمنتمني لها ،ومن حقهم أن
يهتموا بها ثقافيا ،وذلك وفقا ملا سيحدده
القانون.

حزب «األرسيدي» يدين اضطهاد النظام اجلزائري ألمازيغ املزاب
يف بيان لألمانة الوطنية لحزب
التجمع من أجل الثقافة
والديمقراطية يف دورتها العادية،
صدر يوم  9دجنرب الجاري بالجزائر
العاصمة ،أدان الحزب التعامل
القمعي للسلطات الجزائرية مع
املواطنني األمازيغ املزابيني الذين
يقبع العرشات منهم منذ سنتني يف
السجن بدون محاكمة كما ترفض
السلطات اإلفراج عنهم.
وأورد بيان لحزب «األرسيدي» أنه
سبق ونبه مرارا وتكرارا إىل وضعية
السجناء من وادي مزاب ،وأدان
املعالجة البوليسية التي تلقاها
املنطقة ،كما ندد بتحييد الفاعلني
السياسيني ،املعروفني واملعرتف بهم
من قبل سكان املنطقة ،عن طريق
اتهامات ال أساس لها من الصحة
مما يفتح الطريق أمام التالعبات
والتجاوزات.
ودعا «األرسيدي» السلطة املسؤولة

عن هذا امللف إىل سن تدابري إجرائية
للتخفيف عىل السجناء السياسيني،
وبدء حوار إليجاد حلول مستدامة
للحالة الدرامية التي تمر بها
املنطقة.
هذا وأشار الحزب إىل أن بيانه إذ
يستحرض الذكرى  68لليوم العاملي
لحقوق اإلنسان ،فإنه البد أن يشري
إىل أن الجزائر تشهد تراكما للقيود
والعقبات التي تطال حرية تنظيم
املظاهرات والتجمهر ،وتستمر
السلطات بنهج القمع ،وتواصل
املحاكمات الصورية متجاهلة
اإلجراءات القضائية.
كما أدان الحزب كذلك انتهاك
الحقوق اإلجتماعية ومواصلة
النظام الجزائري لسياسة التمييز،
مدينا املعاملة التي يلقاها
املهاجرين األفارقة التي اعتربها
غري مرشفة للمبادئ العاملية
لحقوق اإلنسان وال لتاريخ البالد.
ويف سياق متصل أكد بيان حزب

التجمع من
أجل الثقافة
والديمقراطية
فيما يخص
ا ال نتخا با ت
ا لترش يعية
ا ملر تقبة
بالجزائر السنة
إىل
املقبلة،
أن اإلستفتاء
الشعبي الحر
هو
وحده
الحل النهائي
ألزمة الرشعية
واملصداقية التي تجمد البالد،
وأدان املحاوالت الرامية إىل إنشاء
خزانات أصوات ،وذلك بإستعمال
قوائم مرسلة من الجيش ومصالح
األمن ،من مختلف مناطق الجزائر،
ملكافأة
النظام
يستخدمها
التشكيالت السياسية الخاضعة له.
يشار إىل أن حزب التجمع من أجل

الثقافة والديمقراطية يحظى
بشعبية واسعة يف منطقة القبايل
األمازيغية بالجزائر ،ويعتربه
الكثريين حزبا أمازيغيا نظرا للوعي
بالقضية األمازيغية املنترش عىل
نطاق واسع يف صفوف أنصاره
وحرصه عىل تخليد كل املحطات
املرتبطة بالنضال األمازيغي من
أجل الحقوق اللغوية والثقافية.
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منتصر إثري؛

يف حوار حصري خاص به جريدة «العامل األمازيغي» قال اإلعالمي والناشط الكوردي ،رمان كنجو أن الشعب األمازيغي جزء ال يتجزأ من الشعب
إعداد
منتصر
الكوردي ،مضيفا إن األمازيغ شعب عاىن الويالت كما الكورد ،تار ًة حتت شعار الدين اإلسالمي وتار ًة أخرى حتت شعار االستعمار ،مردفا بالقول :باملختصر أستطيع تسمية
إثري هذين الشعبني الكوردي األمازيغي ب ـ «كوردمازيغ» .
وحول األحداث اجلارية يف سورية قال كنجو وهو أحد الشباب األوائل الذين اخنرطوا يف الثورة السورية ،بأن الواقع السوري واق ًع مؤمل  ،موضحا يف سياق حواره مع
«العامل األمازيغي»« ،عندما خرجنا اىل الشوارع وتظاهرنا ضد النظام ،كانت مظاهراتنا سلمية واستطعنا التقدم بفضل سلميتنا « ،إال أن اجلهات اإلسالمية ،يضيف الناشط
الكوردي حاولوا أسلمت الثورة وعسكرهتا إلعطاء النظام الشرعية التامة للقضاء علينا بأسلحة الدولة ،وجنحوا يف ذلك .حسب كالمه
واهتم اإلعالمي الكوردي املعارضة السورية بسرقة أموال التربعات للشعب السوري و شراء أفخم الشقق يف تركيا ،كما وصف سياسة األتراك اجتاه الكورد ،بأهنا سياسة العداء للكورد
بالفطرة ،قائال« :حنن تعودنا على األتراك ومهجيتهم منذ تويل أحدهم السلطة يف تركيا ،فهم يولدون وحاقدون على الكورد بالفطرة ال أكثر»
.

اإلعالمي والناشط الكوردي ،رمان كنجو يف حوار مع «العامل األمازيغي»

”

الشعب األمازيغي جزء ال يتجزأ من الشعب الكوردي
* مرحبًا ،نبدأ بالسؤال التقليدي ،ترى من يكون رمان كنجو؟
** يف البداية أشكركم عىل استضافتي ،رامان
بشكل
كنجو غنى عن التعريف يف الشارع السوري
ٍ
بشكل خاص ،ولدت يف
عام ،والشارع الكوردي
ٍ
مدينة كوباني الكوردية يف كوردستان سوريا «
روجآفا « كربت وترعرعت يف وسط عائلة وطنية،
تدربت عىل يد والدي القيادي الكوردي إسماعيل
كنجو الذي أستشهد عىل يد إرهابيي تنظيم الدولة
اإلسالمية ( داعش ) يف كوباني ،علم السياسة و
الدفاع عن القضية الكوردية ،درست «Digital
« Securityو اإلعالم يف معهد الحرب والسلم
األملانية يف بريوت ،ويف بداية الثورة السورية،
كنت من األوائل املشاركني يف الثورة السورية مع
زمالئي يف كافة املدن السورية ابتداء من كوباني
بعد التنسيق مع جهات الحقوقية ومنهم منظمة
هيومن رايتس ووتش ،اىل أن تم البحث عني من
قبل املخابرات السورية بسبب ظهوري املكثف
عىل شاشات التلفزيون (يمكن البحث يف الغوغل
) لتوثيق جرائم النظام السوري وما يحصل
يف سوريا من املظاهرات ،وعملت عىل إغاثة
النازحني السوريني يف لبنان ( وادي خالد ) و تم
ترشيحي كأفضل شخصية يف عام  2012يف سوريا
باستفتاء قامت به رابطة كورد السوريني مقرها
كوردستان العراق ،وشغلت منصب مدير مكتب
مجلس اإلقليمي لحقوق اإلنسان ودعم الحريات
يف تركيا ،ويف بداية شهر التاسع من عام 2014
دخلت مع قوات البيشمركة إىل مدينة كوباني أثناء
هجوم اإلرهابي الذي تعرض له مدينتي كوباني إىل
أن تم تحريرها من إرهابيي داعش .
* قلت بأنك تعرضت لتهديدات بسبب تضامنك مع األمازيغ؟
ما نوع هذه التهديدات؟ ومن أي جهة صدرت؟ وما جدية هذه
التهديدات؟
** بداية عشقي للشعب األمازيغي لم تكن وليدة
اليوم أو األمس ،كان جدي ومن بعده أبي كان
يتحدث يل عن الشعب األمازيغي وبطوالتهم أثناء
حروبهم ،وكان يقول يل بأنهم أبناء عمومنا ونحن
شعبً واحد ،وكربت كلمات والدي الشهيد يف داخيل
إىل أن أصبحت متيما ً بالشعب األمازيغي ،أثناء قتل
( طحن ) الشهيد محسن فكري « بائع السمك»
لم أستطع أن أتمالك نفيس إال أن أستعمل قلمي
و أتضامن مع أبناء عمومي يف املغرب ،وكانت
يل ترصيحات عرب وسائل التواصل االجتماعي
معلنا ً تضامني مع الشهيد و ذوي الشهيد
وعموم الشعب األمازيغي ،ألتفاجأ بظهور خاليا
نائمة تفتح نريان حقدها وكراهيتها اتجاهي،
وتلقيت الكثري من الرسائل كانت تحمل بصمات
«الشعب العربي املغربي» ومن تلك الرسائل
الشتائم والتهديدات والكف عن نرش أي يش فيما
يخص األمازيغ ،ومطالبني بعدم التدخل يف الشأن
الداخيل ،متجاهلني أنني أدافع عن أبناء عمومتي.
أما بالنسبة إىل جدية تلك التهديدات فأنا أعتربها
تهديدات خالبية ألنني تعودت عىل التهديدات منذ
أن وقفت يف وجه رأس النظام السوري .
* حدثنا قليال عن ما تعرفه عن القضية األمازيغية؟ وما هي
أوجه التشابه بينها وبني القضية الكوردية؟
** ما أعرفه عن الشعب األمازيغي ،هو أنهم جزء
ال يتجزأ من الشعب الكوردي من نواحي كثرية (
شعب مضطهد كما الشعب الكوردي ) ،وما أعرفه
أن الشعب األمازيغي كان مالكا ً ألكثر من 40

باملائة من خريطة «الوطن العربي» حسب تسمية
«العرب» ،إال أن االحتالل العربي و همجيتهم وبقوة
السيف استطاعوا إبادة الشعب األمازيغي وكل يشء
قد تم فرضه تحت حد السيف و السالح و القتل و
التعذيب واالعتقال و االختطاف و التهديد ،فإن ذلك
ال يعد إال أن يكون غزوا و احتالال واستعمارا لهذا
الشعب ،و ألرضه بكل املقاييس ،األمازيغ شعبُ
عانى الويالت كما الكورد ،تار ًة تحت شعار الدين
اإلسالمي وتار ًة أخرى تحت شعار االستعمار،
باملخترص ،أستطيع تسمية هذين الشعبني
الكوردي األمازيغي بــ «كوردمازيغ» وإذا كان
لفلسطني عرب ،فالألمازيغ الشعب الكوردي.
* حبذ لو حتدث لنا بإجياز عن ما يدور يف املناطق الكوردية يف

مقدساتنا و ممتلكاتنا ،ومازلنا نحارب اإلرهاب
حتى هذه اللحظة ،وهناك يف روجآفا لدينا قوات
(  ،) YPGويف الباشور لدينا البيشمركة وحققنا
انتصارات واستطعنا طرد العدو من أراضينا و
تشكيل قوات خاصة لحماية أسوارنا من أي خطر
يهدد أمن مناطقنا .
* هل تتوقع جناح الكورد يف محاية مناطقهم وبالتايل فرض األمر
الواقع على النظام السوري؟
** الكورد تعلموا جيدا ً وباتوا يعرفون العدو من
الصديق ،و باتوا يملك الخربة الكافية لعقد صفقات
سياسية مع أي جهة كان ملصلحة كوردستان مع
أخذ بكامل االحتياطات تحسبا ً ألي طارئ ،كما
حصل يف منطقة الجزيرة الكوردية ( الحسكة
وقامشلو ) عندما قام
النظام السوري بزرع فتنة
طائفية يف تلك املناطق و
محاولة النظام بإركاع
الكورد ،إال أنهم تلقوا درسا ً
قاسياً ،مما اضطروا معه
إىل عقد هدنة بني القوات
الكوردية وقوات النظام .

شعب عاىن الويالت
“ األمازيغ ُ
كما الكورد ،تار ًة حتت شعار الدين
اإلسالمي وتار ًة أخرى حتت شعار
االستعمار”

“ الشعب األمازيغي كان مالكًا
ألكثر من  40باملائة من خريطة ما
يسمى بــ«الوطن العريب»”
سورية؟ وأين وصل تصدي وحدات محاية الشعب الكوردي
للتنظيمات اإلسالمية املسلحة؟
** نحن الكورد خرجنا من رحم الظلم واالضطهاد،
وهذا ما فرض علينا أن نتحد ونشكل قوة عسكرية
ضخمة لدفاع عن أراضينا بالقوة إن تطلب األمر
وبالحوار إن تطلب ذلك أيضا ،إال أن العدو أستطاع
تشكيل منظمة ويعترب من أرشس املنظمات
اإلرهابية يف العالم ملحاربة الكورد ،لكن العزيمة
واإلرادة التي يملكها الشعب الكوردي ،استطاع
الدفاع عن نفسه و دحر اإلرهاب وتحرير كامل
أراضيه بالرغم من وقوف الكثري من الدول العربية
وغري العربية مع اإلرهاب ودعهم ملحاربة الكورد،
ً
تاريخ عريق وخربة يف
كما أن لنا نحن ككورد لنا
القتال ومحاربة أعدائنا ،وهذا ما جعلنا ننترص
يف العديد من املعارك ونتصدى لإلرهاب وحماية

* هل أنت مع قيام دولة كورديستان
الكربى؟ وهل يف نظرك هذا
احلق قابل للتحقيق؟
** أذكر جيدا ً يف سنة 2001
كنت يف إحدى االجتماعات
الحزبية الرسية ،سألني
أحد األصدقاء نفس
السؤال؟ ولكنني شاطرت
وقلت لهم جميعا ً بأنني
تنبأت بأن كوردستان
قادمة ،ويف حلول عام
 2020ستكون هناك دولة
اسمها كوردستان ،لكنني
لم أقم بتوثيق تلك الندوة
السياسية وذلك ألنها كانت
رسية وكنا نخىش أن يتم
اعتقالنا من قبل األجهزة
األمنية ،ولكنني سعيد أن
تكون كلماتي هذه كوثيقة
مطبوعة عىل صفحة
موقعكم أو جريدتكم
لتكون شاهدة عىل كلماتي
يف ذلك الوقت ( كوردستان
قادمة ) ال محالة.

يف ظل ضبابية املشهد ،كيف تنظر للواقع واملشهد السوري بعد
مخس سنوات من احلرب؟
الواقع السوري واق ًع مؤلم بالفعل ،عندما
خرجنا إىل الشوارع وتظاهرنا ضد النظام ،كانت
مظاهراتنا سلمية واستطعنا التقدم بفضل
سلميتنا ،إال أن الجهات اإلسالمية حاولوا أسلمة
الثورة وعسكرتها إلعطاء النظام الرشعية التامة
للقضاء علينا بأسلحة الدولة ،ونجحوا يف ذلك بما
فيهم املعارضة العربية السورية التي لها اليد يف
إفشال الثورة نوعا ً ما ،لعدم االهتمام بمعاناة
الشعب يف املخيمات وعدم دعم الثورة يف الداخل،
واملك وثائق حول قيام املعارضة برسقة أموال
التربعات للشعب السوري و رشاء أفخم الشقق
يف تركيا ،وتشكيل جماعات متطرفة لقتال من

لم يقدم الوالء للمعارضة إىل حني تقدم النظام
يف مناطق محررة و ارتكاب املجازر بحق املدنيني
العزل بعد هروب تلك الجماعات املسلحة وترك
املدنيني والنساء واألطفال بني مخالب األسد يف
حلب وغريها من املناطق األخرى .
* وماذا عن التدخل األجنيب يف الشؤون السورية؟
** من الناحية الدولية ،لدينا يف سوريا أكثر
من قوة عسكرية تقاتل بعضها البعض ،سوريا
أصبحت ساحة تصفية الحسابات الدولية ال أكثر،
ويف حال اتفاق دويل حول توزيع الشطرية بني
بعضهم البعض ،وقتها سنجد الحل يف سوريا،
أما اآلن ( الواقع مؤلم جدا ً ) واملؤرشات تشري إىل
فشل الثورة حتى اآلن بسبب سيطرة النظام عىل
أكثر من 60%من سوريا و  % 20تحت سيطرة
املعارضة املسلحة و  20%تحت سيطرة تنظيم
داعش اإلرهابي ،ونحن لسنا يف زمن املعجزات
كي نرى معجزة إسقاط النظام السوري بني ليلة
وضحاها ،إال يف حال توافق الدويل حول إسقاط
النظام .
* كيف تنظر للتصدي التركي ألي حماولة يقوم هبا الشعب
الكوردي للتحرر؟
** هناك أمور معقدة تجري يف تركيا وخاصة عىل
مستوى السيايس ،وهي التي حولت الدولة الرتكية
إىل نظام أكثر ديكتاتورية بعد محاولة االنقالب
األخرية الفاشلة بحسب تعبريهم ( إال إنني أرى
شيئا ً يف مسائلة مرسحية االنقالب ولدي وجهة
نظر أخرى مختلفة ).
أما عن سياسة األتراك تجاه الكورد ،فهي
سياسة عدائية بالفطرة ،نحن تعودنا عىل األتراك
وهمجيتهم منذ تويل أحدهم السلطة يف تركيا ،فهم
يولدون حاقدون عىل الكورد بالفطرة ال أكثر،
أردوغان قال لن أسمح بإقامة دولة كوردية حتى لو
كانت يف شمال أفريقيا !..وأدى تخوف السياسيني
األتراك من إيقاظ الوحش النائم يف تركيا « 25
مليون كوردي « قاموا بتأمني حياة جيدة للكورد يف
جنوب كوردستان ( تركيا ) واعتقال ساسة الكورد
من الربملانيني إىل قادة األحزاب ومنهم صالح الدين
دمريتاش زعيم  HDPحزب الشعب الديمقراطي،
وعدد من برملانيني الحزب يف اآلونة األخرية ،من
الناحية أخرى هناك غضب أوروبي عىل الحكومة
الرتكية وخاصة بعد حصول الغرب عىل أدلة بقيام
الحكومة الرتكية بدعم تنظيم داعش اإلرهابي،
يف النهاية سيكون مصريها مصري ما يسمى
ب»الربيع العربي» .
* هل نتوقع إعالن دولة كورديسان يف القريب؟
** نعم يف القريب العاجل سنشهد دولة جديد يف
الرشق األوسط ،اسمها دولة ( كوردستان ) ،ونحن
عىل وشك رسم الحدود النهائي للدولة.
* ثالثة أمساء يف كلمة؟
** عبد اهلل أوجالن :هذا القائد الكوردي أنحني احرتاما
أمامه لنضاله الطويل ألجل القضية الكوردية
بشكل عام
** مسعود بارزاين :هو املخلص ( مخلص الشعب
الكوردي من الظلمات إىل النور )
** جالل طالباين  :ثعلب السياسية
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الشاعرة التونسية مسرية بن حسن يف حوار مع «العامل األمازيغي»

اإلعالم التونسي يتحكم اللويب العريب يف مفاصليه ويتصدى ألي تعريف بالقضية األمازيغية
يف حوار حصري مع «العامل األمازيغي» قالت الشاعرة األمازيغية التونسية ،مسرية بن احلسن ،بأن اإلعالم التونسي ما يزال يتصدى ألي تعريف بالقضية األمازيغية بسبب اللويب العريب الذي يتحكم يف مفاصله ،مربزة أهنا تعاين من نشر قصائدها الشعرية يف
الصحافة املكتوبة بسبب تطرقها للقضية األمازيغية ،مشدّدة على أهنا تكتب نصرة للقضية األم اال وهي اهلوية األمازيغية ،وحترص على جعلها حاضرة يف قصائدها «فأمزج بني الدفاع عن اهلوية و عن الظلم الذي تعرضنا و مازلنا نتعرض إليه بقصة حب أو غزل».
وحول مآل الشعر األمازيغي يف تونس ،أوضحت الشاعرة األمازيغية أن الشعر األمازيغي هو األكثر تضررا يف األمازيغية بعد أن صمدت اللغة و العادات و املوسيقى األمازيغية ،وأضافت أن الشعر األمازيغي اندثر و انقرض بعد استهدافه وتغيبيه عمدا ،مشرية إىل أن غياب
الشعر األمازيغي ساهم يف تقهقر اإلنتاج األديب األمازيغي.

“

حاورها :منتصر اثري؛

* بداية نود أن نقرب قراء «العامل األمازيغي» من الشاعرة مسرية
بن حسن ،من تكون؟
** الشاعرة سمرية بن حسن متخرجة من املعهد
العايل للسياحة بسيدي الظريف تونس .
سبق يل االشتغال يف مجال تخصيص و ذلك ببعض
الفنادق يف جربة و قمرت ،متزوجة و يل ابنتان
(سلسبيل و سلمى) ،ناشطة يف املجال الثقايف منذ
سنوات عديدة .أعمل منشطة أطفال بنادي التأليف
و اإلبداع و مرسح القصة ،أؤلف و أخرج املرسحيات
خاصة املوجهة للطفل ،أحب الريشة و أعشق األلوان،
أجيد الرسم عىل املحامل ،و من أجل حبي و احرتامي
لهذا العمل فإني أنظم معارض نسائية قصد توفري
فضاءات للمرأة ،أين تسوق ما تبدعه أناملها و لغاية
استمرارية هذه الصناعة التقليدية ،تقلدت منصب
رئيسة الجمعية التونسية للتطوع اإلنساني فرع
املحمدية ،لكن نشاط الجمعية توقف بسبب قلة
املوارد املالية.
* كيف ومىت بدأت قصتك مع الشعر؟
** كان للمعاناة الداخلية التي عشتها يف زمن ما
الدور الكبري يف تفتق قريحتي الشعرية و قد وجدت
يف الشعر بلسما ناجعا خفف عني الكثري من معاناتي
تلك .
* ما هي الصعوبات اليت واجهتك يف مسارك الشعري؟ وكيف
استطعت جتاوزها؟
** هي ليست صعوبات بمعنى الكلمة و إنما جال
بنفسيتي بعض التوجس من كيفية استقبال املتلقي
ألشعاري و خصوصا يف املناسبة األوىل التي نرشت يل
قصيدة بإحدى الصحف التونسية ،غري أني أعاني يف

الفرتة الحالية من صعوبة نرش قصائدي التي تثري
القضية األمازيغية تصل للرفض أحيانا كثرية من
وسائل اإلعالم و أقصد املكتوبة .
* ما هي ابرز املواضيع اليت تتطرقني أو تعاجلينها يف قصائدك؟
** للحب و الغزل و الشوق و ألتوق ملستقبل أفضل
نصيب األسد يف أشعاري و بالطبع فإن ذلك نتاج
لعذابات املايض و التي استطعت تجاوزها بعد طول
مخاض ،كما أني أكتب نرصة لقضيتي األم وهي
الهوية األمازيغية ،أحرص عىل جعلها حارضة يف
قصائدي فأمزج الدفاع عن الهوية و عن الظلم الذي
تعرضنا و مازال نتعرض إليه بقصة حب أو غزل.
* باملناسبة كييف تنظرين للشعر األمازيغي؟
** يعترب الشعر إحدى القاطرات التي تدفع باألذهان
لالهتمام بالقضايا الحارقة ثم لخدمتها و عىل هذا
األساس فإن الشعر األمازيغي قادر عىل مزيد من
خدمة القضية األمازيغية من أجل أن تتعزز نرصتها
يف مختلف املحافل و خصوصا عىل املستوى اإلقليمي
و هو املرحلة األهم يف نظري ،يف الوقت الراهن.
* هل تعتقدين أن الشعر سيخدم القضية األمازيغية؟
** الكتابة الشعرية هي صنف من أصناف التعبري
و إني أراها األكثر وقعا يف أذن املتلقي عند اإللقاء و
يف عني القارئ ملا ينفرد بنفسه ،لذلك علينا دور كبري
للنضال بالكلمة من أجل قضيتنا ،الشعر األمازيغي
هو من أكثر الجوانب التي رضبت يف األمازيغية حيث
صمدت اللغة و العادات و املوسيقى األمازيغية إال
الشعر اندثر بل انقرض فقد كان مستهدفا لتغييبه
عمدا ،وغياب الشعر ساهم يف تقهقر اإلنتاج األدبي
األمازيغي وغياب اإلنتاج األدبي يف أي ثقافة هو
مؤرش لبداية النبش يف قربها .

* ما الذي يشدك للكتابة الشعرية؟
** الشعر روح كل القضايا خاصة يف العرص الحديث
الشعر نستلهم منه األناشيد الوطنية واألغاني الثورية
و التعبري عن الواقع و املستقبل ،لذلك األمازيغية
بحاجة لشعر وشعراء يعربون عن روح الثوار وروح
املرأة األمازيغية و روح الشباب األمازيغي  ...يعني
تعبري عىل روح األمازيغية  ،وال يقل عن التعبري يف
املنابر السياسية واإلعالمية ،ألن الشعر ستحفظه
الذاكرة و من هنا ننهض من جديد باألمازيغية.
* بعيدًا عن الشعر ،كيف ترين واقع املرأة األمازيغية يف تونس
اجلديدة؟ وكيف تنظرين إىل اإلنبعات األمازيغي الذي انفجر يف
تونس بعد الثورة؟
** أجد املرأة األمازيغية قوية الوعي و مناضلة و
ذلك يف باب التعريف بلباسها و بتقاليد أجدادها ،و قد
ملست ذلك يف كذا تظاهرة نظمت بتونس يف زمن ما
بعد الثورة ،وهو الزمن الذي تحررت خالله األصوات
و أنبعث عدد محرتم من األصوات املنادية بإيالء
القضية األمازيغية ما تستحقه من متابعة وعناية،
كما أنه لثورة مواقع التواصل االجتماعي دورا يف
تأسيس الجمعيات وإقامة التظاهرات و محاوالت
تعليم األمازيغية بمبادرات من جمعيات ثقافية
تعنى باألمازيغية ،عديد املؤرشات املشجعة لصحوة
أمازيغية يف تونس رغم قلة اإلمكانيات لحوايل 10
جمعيات ناشطة ،كما أن اإلعالم الوطني ما يزال
متصديا ألي تعريف بالقضية األمازيغية ألن اللوبي
العربي يتحكم يف مفاصله ،لذلك فإن عمال جبارا
ينتظرنا حتى يكون للشأن األمازيغي موقع هام يف
الخارطة املجتمعية التونسية بعد أن تم تغييب الوجود

األمازيغي بشكل سافر و طيلة عهود ،و بصدق العزم
و باإلرصار عىل النضال يف سبيل نيل حقوق األمازيغ
كاملة ( و يف مقدمتها االعرتاف بهم و جعل لغتهم لغة
رسمية موازية للغة العربية سنبلغ الهدف املنشود).
* كلمة حرة؟
** أشكر جريدة العالم األمازيغي و مديرتها عىل هذه
الفرصة املتاحة يل عىل أمل أن تظل جسور التواصل
قائمة بيننا ملا فيه صالح القضية األمازيغية.

الناشطة التونسية سحر الدايل «للعامل األمازيغي»
أزيد من  138مشارك يترافعون من أجل
التعتيم اإلعالمي وعدم االعتراف بالثقافة األمازيغية هو التحدي األكرب احلقوق اإلنسانية والقانونية للمرأة األمازيغية
نطلقـت
ا
الذي يواجه احلراك األمازيغي يف تونس
فعا ليـا ت
أكدت الناشطة التونسية ،سحر الدايل أن التحدي الذي يواجه احلراك األمازيغي يف تونس ،هو التعتيم اإلعالمي وعدم اعتراف السلطات التونسية بالثقافة األمازيغية ،مؤكدة
يف لقاءها مع «العامل األمازيغي» يف العاصمة التونسية أن «تونس بلد احلضارات و التنوع العرقي و الثقايف لكن سكاهنا األصليني هم األمازيغ وهم أحق هبا من غريهم».
وحول الصعوبات اليت تواجه النشطاء و الناشطات يف تونس الثورة ،أوضحت الشابة األمازيغية أن «الشباب التونسي ينقصهم الوعي و التشبث بالتاريخ و الثقافة خاصة و أهنم
يدخلون ما هو ثقايف يف ما هو ديين» .وفق تعبريها
تونس :منتصر إثري
* من تكون سحر الدايل؟
** سحر الدايل طالبة يف السنة الثالثة إجازة
أساسية يف االنرتوبولوجيا االجتماعية و
الثقافية بمدينة سوسة ،موسيقية مطربة
و عازفة كمان ،وناشطة أمازيغية.
* مىت وكيف اكتشفت أنك مواطنة أمازيغية ؟
** بدأت الحكاية مع الثقافة عندما كنت
أدرس ثانية آداب يف املعهد و ال أبلغ من
العمر سوى  15سنة و كنت من طفولتي و
صغري متشبثة بالتقاليد و الرتاث السيما و
أن أمي كانت تجيد صنع الزرابي التقليدية،
يف السنة الثانية ثانوي كنت أدرس الفرنسية
عند أستاذة جزائرية لطاملا جلبت انتباهي
يف املعهد لشدة تميز و اختالف مظهرها إذ
أنها كانت تزين مالبسها باإلكسسوارات
التي كانت تبدو غريبة لكل من يراها.
كنت شديدة الفضول و بما أنني كنت
قريبة منها لشدة تفوقي الدرايس خاصة
يف الفرنسية فقد توجهت إليها بعدة أسئلة
و قد رشعت هي بالتفسري و حكت لنا يف
القسم أنها من أصل جزائري لكنها تمتلك
الجنسية التونسية و أنها أتت إىل تونس منذ
وقت طويل فكانت تقول لست جزائرية
أنا جزائرية-تونسية .و حكت لنا التاريخ
الحقيقي لشمال إفريقيا و أننا األمازيغ و
لسنا عربا و أن مالبسها هي هاليل تقليدية
عرصية و أن اإلكسسوارات هي من الثقافة
األمازيغية مثل الزاي و الخلة و الخمسة
و غريها ...منذ ذلك الوقت بدأت يف البحث
و اكتشفت أن كل ما تحدثت عنه األستاذة
صحيح ال شك فيه و أن ما ندرسه يف كتب
التاريخ مزور.
* ما هي الصعوبات اليت واجهتك يف مسارك النضايل
وأبرز املعوقات اليت تواجه الناشطات األمازيغية بشكل
عام يف تونس؟

الصعوبات
**
التي واجهتني هي
أن الناس خاصة
الشباب التونيس
ينقصهم الوعي و
التشبث بالتاريخ
و الثقافة خاصة و
أنهم يدخلون ما هو
ثقايف بما هو ديني،
أما املعوقات التي
تواجه الناشطات
هو
األمازيغيات
نقص الوعي و كثرة
وجود الذكور الذين
ال يعرفون قيمة
املرأة و يحاولون
تعطيل مسارها .
* برأيك ،ما هو التحدي
األكرب الذي يواجه احلراك األمازيغي بشكل عام يف
تونس؟
** التحدي األكرب الذي يواجه الحراك
األمازيغي يف تونس هو عدم اعرتاف مكونات
السلطة بالثقافة األمازيغية التي هي ثقافة
أصلية للبالد و كذا سكوت اإلعالم الوطني
وممارسته للتعتيم حيال الحراك األمازيغي .
* يف نظرك إىل أي مدى سامهت الثورة التونسية يف
احلراك األمازيغي ؟
** الثورة لم تأتينا إال بحرية التعبري هي لم
تساعدنا يف تحسني وضع الثقافة األمازيغية
فقط سعادتنا يف النشاط بحرية أمام
الجميع .
* هل هناك رابط بني ما تتمتع به املرأة التونسية من
حقوقها اليوم ومكانة املرأة تارخييا عند األمازيغ؟
** عرفت املرأة التونسية وحدها من نساء
البلدان املسلمة بالتحرر و الحرية و تمتعها

بمجلة األحوال
التي
الشخصية
تحمي حقوقها هذا
من الجانب السيايس
االجتماعي أما يف
الجانب الشخيص و
الصورة العامة للمرأة
يف تونس ،حيث نراها
امرأة تقود و تسري
األمور الكربى و
تدافع عن نفسها و
تخرج يف االنتفاضات
و املسريات و تعيل
صوتها دفاعا عن
حريتها و بالدها ....إن
كل هذا مرتبط بالرتاث
األمازيغي حيث كانت
املرأة تقود الجيوش و
تعايل عروش السلطة و لكن أيضا بخالف
العامل الثقايف هناك العامل الجيني ،إذ إن
صفات القوة و الحرية و الذكاء هي جينات
موجودة يف تركيبة النساء التونسيات مثل
جداتهن األمازيغيات الحرات.
كيف تنظرين لواقع األمازيغية يف تونس مستقبال؟
** تونس بالد أمازيغية تاريخيا و ثقافيا
حتى و إن كان الناطقون باألمازيغية قلة،
فجينيا و عرقيا األمازيغ هم األغلبية ،و
لطاملا عرفت تونس واالزدهار و الثقافة و
االنفتاح و التقدم ،لذلك ال بد أن تسرتجع
مكانتها و تاريخها و لغتها من الذين
سلبوها منّا باسم الدين ،تونس بلد
الحضارات و التنوع العرقي و الثقايف لكن
سكانها األصليني هم األمازيغ وهم أحق من
غريهم بها.

املشروع الـذي
أطلقته الشـبكة
األمازيغيـة مـن
أجـل املواطنـة
حول «مقاربات
مواطنـة مـن
أجـل تعزيـز
ا لحقـو ق
ا إل نسـا نية
و ا لقا نو نيـة
للمـر أ ة
ا أل ما ز يغيـة
برشاكـة مـع سـفارة فنلنـدا بفنـدق ‘ايـدو’ بتزنيت يـوم األحـد  18دجنرب
 ، 2016بنـدوة افتتاحيـة حـول موضـوع “الحقـوق اإلنسـانية للنسـاء يف
ظـل التحـوالت االجتماعيـة واالقتصاديـة اطرها كل من السـادة األسـاتذة
الطيـب اريفـي ونزهـة باكريـم وفاطمـة املرحرحـر وفـدوى رجوانـي وتم
فيهـا مناقشـة الجانـب القانونـي والحقوقـي لوضعيـة املـرأة األمازيغيـة.
ونظمت مجموعة من الورشات عىل هامش الندوة االفتتاحية اطرها كل من
السادة عبد الله بادو والتيجاني الهمزاوي ،وقد أكد املشاركون عىل أهمية
املرشوع واملساهمة يف انجاحه عىل كل املستويات من أجل تحقيق األهداف
املسطرة.
الندوة عرفت نجاحا كبريا وإيجابيا إن عىل املستوى التنظيمي و املشاركة
الوازنة لعدد مهم من الفاعلني/ات يف مجاالت مختلفة تتعدد بني املجال
الجمعوي والتعاوني والهيئات والشبيبات الحزبية.
وبلغ عدد املشاركني يف أشغال هذه الندوة الرتافعية والحقوقية ما مجموعه
 138شخصا -65يف املئة نساء-قدموا من  19جماعة ترابية بمختلف أقاليم
جهتي كلميم وادنون وسوس ماسة إضافة إىل ضيوف أزطا يف هذا اإلطار من
فاس والرباط.
ويهدف هذا املرشوع ،حسب بالغ الشبكة ،اىل توجيه اهتمام املسؤولني حكومة
،ومؤسسات برملانية إىل خطورة استمرار التمييز اللغوي ،والجنيس ،والثقايف،
واالقتصادي ،واالجتماعي ضد املرأة االمازيغية بصفة خاصة  ،وغياب أية
مبادرات رسمية من قبل الدولة للقضاء عىل جميع اشكال التمييز واإلقصاء
ضد املرأة املغربية بشكل عام .وكذا إىل التماطل الذي وسم األداء الترشيعي
الحايل يف مجال تمكني املرأة من حقوقها واالرتقاء بوضعيتها ومكانتها
داخل املجتمع ،ورفضها لتمرير ترشيعات فارغة دستوريا وحقوقيا تكرس
لالمساواة والحيف يف شتى املجاالت.
كما ان املرشوع يهدف اىل فتح لقاءات تحسيسية وترافعية عن قرب،
ودورات تكوينية تروم الرفع من القدرات املعرفية النساء االمازيغيات يف
مجال حقوقهن القانونية واالنسانية ،واملعارف القانونية لفائدة الفاعالت
األمازيغيات يف مجال تنشيط الحصص القانونية وتقنيات املرافقة واالستماع
والتوجيه القانوني للنساء ضحايا العنف ،اضافة اىل دورات تكوينية
للمحاميات واملحامني من اجل اعمال املعايري الدولية يف املرافعة .
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الشعر األمازيغي القدمي :قراءة يف األنساق واملضامني
*رمزية إش ّكامن:

(إزران نـ تايري منوذجا)

إعتمادا عىل إستقراء مجموعة من النماذج الشعرية التي
تناولت أش ّكام النمام أو الرقيب كشخصية منبوذة وغري
مرغوب فيها واملعروفة بمكرها وخداعها ،وهي شخصية
محورية وأساسية يف أية عالقة عاطفية كيفما كانت
طبيعتها؛ تسعى دائما إىل تتبع أعراض الناس وإفشاء
أرسار العالقات وتحطيمها إعتمادا عىل إفتعال األزمات
والرتويج ملجموعة من األكاذيب واألقاويل لخلق توترات
تساهم يف زعزعة األمن العاطفي لدى العاشقني .إنطالقا
من هذا ،إستطاع الشاعر الريفي بحنكته اإلبداعية أن
يسلط الضوء عىل هذه الشخصية محذرا املجتمع من
رشها ،فكان اإليزري بمثابة رصاصات قاتلة كانت
تصدر من أفواه الشعراء لردع هذه الشخصية عن القيام
بأفعالها املكروهة.
أمامنا يف إيزران نـ تايري كم هائل من الشكايات
والتلميحات التي كان بطلها شخصية أشكام الذي
تصفه الشاعرة تارة بالثعبان الذي ينفث سمه القاتل
وتارة أخرى بالعدو اللذوذ الذي يجب أن تؤخذ منه
الحيطة والحذر:
-A ya ickkamn a rodawat inu
a ynni dayi yksn zg wur n llif inu.
- Ad bddo di twwart, duqquzn iⴹwⴹan
i duqqz wur inu s tmnna n ywdan.
-A ckkam issawar di rqhwa dinni uma
!dinni wi das ⵖar yinnin i wtcmac ma tcna
- Taddart n mami inu yunnuⴹ as ufiv
yunnuⴹ as uckam tickkamin ktar.

*رمزية تيطاوين و إميطاون:

كثريا ما تلمح الدراسات األدبية إىل أهمية العني يف لغة
الجسد ،ولقبت العيون يف الثقافة الكونية بـ «نوافذ
الروح» ألنها قادرة عىل الكشف عن متغريات تتعلق
بإنفعاالت املواقف والنطق بلغة صامتة عما يجيش يف
الصدور .وبدوره رسم الشاعر الريفي صورة حسية
ألدق تفاصيل جسد املرأة ووصف مفاتنها وجمالها
األنثوي الظاهر والباطن ،تناول من خاللها مجموعة
من العنارص كالشعر والقد املمشوق ..إال ّ أن العني تظل
من أقوى األدوات الشعرية التي وظفها الشاعر للتغزل
بحبيبته.

ويف نفس املوضوع ،من خالل وظيفة العني إرتكز
الشعراء عىل التعبري عن إنفعاالت الحزن يف األغلب األعم
بالبكاء وذرف الدموع؛ كخاصية مميزة للعني تُعرب من
خاللها عىل أفكار الشخص ونواياه ورغباته واإلستشعار
عن أحاسيسه الفياضة.
هنا إستطاع الشاعر الريفي رصد جمالية العني والتغزل
بها والتعمد إىل إبراز غزارة دموعها وإنسيابها عىل خد
الحبيب ،ونسمع إليه يقول يف غزلياته وبكائياته:
- Qlil wi d as ifhmn, arriⴹa n tiⵟⵟawin
ij n warmac zi mami i tkks tiⵖufawin.
- Ira nniv war truv, ruv ten d ivzran
mami loziz inu wi zzayk var ysxan.
-Nc d maminu tamunit s tiⵟⵟawin
tamunit n ybriden, n jjit i thbbujin.
-Min ruv d imⵟⵟawn, ggin abrid di rqrib
a llif mara yzwa snv war d itoqib.

رباين:
*رمزية ل ّ

من خالل إسقرائنا املتأني للرسالة الشعرية لإليزري،
نجد دائما أن الشاعر الريفي شديد الحساسية تجاه
الغرباء ،ولهذا نجد أن شخصية الرباني أو الغريب يف املتن
الشعري الريفي تؤرق مضجع الشباب العاشق ،هذه
النزعة الصادرة عن النسق اإلجتماعي املتميز باإلنغالقية
والتمحور حول الذات (ظاهرة إنتبه إليها العديد
املستمزغون الذين تناولوا الريف اإلجتماعي والثقايف
بالدراسة كأمثال :أورسوال وهارت وغريهم) .وهو
سلوك يعرب غالبا عن الخوف الدائم من اآلخر\الغريب،
فدائما هنالك قلق مركب يدفع بتجنب اإلرتباط العاطفي
للفتيات مع فتيان املدارش األخرى ،ففي نظرهن أن أية
عالقة من هذا القبيل تشكل إستفزازا وإهانة ملشاعر
اآلخرين ،ومن شأن ذلك أن يرض بسمعتهم ،كالتقليل
من رجولتهم وقدرتهم بالفوز بقلب فتاة ما تكون قد
إختارت اإلرتباط عاطفيا بشخص ال يمت بصلة إىل
التالحم العائيل والقبيل املنشود ،وهذا السلوك يف حد
ذاته تسلط وتعصب مرفوض يمارسه الذكر داخل هذا
الفضاء املغلق.
يف الصور التالية يتجىل بعمق هذا القلق القائم عىل هذه
الهواجس والرواسب التي نجد أثرها واضحا يف هذه
النماذج من اإليزران:
-Waxxa xrqv swadday i wcar,twanⴹrv

أمثال أمازيغية

lpub n lbarrani war
zmmarv a tawyv.
-Tarwa n dcar inu
ma tccim ur n wm
yus d rbarrani,
yiwyayi jar n wm.
- A llif tnvid ayi,
ulabud ad ck nvev
ulabud ad awyv
rbarrani ad ck

« AQQA
WARASSINV MAN
TAFARTT
»IDI TANSSID

«أق َو َر ِّسنا ْغ ما ْن ْ
َّ
ثفارث إِ ِذ َث ْن ْ
سيذ»

سعيد بلغربي

jjv.
- Taharkust tazgwavt tnionio am ddm
ojn x uⴹar nnm, tiwyd mmis n middn.

* رمزية ألّيف:

يف معنى هذا املصطلح يتجه الدكتور الحسني اإلدرييس يف
كتابه( :من قضايا الشعر األمازيغي الريفي ص،)155 :
مشريا إىل أن ال ّليف يعني حرف األلف كتعبري رمزي
مخترص إلسم املعشوق .ومن وجهة نظر أخرى نجد
أن كلمة (الليف) ال تمت بصلة إىل حرف األلف كما أورد
املرحوم اإلدرييس ،ولكنها كلمة دخيلة ربما تعني األلفة
والتودد وهي أكثر التعبريات داللة عن الحب .أو ربما
لغة شعرية خاصة تضاف إىل سلسلة من املصطلحات
املتداولة والتي تحوم حولها معطيات قليلة وغالبا ما يتم
ربطها بالحقل امليثولوجي األمازيغي وعالقته بأحداث
أسطورية حافظ عليها املجتمع عرب تداول أسمائها
املبهمة دون معرفة ماهيتها الحقيقية (كـ رال ّ بويا.)...
ألليف او الحبيب أو مامينو مفردات بدورها أخذت حصة
األسد يف التعبريات الشعرية الدالة عىل الحب والغزل:
-Sidi coayb n umftap, sidi vark id usiv
mara war ck d iwiⴹv d llif ukd msrqiv.
- A ralla tamzida ad am pdmv tavmmart
mara iwyv llif inu am tbniv s nnuqart.
-Sidi coayb a sidi d acmrar am rkas
mara iwyv llif inu mkur oam ad n tas.
-Stilu n zzaj iqessen fuss inu
ira nniv ad arriv tabrat i llif inu.

* يتبع
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«من أحرق الشمس» حتصد جائزتني باملهرجان أسئـ ـ ـ ـ ـ ــلة للمخرج عتيق حممد
الوطين للمسرح بتطوان
«زايد أومحاد» نتاج لـ 30سنة من
البحث وغايتنا إبراز حياة املقاومني
حازت مرسحية «ug
( »iskamden thfuythمن
أحرق الشمس) ،لفرقة
أريف للمرسح األمازيغي
بالحسيمة ،عىل جائزتي
األمل والتأليف ،وذلك يف
ختام فعاليات الدورة الثامنة
عرشة للمهرجان الوطني
للمرسح بفضاء سينما
إسبانيول بتطوان ،يوم
األربعاء املايض  07دجنرب
.2016
وقد عادت جائزة األمل
للممثل كمال التغدوني،
مناصفة مع زهرة املهبول
عن مرسحية “أمناي” ،أما
فيما يخص جائزة التأليف
فقد كانت هي األخرى مناصفة بني كل من
سعيد أبرنوص ،واملرحومة فاطمة هوري عن
مرسحية “خريف” لفرقة أنفاس ،بينما توجت
فرقة “الشامات” املكناسية بالجائزة الكربى
عن مرسحيتها «كل يشء عن أبي».
ويف ترصيح ملؤلف مرسحية «من أحرق الشمس»،
سعيد أبرنوص ،قال بأن مشاركة املرسح

األمازيغي يف املهرجان الوطني للثقافة األمازيغية
لهذه السنة كان قياسيا بامتياز ،عرب تأهل ثالث
فرق إىل املسابقة الرسمية و فرقة رابعة تعرض

مرسحيتها عىل الهامش.
وأضاف أبرنوص «أنا جد سعيد و فخور أن يتم
اختيار مرسحيتني من تأليفي للتنافس عىل
الجوائز الكربى للمهرجان ،وهما مرسحيتي «من
أحرق الشمس» من إخراج أمني بودريقة لفرقة
أريف ،و»برييكوال» من إخراج أمني ناسور لفرقة
ثيفسوين.
وقد قام بإخراج مرسحية «من أحرق الشمس»،
املخرج والسينوغراف محمد
أمني بودريقة ،وقام بتشخيص
األدوار كل من الفنانني :
محمد املكنوزي ،محمد كمال
التغدويني ،شيماء العالوي،
إكرام الحجازي .يف حني تكفلت
األستاذة رجاء حميد باإلدارة،
وعبد الكريم اإلدرييس بالتواصل
واإلعالم ،وتكلف كريم أعمو
حميد
وإلياس
باإلنارة،
باملحافظة العامة ،ومحمد
سلطامة بإدارة املمثل.
ويتناول هذا العمل املرسحي
املقدم باللغة االمازيغية،
مجموعة من الرسائل والتيمات
املجتمعية املسكوت عنها،
والتي تهدف عموما اىل كرس
طابوهات متعددة يف قالب مرسحي فني جديد.
* ك.ل

* ما هي األسباب اليت دفعتكم إىل إخراج
الفيلم السينمائي حول املقاوم زايد
أومحاد؟ وما اهلدف الذي تتوخون منه ؟
** األسباب التي دفعتني
إىل إخراج الفيلم الوثائقي
«زايد أوحماد» هي ثقتي يف
سيناريو الفيلم الذي يربز
لنا حياة املقاومني بالجنوب
الرشقي وتشبثهم بأرضهم
ووطنهم ،وذكائهم يف تعاملهم
مع املستعمر ،وهو بحث
دام أكثر من 30سنة للباحث
والسيناريست زايد أوشنا
وثقتي يف الرشكة املنتجة
والطاقم الفني والتقني الذي
سبق أن عملت معهم يف مسلسل
«تموايت».
أهدافنا كثرية ،والهدف الرئييس
هو تشجيع السينما وخلق
ديناميكية سينمائية بالجنوب
الرشقي.
* وما هي الصعوبات اليت واجهتكم؟
وماهي اإلضافة اليت سيقدمها هذا
الفيلم للتجربة السينمائية األمازيغية؟
** اإلضافة التي يمكن أن
للتجربة
الفيلم
يضيفها
السينمائية األمازيغية ،هي
توثيق بالصوت والصورة
لحقائق كان يجهلها الكثري من
املتتبعني واملهتمني بالسينما
يف بالدنا عن حياة من أعطوا
حياتهم وأرواحهم من أجل هذا
الوطن الحبيب.
أما الصعوبات باعتبارنا أبناء
املنطقة ليست هناك صعوبات،
الناس استقبلونا بكل فرح

وقدموا لنا جميع املساعدات
فشكرا لهم عىل تعاملهم الجيد،
لقد مر العمل يف ظروف جيدة.
* ما هي الرسالة اليت تودون إيصاهلا
للمهتمني باحلقل الثقايف والفين يف
املغرب؟
** الرسالة التي نريد أن
تصل للمهتمني بالحقل الفني
والثقايف باملغرب هي :نحن
فخورون ومعتزون أن نكون
أبناء املقاومون مثل زايد
أوحماد وعسو باسالم وموحى
أوحمو الزياني وموحى أوسعيد
واحمد الحنصايل والخطابي
وغريهم من األبطال الدين
أرعبوا جنراالت فرنسا وإسبانيا
وجميع من أردوا بنا سوءا،
وعلينا أن نرد لهم االعتبار
بتكريمهم بفننا وثقافتنا.
•حاوره :منتصر إثري

أفضل ،بادئ ذي بدء ،أن أشري إىل أن
«طجـَّا» «ⴰⵊⵊⴰⵟ» (بتفخيم الجيم)،
وهي عصفورة معروفة باتخاذها
االحراش وأشواك َّ
السدْر الجافة املسيجة
للحقول فضاء وبيئة للعيش  .لذا يلقبها
الناس بالريف ب «طجَّ ـا -ميفوراي
«ⵢⴰⵔⵓⴼⵉⵎ » ⵟⴰⵊⵊⴰ-
زعموا أنها يف إحدى االيام طرأ طارئ يف
محيط إقامتها ،عند حلول الليل ،وأحست
َّ
شخص
أن شيئا ما غري عادي ،عندئذ
لبرصها تحت ستار األغصان املتشابكة
شبح ذا وجه مخيف يكاد ال يبني يف
الظلمة وهو يقرتب منها شيئا فشيئا،
يظهر ثم يختفي ،وملا بدأ الظالم الكثيف
يلف ما حولها أكثر فأكثر ،أرقت وخافت
إن بقيت هنا يف مكانها أن يهاجمها هذا
الشبح امللعون الذي يرتبص بها الدوائر،
ويطبق عليه براثينه وهي نائمة أو أن
يصيبها بأي أذى عىل حني غفلة ،وهي
ال حول لها وال قوة أمامه ،فخفقت
بجناحيها مذعورة وجلة ،حينما باغثها
ضوء المع يخطف االبصار وهي تغفو ،يا
للهول ! وطارت يف الجو فزعا اىل حيث ال
تدري ،مخرتقة سياج االحراش و االشواك
املحيطة بها ،ولم تجد من مأوى وهي
منزعجة قلقة ،تأوي إليه وتبيت فيه يف
أمن وسالم ،يف تلك الليلة املشؤومة ،سوى
أحضان أعايل شجرة الخروب الشامخة.
تلك الشجرة املتميزة بأوراقها الكثيفة
واألبدية الخرضة مثل شجرة الزيتون،
فانتقلت إليها فأنزلت فيها خلسة
واختفت داخل فروعها ،آملة أن ال يجرأ
أحد عىل االقرتاب منها بسوء ثم جثمت
ببنيته الضئيلة فوق غصن صغري ،فباتت
هناك وكأنها يف دير قديم حتى صباح
الغد ،يف مأمن من أي خطر محدق.
فلما همت «طجَّ ـا « « ⴰⵊⵊⴰⵟ» التي
تتصف ،كما قلنا ،بصغر حجمها وخفة
وزنها كأي عصفورة يف هذه الطبيعة،
باملغادرة قبل أن تدركها الشمس ،فرحة
مرسورة ،وهي تحس أنها نجت بريشها،
ولم تُسلب و ترتك عارية مرشَّ دة يف تلك
الليلة الليالء .وقد استيقظت مبكرا
كعادتها يف ذلك الصباح البارد  ،بعدما
نعمت بالراحة والنوم الهادئ يف تلك الليلة
كما تمنًّت فأرادت من قبيل املجاملة أن
تشكر شجرة الخروب الشامخة هاته
التي إستقبلتها باألحضان ،عىل حسن
ضيافتها لها و عىل رحابة صدرها،
ثم لتطلب لها املسامحة واملعذرة عن
اإلزعاج وعىل تحملها لها؛ ألن «طجّ ـا
« « ⴰⵊⵊⴰⵟ » حينذاك ،كانت تتصور
نفسها أنها عصفورة من العيار الثقيل
شعرت وقد ْ
ْ
َّرت أنها تكون قد تكلفت
لذا
هذه الشجرة « املسكينة» يف نظرها التي
استضافتها ،مشقة فادحة ولربما رزحت
تلك الليلة كثريا تحت ثقلها .أو تكون
ْ
ضايقت عليها حتى بحجمها الذي
قد
تتصوره أكرب من حجمها الحقيقي.
ولكنها فوجئت أن ظنونها كانت
أوهام تجاه الجواب الذي واجهت به
شجرة الخروب الشامخة ضيفتها «
طجَّ ـا « « ⴰⵊⵊⴰⵟ » ،حينها قالت لهذه
األخرية بغري اهتمام وعدم مباالة أنها
ْ
ْ
ْ
ثفارث إذِ ثانسيذ
مان
رسيناغ
« أقا و
« « aqqa warassinv man tafartt
 .» idi tanssidوهكذا بقي كالم
شجرة الخروب هاته ،يرضب به املثل
ُّ
الرتفع عن ال ّرد عن سفاسف األم
يف
ور.
* عبد الكريم بن شيكار
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