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قيادة تمزموط-جماعة أفرا  

إقليم زاكورة          

  بيان استنكاري

طة بعد الكثير من المراس(ت التي قامت بھا الجماعة النيابية لقبيلة إغرغر التابعة لعمالة زاكورة للسل

من أجل التدخل لفض النزاع القائم بين قبيلتي إغرغر ومجلس الوصاية المحلية والجھوية ووزارة الداخلية 

نزاع والتي ، وبعد مطالبتھا في المراس(ت ا@خيرة لوقف أشغال البناء التي تعرفھا منطقة ال وتميضرت

ص غير قانونية وأن رئيس جماعة ممثلة في عامل عمالة زاكورة بأن ھذه الرخ تتحجج السلطات اBقليمية

أفرا ھو المتورط الوحيد في ھذه العملية، تبين بشكل ملموس وفي الكثير من المحطات تحيز السلطات 

@حد طرفي النزاع ونھجھا بشكل مقصود سياسة التغافل عن مراس(ت الطرف المتضرر والمتمثل في 

ن في أي وقت للوقوع في نزاع قد S تحمد قبيلة إغرغر التي يعيش ساكنتھا على صفيح ساخن ويتأھبو

، رغم لقبيلة إغرغر بالمسار القانوني والحل السلميعقباه مع الطرف اVخر لوS تمسك الجماعة النيابية 

أن السلطات اBقليمية S تساعد على نھج ھذا المسار بصمتھا بل تواطؤھا مع الطرف اVخر المستمر في 

  .ى القانونالبناء في مناطق النزاع ضدا عل

بعد كل ھذا المسار الطويل الذي لعبت فيه السلطات المحلية دور الحامي لطرف معتد ومترامي على 

أرض الجماعة النيابية لقبيلة إغرغر والتي تتبث الوثائق القانونية ملكيتھا بالعودة إلى التحديد اBدراي 

الجماعة النيابية لقبيلة إغرغر من الجماعات الس(لية اوSد والذي يؤكد أن  1949ماي  25المؤرخ ب

  . 287C أكدز والتي يشملھا التحديد اBداري-يحي

  .، أما قبيلة تميضرت فھي غير مشمولة بھذا التحديد اBداري1949ماي  25بتاريخ 

زاكورة القدوم  فإن السلطات اBقليمية تستمر في استفزاز قبيلة إغرغر وذلك باعتزام السيد عامل عمالة

من أجل تدشين  )وتراجعه في آخر لحظة بعد خروج السكان ل(حتجاج بموقع النزاع(إلى منطقة النزاع

  .مشروع سيقام بمنطقة يعرف الجميع أنھا منطقة نزاع

  :لذلك نؤكد نحن سكان قرية إغرغر الموقعين على ھذا البيان ما يلي

نحياز السلطات اSقليمية لطرف النزاع المترامي على أرض الذي يبين ااستنكارنا الشديد لھذا التعامل -

  .قبيلة إغرغر وحماية مخططاتھم الرامية إلى اSستي(ء على كل أراضي قبيلتنا

رفضنا القاطع ل(ستي(ء على أراضينا بدعوى إقامة مشاريع تنموية الھدف منھا مزيدا من التقدم نحو -

  .اSستي(ء الكامل على أراضينا

ا الجھات المسؤولة وخصوصا مجلس الوصاية ووزارة الداخلية التدخل لوضع حد لھذا المشكل مطالبتن-

  .واBقليمية بشكل مقصود في إذكائهالذي تساھم السلطات المحلية 

  .عن الجماعة النيابية لقبيلة إغرغر 


