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ما معنى أن يكون املرء مغربيا أو باألحرى ما معنى
«تامغرابيت»؟
مناسبة طرح هذا السؤال هو حدثني غريبني و بارزين
صدرا عن أكرب األحزاب السياسية يف املغرب.
األول يتجىل يف موقف حزب العدالة والتنمية الذي يحكم
بمنطق ان املغرب بلد عربي يظهر ذلك يف:
*عدم اعرتاف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني
بالسنة األمازيغية رغم الكم الهائل من الرسائل التي
توصل بها من طرف مواطنني مغاربة نساءا و رجاال
شبابا و شيوخا ومن تنظيمات سياسية ونقابية
وتنظيمات ثقافية وحقوقية ومع ذلك لم يعر األمر
أي اهتمام وكأن الشعب يف واد ورئيس الحكومة يف
واد آخر ،أقول رئيس الحكومة ،و ليس الحكومة ألن
األحزاب املشكلة للحكومة ساندت مبادرة الحركة
األمازيغية يف مراسلة العثماني ،بل أصدرت بيانات
املساندة واإلنخراط يف الحملة التي أطلقها التجمع
العاملي االمازيغي ،لكن هذا ليس بغريب عن حزب
وصلت به الالمباالة بقضايا الوطن إىل:
* انسحاب برملانيني محسوبني عليه ،من اللجنة املكلفة
بمناقشة القانون التنظيمي للغة االمازيغية ،ال ليشء
إال ليكونوا ضمن الوفد الحزبي الذي ترأسه العثماني،
رئيس الحكومة ،الستقبال مشعل الفلسطيني ،ضاربني
عرض الحائط مصلحة الوطن وانتظارات املواطنني
التي تتجىل يف اخراج تلك القوانني ،التي انتظروها ألكثر

من سبع سنوات ،إىل الوجود ،اضف إىل ذلك
تلك العراقيل التي يضعها هذا الحزب أمام
تفعيل ترسيم االمازيغية والهجوم عىل اللغة
األمازيغية وحروفها «تيفيناغ» مع محاولة
اعادة النقاش ،حول تدريسها ،إىل الصفر،
لعرقلة ،ليس فقط ما هو منتظر بل كل
املكتسبات التي اكتسبناها منذ سنوات نتيجة
نضاالت الحركة االمازيغية بكل مكوناتها.
الحدث الثاني:
وهو الصادر عن حزب األصالة واملعارصة،
الحزب الذي أبان مرة أخرى عىل مدى
قوة إيمان أعضائه بالقومية العربية أكثر
من العرب انفسهم يف مقابل ايمانهم بـ
«تامغرابيت» ومصلحة الوطن و يتجىل هذا
يف:
* أنهم بمجرد ما استقبلوا بدورهم مشعل
حماس ،و«شعلوها حماسا» وطالبوا بجرد
اليهود املغاربة من جنسيتهم ،بل ذهبوا إىل
ابعد من ذلك ،وهو تقديم مقرتح قانون
أمام الربملان بموجبه تنتزع الجنسية من
يهود مغاربة ،ذنبهم الوحيد أن هذا الحزب،
بأعضائه وقياداته ،يجهلون أن اليهود ليسوا
إال السكان األصليني لهذا البلد فهم امازيغ
مغاربة اعتنقوا الديانة اليهودية ،كما اعتنق

أمينة ابن الشيخ
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آخرون الديانة املسيحية ،و آخرون
الديانة اإلسالمية ،بل أكثر من
ذلك فنبيهم موىس لم يكن إال
إفريقيا أمازيغيا ألنه بعث يف مرص
والحضارة املرصية ماهي إال جزء
من الحضارة األمازيغية ،وموىس
يحسب له أنه تلقى النبوة من
الله دون اية وساطة ،بل إن الله
فضله عىل جميع األنبياء فكلمه
مبارشة وأوصاه بفعل الخري،
هذا الخري الذي تميزت به أخالق
الشخصية األمازيغية منذ القدم،
اذ كانت بيوت األمازيغ مفتوحة
واياديهم ممدودة الستقبال أي
وافد كيفما كان ،بل وتمتيعه
بامتيازات قد تصل إىل مبايعته
حاكما عليهم كما وقع مع ادريس
االول الذي أواله األمازيغ امرهم
و نسبوه اليهم بمجرد أن وطأت
رجليه أرض املغرب ،مما يعني
أن الهوية املغربية تكتسب عىل
أساس اإلنتماء إىل األرض و ليس
عىل اساس العرق.
إنها رسالة ألولئك املعربني

الذين عربوا ايديولوجيا فأصبحوا يحسبون انفسهم
عربا اكثر من العرب ،و من هذه النماذج عبد العزيز
بوتفليقة الذي كان يؤكد عىل أن األمازيغية لن تصري
أبدا لغة رسمية يف الجزائر ،لكن ها هو يرتاجع عن
موقفه وهو عىل فراش املرض بني الحياة واملوت.
فمتى يحني الوقت ليرتاجع املغاربة عن مواقفهم
السلبية اتجاه األمازيغية والعمل عىل اخراج القوانني
التنظيمية وتفعيل رسميتها بشكل يرد لها اإلعتبار
بكونها لغة وثقافة وهوية هذا الوطن ،وهم يف صحة
جيدة و عىل كرايس املسؤولية؟.
أسئلة ال بد من طرحها خصوصا وأننا نستقبل السنة
االمازيغية الجديدة؛ هذا العدد الهائل من السنوات
تشهد عىل عمق تاريخ انسان شمال افريقيا كما تشهد
عىل االنتصارات العظمى لألمازيغ ليس فقط عىل
الفراعنة بل عىل أكرب االمرباطوريات العاملية .ولكن
لالسف لم تلق يف عقر دارها إال التهميش والرتهيب،
و خري دليل عىل قولنا هذا تعامل الحزبني اعاله مع
األمازيغية ،فهما يختلفان عىل وحول ويف كل شيئ ،إال
يف ما يخص معاداة القضية األمازيغية فهما يتفقان
ويتحالفان بل يصبحان كالسمن عىل العسل.
و قديما قال الحكيم االمازيغي:
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البنك املغريب للتجارة اخلارجية إلفريقيا يطلق «بنك التمويل واإلمناء» التشاركي

افتتح البنك املغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا» »BMCE BOAومجموعة
الربكة املرصفية يوم الثالثاء 26 ،دجنرب  ،2017أول وكالة بنكية تشاركية.
البنك التشاركي الجديد يحمل اسم بنك التمويل واإلنماء «،»Bank BTI
وهو ثمرة رشاكة بني مجموعة البنك املغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا
واملجموعة البحرينية الربكة املرصفية الرائد العاملي للبنك التشاركي.
وقال إبراهيم بنجلون التويمي ،املدير العام التنفيذي ملجموعة البنك
املغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا املرصفية يف اللقاء الصحايف الذي نظم
إلعالن انطالق بنك  BTI Bankالتشاركي« ،إن إطالق منتوجات املالية
التشاركية سيتيح استكمال وتعزيز العرض من املنتوجات التي يقدمها
القطاع البنكي املغربي وضمان انفتاحه عىل سبل أخرى للتمويل».
وسيعزز عىل الخصوص جاذبية مدينة الدار البيضاء كقطب مايل رائد عىل
الصعيد اإلفريقي .موضحا أن هذه الرشاكة ستساهم يف تعبيد الطريق
أمام هذا املولود املرصيف الجديد إليجاد املكانة التي يستحقها يف القطاع
املرصيف املغربي.
وبدوره قال محمد معروف ،املدير العام لبنك التمويل واإلنماء ،إن إطالق
البنك يأتي بعد تحضري متأن وطويل للدخول الرسمي يف هذه التجربة ،بعد
ضمان جميع األسس الالزمة النطالقة البنك التشاركي.
وأضاف محمد معروف أن نوعية الخدمات التي يقرتحها البنك الجديد
تكتيس تميزها من قوة وتجربة الرشيك النوعي الذي دخل معه البنك
املغربي للتجارة الخارجية يف هذا املرشوع؛ وهو مجموعة الربكة املرصفية

التي تجر وراءها تجربة تمتد عىل مدى  40عاما بـ 17بلدا ،وهو ما
سيشكل إىل جانب خربة البنك املغربي للتجارة الخارجية التي تفوق ثالثني
عاما وشبكته الواسعة التي تتشكل من  1230وكالة ،ومعرفته الواسعة
بالسوق املغربي ،مركز قوة لضمان نجاح البنك التشاركي الجديد ذي
الصفة الدولية التي تتماىش مع جميع معايري بنوك الربكة يف العالم.
وحسب املعطيات املتوفرة بخصوص «بنك التمويل واإلنماء» التشاركي،
فإن املؤسسة املرصفية الجديدة تطمح إىل أن يصبح البنك الرشيك املتميز
للزبناء الخواص واملهنيني ،مرتكزا يف ذلك عىل الخربة العاملية واملشهود
لها ملساهميه املرجعيني بغية اقرتاح نموذج بنكي يتماىش مع القيم
األخالقية السامية ،نموذج يطابق مبادئ املالية التشاركية املالئمة
ملختلف حاجيات السوق واملتطلبات القانونية املتداولة يف هذا القطاع
باململكة.
وكان عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة الربكة املرصفية،
عدنان أحمد يوسف ،قد رصح بأن دخول املجموعة السوق املغربي سوف
يكون إنجازا هاما للغاية ،حيث يعترب من األسواق الرئيسية يف املغرب
الكبري وإفريقيا ،ويحقق للمجموعة تنوعا أكرب يف بناء محافظ األصول
ومصادر اإليرادات.
وأشار املسؤول ،الذي كان يتحدث يف سياق اإلعالن عن النتائج املالية
ملجموعة الربكة املرصفية البحرينية برسم النصف األول من السنة املالية
 ،2017أنه وعىل صعيد التوسع الجغرايف العربي والعاملي تم «استكمال
إجراءات انطالقة وحدتنا املرصفية يف املغرب ونخطط لبدء أعمالها مع
رشكائنا يف البنك الجديد ،البنك املغربي للتجارة الخارجية إلفريقيا».
وأضاف عدنان أحمد يوسف أن البنك التشاركي يف املغرب يعمل باسم
«بنك التمويل واإلنماء» تحت إدارة مجموعة الربكة املرصفية ،ويعمل
ضمن شبكة وحدات املجموعة املرصفية املتواجدة حاليا يف  15بلدا.
ويطمح بنك التمويل واإلنماء « »Bank BTIإىل أن يصبح الرشيك
املتمیز للزبناء الخواص واملهنیین ،مرتكزا يف ذلك عىل الخربة العاملية
واملشهود لها وملساهمتها املرجعیین بغية اقرتاح نموذج بنكي
یتماىش مع القيم األخالقة السامية ،نموذج يطابق مبادئ املالية
التشاركية املالئمة ملختلف حاجات السوق واملتطلبات القانونية
املتداولة يف هذا القطاع باململكة.
ويأتي االنطالق الفعيل للعمل بالبنوك التشاركية بعد أن أعطاها بنك
املغرب الضوء األخرض للرشوع يف إنجاز عملياتها املرصفة التجارية،
إثر املصادقة علیها من طرف اللجنة الرشعية للمالية التشاركية
التابعة للمجلس العلمي األعىل ،وبعد استكمال الرتتیبات املتعلقة
بهذه املصارف والتي ستتم مواكبتها بإصدار سندات للصوك من

أجل بلورة عمل هذه البنوك عىل مستوى السیولة.
یذكر أن لجنة مؤسسات االئتمان املكونة من ممثلین عن بنك املغرب
والوزارة املكلفة باملالية ،أصدرت رأيا بقبول إحداث خمسة بنوك تشاركية
ورخصت لثالثة بنوك بتقديم منتجات تشاركية لزبنائها.
وأكد بنك املغرب أن إطالق منتوجات املالية التشاركية سیتيح استكمال
وتعزيز العرض من املنتوجات التي قدمها القطاع البني املغري وضمان
انفتاحه عىل سبل أخرى للتمويل ،وسيعزز عىل الخصوص جاذبية مدینة
الدار البيضاء قطب مايل رائد عىل الصعید اإلفريقي.

هتنئة إىل مرمي
لطيف و عمر
الصديق

املدرسة االسبانية حتتفي
بالسنة األمازيغية اجلديدة
احتفل تالميذ املستوى الثالث ،القسم العربي ،باملدرسة االسبانية يف
الرباط ،صباح اليوم الجمعة  12يناير ،بالسنة األمازيغية الجديدة .2986
وعرف الحفل الذي نظم داخل املدرسة ،مشاركة تالميذ وتلميذات ،القسم
العربي يف الرقص الجماعي عىل نغمات أغاني وأهازيج أمازيغية ،إضافة
إىل تقديم عروض حول اللغة والثقافة األمازيغية ،وعرض للتالميذ
والتلميذات حول دالالت بعض الرموز األمازيغية ،كالشارة الثالثية
والعلم األمازيغي.
واختتم الحفل بتقديم وجبة «تاكال» ،وكانت األستاذة ابتسام مسكني،
مدرسة اللغة العربية يف املدرسة االسبانية ،محظوظة السنة األمازيغية
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مع حلول يناير من كل سنة تتعاىل أصوات النشطاء األمازيغ يف خمتلف مناطق مشال إفريقيا ،مطالبني حكوماهتم بإقرار رأس السنة األمازيغية املعروف بالفالحي عيدا وطنيا وعطلة رمسية،
وهبذه املناسبة أطلق التجمع العاملي األمازيغي محلة مراسلة رئيس احلكومة سعد الدين العثماين من أجل إقرار رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رمسية ،والغريب أن ال أحد من ذوي
القرار متوقف بنعم أو ال كأنه صياح يف واد بال صدى ،مع فرق مجيل باجلارة اجلزائر واليت اعترافت رمسيا بالسنة األمازيغية من قبل الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة.
ويف هذا امللف الذي أعدته «العامل األمازيغي» ،نسلط الضوء مبعية عدد من النشطاء والباحثني األمازيغ على أمهية ترسيم السنة األمازيغية ،وما صاحب هذا املطلب األمازيغي من جتاوب من
طرف بعض الفاعلني السياسيني بشمال إفريقيا ،وجتاهل من البعض اآلخر ،يف ظل احتفاالت شعبية عمت مجيع مناطق مشال إفريقيا ،دون استثناء.
ولإلشارة فقد راسلت «العامل األمازيغي» السيد رئيس احلكومة سعدالدين العثماين إلجراء حوار معه حول املوضوع ،لكن دون جواب ،مربرا ذلك ،يف اتصال مع مستشاره اخلاص و املكلف
بالتواصل لدى رئاسة احلكومة ،بكون التزاماته املهنية أثناته عن ذلك.

محلة التجمع العاملي األمازيغي من أجل االعتراف برأس السنة األمازيغية
جتوب خمتلف جهات ومناطق املغرب

الن ــاضـ ــور

أطلقت املنظمة األمازيغية الدولية ،التجمع
العاملي األمازيغي ،بداية دجنرب املايض ،2017
حملة وطنية من أجل االعرتاف برأس السنة
األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى
عنها عىل غرار باقي األعياد الوطنية ،وذلك
من خالل مراسلة رئيس الحكومة ،سعد الدين
العثماني.
الحملة التي انطلقت من مدينة بني مالل
وجابت عددا من املدن والجهات واألقاليم
املغربية ،من بومالن دادس ووجدة رشقا إىل
الرباط والدار البيضاء غربا ،ومن الحسيمة
شماال وصوال إىل تافراوت بالجنوب ،عرفت
انخراط عدد من النشطاء والفنانني إىل
فعاليات جمعوية ومدنية ومواطنني من كل
ربوع الوطن.
* انطالق محلة االعتراف برأس السنة األمازيغية من
األطلس املتوسط
استهل التجمع العاملي األمازيغي حملته التي
انطلقت من بني مالل ،بلقاء مع عدد من طلبة
الحركة الثقافية األمازيغية ،وأفراد املجتمع
املدني باملدينة ،وكذا توزيع ما يزيد عن ألف
بطاقة بريدية مكتوبة عليها« :سيادة رئيس
الحكومة؛ بداية وبحلول السنة األمازيغية
الجديدة  2968نتمنى لكم سنة سعيدة وكل عام
وأنتم بخري ،ونحن عىل أبواب السنة السابعة
من اعرتاف الدستور املغربي باألمازيغية لغة
رسمية ،نطالبكم سيدي الرئيس بإقرار رأس
السنة األمازيغية عيدا وطنيا رسميا بعطلة
مؤدى عنها» ،مرفقة باإلسم والتوقيع قصد
إرسالها إىل عنوان ديوان رئيس الحكومة
بالرباط.
ويطالب التجمع العاملي األمازيغي ،رئيس
الحكومة بإقرار رأس السنة األمازيغية عيدا
وطنيا وعطلة رسمية ،تنفيذا لإللتزامات
الدستورية ،وذلك بعد سبع سنوات من اعرتاف
الدستور املغربي باألمازيغية لغة رسمية يف

الرباط

أكنول

فصله الخامس.
وشملت الحملة عددا من مدن األطلس
املتوسط ،كقصبة تادلة ،وزاوية الشيخ مرورا
بخنفرية وأزرو وفاس ومكناس ،كمرحلة أوىل،
عىل أن تمتد الحملة إىل باقي جهات وأقاليم
ومناطق املغرب.
* محلة االعتراف برأس السنة األمازيغية تصل إىل سوس
واألطلس الكبري
بعدما جابت كال من مدن الرباط والدار البيضاء
ونواحيها ،حطت الحملة الوطنية الشعبية التي
أطلقتها منظمة التجمع العاملي األمازيغي من
أجل االعرتاف برأس السنة األمازيغية ،الرحال
بمدينة مراكش يوم السبت  23دجنرب .2017
وانخرط يف الحملة نشطاء ينتمون للحركة
األمازيغية يتقدمهم الدكتور عبد الله الحلوي،
األستاذ الجامعي بجامعة القايض عياض،
وقاموا بمراسلة رئيس الحكومة سعد الدين
العثماني ،مطالبني إياه باالستجابة للمطلب
الشعبي االستعجايل واالعرتاف برأس السنة
األمازيغية املقبلة عيدا وطنيا وعطلة رسمية،
كما قام نشطاء أمازيغ بإيوريكن «أوريكا»
بنفس الخطوة.
ويف مدنة أكادير قام عدد من الفنانني ،أبرزهم
الفنانة زورة ثانريت ،زوجة املرحوم عموري
مبارك ،والفنان حميد أشتوك واملخرج يوبا
أبركا وعدد من الفنانني والنشطاء ينتمون
للحركة األمازيغية؛ بمراسلة رئيس الحكومة
سعد الدين العثماني ،داعني يف السياق ذاته
كافة الفنانني األمازيغ والنشطاء والفاعلني،
للقيام بالخطوة ذاتها ،وإرسال رسالة
للعثماني من أجل اإلعرتاف برأس السنة
األمازيغية عطلة رسمية.
كما قام مجموعة من النشطاء والفعاليات
الجمعوية بمختلف مدن سوس :مري اللفت،
تارودانت ،تافراوت ،تزنيت ،باالنضمام إىل
حملة اإلقرار بالسنة األمازيغية عيدا وطنيا

الدارالبيضاء

وعطلة رسمية مؤدى عنها.
* مدن وقرى أسامر تنخرط يف احلملة الوطنية إلقرار رأس
السنة األمازيغة

شهد يوم الجمعة  8دجنرب  2017بمدينة بومالن
دادس بأسامر «الجنوب الرشقي» إستجابة
مكثفة للحملة الوطنية التي أطلقها التجمع
العاملي األمازيغي اإلقرار بالسنة األمازيغية
عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها ،حيث
تم توعية ساكنة بومالن دادس بأهمية الحملة
الوطنية ،وكذا املشاركة يف هذه الخطوة النتزاع
حق االعرتاف بالسنة األمازيغية عطلة وعيدا
وطنيا ،وتم توزيع  50رسالة يف أظرفة متنربة
عىل مواطنات ومواطني بومالن دادس.
كما شهد عىل مستوى مدينة تنغري ،يوم
 22دجنرب  ،2017مراسلة رئيس الحكومة
املغربي ،سعد الدين العثماني ،بشكل جماعي،
أمام الربيد املركزي بمدينة تنغري ،وجاءت
هذه املبادرة من تنظيم «منظمة تاماينوت
فرع تنغري» ،التي قامت بإعداد وتوزيع نماذج
رسائل عىل الراغبني يف إرسالها.
ورصح موحى والحاج رئيس فرع منظمة
تاماينوت بتنغري لجريدة «العالم األمازيغي»
أن النداء «أطلقه فرع منظمة تاماينوت بتنغري
إىل ساكنة جهة درعا تافياللت تجديدا ملطلب
الحركة االمازيغية وتثمينا ودعما للحملة و
النداءات عىل املستوى الوطني والدويل» .ورصح
موحى والحاج أنه «عىل مستوى تنغري قمنا
بمراسلة جماعية لرئيس الحكومة ،السيد
سعد الدين العثماني من أجل تذكريه برضورة
إقرار رأس السنة األمازيغية كعيد وطني
وعطلة رسمية مؤدى عنها ،كمطلب أسايس
للحركة االمازيغية لرمزيته ومكانته اإلعتبارية
لدى الشعب االمازيغي».

أكادير

احلسيمة

*محلة االعتراف برأس السنة األمازيغية جتوب جبال
الريف
استقبل عدد من نشطاء الحركة األمازيغية،
يوم  30دجنرب  ،2017بعاصمة جيش التحرير
أكنول ،قافلة املطالبة بإقرار رأس السنة
األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى
عنها.
اللقاء الذي جمع نشطاء الحركة األمازيغية
بأكنول بممثلني عن التجمع العاملي األمازيغي،
التنظيم الداعي للمبادرة ،تناول نقاشات حول
أهمية مراسلة رئيس الحكومة من أجل وضعه
أمام الحكومة يف مجال االعرتاف برموز الهوية
األمازيغية ،قبل أن يتم توزيع بطائق بريدية
موجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني،
تطالبه بإقرار رأس السنة األمازيغية.
ويف مساء نفس اليوم وصلت حملة رأس السنة
األمازيغية إىل مدينة الحسيمة ،حيث عرفت
انخراط عدد من املواطنات واملواطنني ،وقاموا
بمراسلة جماعية لرئيس الحكومة قصد
مطالبته بإقرار رأس السنة األمازيغية عيدا
رسميا ويوم عطلة.
ويف مساء يوم اإلثنني 01 ،يناير  ،2018وصلت
قافلة حملة املطالبة بإقرار رأس السنة
األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية إىل
مدينة الناظور.
هذه املبادرة انخرط فيها عدد من نشطاء
الحركة األمازيغية وفعاليات املجتمع املدني
بالناظور ،حيث قاموا بمراسلة رئيس الحكومة
من أجل االعرتاف برأس السنة األمازيغية،
وإقرارها عيدا رسميا للدولة املغربية وعطلة
مؤدى عنها.
قبل أن تصل القافلة إىل مدن :بني نصار،
وجدة ،ميضار ،الدريوش ،بن طيب ،واستمرت
الحملة حتى مطلع السنة األمازيغية املوافقة
لـ  13يناير من السنة الحالية.
* كمال الوسطاني

مراكش
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الدكتور احلسني شنوان :

مكرهون أن نقول لبوتفليقة «أسكاس أماينو» ألن الدولة حرمتنا من ذلك
كمواطنني مغاربة سواسية أمام القانون ويف الوطن واملواطنة

* كيف تنظرون إىل عدم استجابة احلكومة ملطلب ترسيم السنة األمازيغية؟
الدستور أقر باالمازيغية كهوية وكثقافة وكلغة وكعمق تاريخي
للمغرب ،وجل األحزاب السياسية طالبت الحكومة بإقرارها ،املشكل
اليوم ليس مشكل االمازيغية وال إشكال يف االعرتاف بالسنة األمازيغية
وال بالقوانني التنظيمية ،املشكل أعمق من ذلك بكثري ،فهو مشكل
الديمقراطية إن لم نقل مشكل طبيعة الدولة هل هي وطنية أم ال،
هناك إجماع عىل األمازيغية والحكومة واألحزاب رصحت بذلك .فمن
الجهة التي تُعرقل املصالحة الوطنية؟ ربما هناك جهات يف دواليب
الدولة مازالت األمازيغية تشكل لها عقدة ألنها تناقض أساطري بناتها
تاريخيا وعقديا وثقافيا وهوياتيا وهي خائفة من حقيقة أن هذا
الشعب مازال صامدا ،أتمنى أن تستدرك األمر قبل أن يتحول سؤال
املطالب والسلمية والتعدد واالختالف إىل سؤال من هؤالء الذين نطالب
منهم حقوقنا وما عالقتهم بهذه األرض وبهذه الحضارة وكم يمتد
ّ
الفراعنة.
عمرهم يف تاريخنا الذي يتجاوز
* هل ميكن القول إن رئيس احلكومة أخلف موعده مع التاريخ علما أن كل أحزاب التحالف
احلكومي طالبته بترسيم السنة األمازيغية باستثناء «البيجيدي»؟
كان عىل رئيس الحكومة وعىل النظام أن ال يتعاملوا مع األمازيغية

كورقة سياسية للمزايدة أو لحسابات ضيقة ،فهي مطلب حقوقي
يزكيه الشعب والتاريخ والجغرافيا ،وهي ليست يف حاجة لإلجماع ألنها
حقيقة والحقيقة ال تحتاج لالستفتاء وال لتعدد اآلراء .األحزاب تقدم
برامج سياسية واجتماعية واقتصادية وليس من حقها أن تناقش
موضوع السيادة ،فالسيادة ملك للوطن بمفهومه العام وليس مرتبطة
بأي كان ،واألمازيغية اكرب عنوان للسيادة ولالستقالل تاريخيا ،فهي
تعايش وإنسانية ومحبة وشجاعة وحرص عىل الوطن وعىل رموزه،
فما ورثه الوطن من األمازيغية أكرب مما تجنيه منه االمازيغية ،فهي
من تجعلنا ضمن الحضارات اإلنسانية وهي مفخرة لكل املغاربة
ألنها تعلن أحقيتهم يف األرض ويف املايض ويف املستقبل فهذه األرض
ليست يتيمة وهذه الرموز ليست هجينة وال مزورة وليست مستوردة،
األشخاص هم الوافدون ،أما االمازيغية فهي مرتبطة بأرضها قدم من
قدم ودهب من دهب بقيت هي ثابتة.
والحكومة اعرتفت أم لم تعرتف فهي كسابقاتها من حكومات خارجة
عن النسق الطبيعي لصريورة الوطن وحقيقة الشعب ألننا لألسف
نعيش يف دولة تعادي وطنها.

الباحث األمازيغي محيد طاليب:

"العدالة والتنمية" ال خيفي حتفظه وعداءه للقضية األمازيغية
والقرارات اإلستراتيجية حكر على امللك
* كيف تابعتم تنصل رئيس احلكومة إن
جاز التعبري من ترسيم السنة األمازيغية
رغم احلملة الشعبية والوطنية اليت طالبته
بذلك؟

كيف أن حزب التجمع الوطني
لألحرار سحب مقرتح القانون
التنظيمي بمجرد التحاقه بالحكومة
السابقة يف نسختها الثانية .أما
الحركة الشعبية فلم تخل تقريبا
منها أية حكومة دون أن تقدم
شيئا لألمازيغية ...لألسف الشديد،
يف الوقت الذي استبرشنا فيه انتزاع
بعض السلط القليلة من امللك صدمنا
بحزب مروض أعاد له أكثر مما كان
له ،بحيث شهدنا كيف أن رئيس
الحكومة منع ملدة غري يسرية من
اإلدالء برأيه يف عدد من القضايا ،ومن
ثم ال يمكن لنا أن ننتظر مبادرات
حكومية جريئة وريادية من لدن
هذه الحكومة.

يجب النظر إىل األمر من ثالث زوايا،
أوالها هي أن من مثل هذه القرارات
اإلسرتاتيجية املتعلقة بالتوازنات من
منظور املعبد القديم هي حكر عىل
امللك فهو ال يقبل أن يظهر بمظهر
الالعب السيايس الرديف بل هو
املبادر األول (وال بد أن نتذكر توبيخه
للوزير األول إدريس جطو عندما
بادر إىل تفقد الحسيمة مبارشة بعد
تعرضها للزلزال) ،كل ذلك من أجل
تلميع صورته وإظهاره بمظهر
محيد الطاليب
ثانيها
امللك الحكيم املخلص املنصف.
* وكيف تقرؤون ترمسيها يف اجلزائر بقرار
والتنمية
هي كون حزب العدالة
من الرئيس بوتفليقة؟
إقرار
أجل
من
األيام
من
يوم
بالخصوص لم يكن يف
ال بد أن نتفق عىل أن أية خطوة اتخذتها الجزائر
كان
ولو
األمازيغية
اللغة
وترسيم
الهوية األمازيغية
بخصوص األمازيغية جاءت بفضل خطوات نضالية
الصفر
نقطة
إىل
األمازيغية
ألعاد
األمر بيده كلية
تصعيدية من مناضالت ومناضيل منطقة القبائل،
ضغط
أي
غياب
هي
ثالثها
الدستوري.
عىل املستوى
فنحن نتذكر خطاب الرئيس الحايل عبد العزيز
األمازيغية
السنة
إقرار
أجل
من
أمازيغي
شعبي
بوتفليقة خالل واليته األوىل بمنطقة تيزي وزو حني
امازيغية
فعل
ردة
أية
من
املخزن
تخوف
وغياب
أعلن بشكل قاطع أن اللغة األمازيغية لن تكون لغة
محتملة خاصة وأن األمازيغية تعيش أسوأ أحوالها
وطنية ما دام هو رئيسا لكنه رسمها بعد ذلك سنة
منذ دستور  2011بعد أن استقوت امللكية أكثر من
 2002دون استفتاء .ومن ثم فما راكمته الحركة
أي وقت مىض عىل حساب كل األطياف السياسية.
األمازيغية بالجزائر هو نتيجة تراكم نضايل انطلق
يف
* وكيف تنظرون إىل اخنراط أحزاب "التحالف احلكومي"
من  1949مرورا بأحداث الربيع األمازيغي سنة
وهل
محلة ترسيم السنة األمازيغية باستثناء "البيجيدي"
 ،1980وأحداث  2001الدامية وصوال إىل األحداث
املعروفني
نستطيع القول أن "العثماين" رضخ "لصقور" حزبه
األخرية بمنطقة القبائل والتي دفعت بدوائر القرار
بعدائهم لألمازيغية؟
الجزائري إىل إقرار السنة األمازيغية عيدا وطنيا
ما يحسب لحزب العدالة والتنمية هو أنه ال يخفي
امتصاصا للغضب القبائيل وليس حبا يف الهوية
تحفظه إن لم أقل عداءه للقضية األمازيغية ومن
االمازيغية .والقضية األمازيغية ينظر إليها البعض
ثم فهو يترصف عىل هذا األساس من خالل تجميد
عىل أنها ورقة مساومة إسرتاتيجية بني املغرب
مسار إدراج األمازيغية يف الحياة العامة وتحنيطها
والجزائر لكن األمر ليس فكل ما أقره املغرب
بقوانني تنظيمية عىل املقاس وهجوم منتخبيه عىل
بخصوص األمازيغية هو من باب الهزات االرتدادية
اإليركام وحرف تيفيناغ والسخرية من الشخصية
ملا يحدث بالجزائر (باستثناء أحداث  )1949من
األمازيغية .ومن ثم فهو خصم ظاهر للعيان بيد أن
منطلق أمني محض ،وه اليشء نفسه بالنسبة
باقي األحزاب األخرى املشكلة للحكومة فهي من
للجزائر فكل ما أقرته هو امتصاص بقعة زيت
باب التقية ودغدغة العواطف واستجداء األصوات
احتجاجات القبائليني.
والرضب تحت الحزام ،كيف ال ونحن نتذكر مثال
* حاوره :منترص إثري

* وكيف تنظرون لترسيمها يف اجلارة
اجلزائر؟
لدينا غرية وطنية ،واملغرب أكرب
تجمع أمازيغي يف شمال أفريقيا،
لم يكن تحت السلطة العثمانية،
كان له دائما ذلك التوجه املستقل األمازيغي دينيا ولغويا وحضاريا،
واالمازيغ هم من حقق القومية املستقلة ،ومع الحماية أصبحنا ملكر
التاريخ ضحايا للتنظري املرشقي الذي لم يرتك لنا مجاال إال وتدخل فيه،
ونحن أألن أصبحنا ملزمني يف العودة إىل االستلهام من رموز النضال
األمازيغي يف الجزائر ،وهذا راجع إىل أخطاء تقديرية يف اتخاذ القرار
للمسؤولني املغاربة رغم أن العديد من الفاعلني راسلوا الحكومة
لتنبيهها ،ولم تستجب للمطلب ،وهنا سنكون مكرهني آلن نقول
للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة «اسكاس أماينو» الن املغاربة
حرمونا من أن نتبادل نفس التعبري كمواطنني مغاربة سواسية أمام
القانون ويف الوطن ويف املواطنة.
* حاوره :منترص إثري

الفاعل األمازيغي حممد رمحاوي :

ألفنا من الدولة املغربية عدم اإلستجابة
لصوت و مطالب و تطلعات الشعب

الدستورية كفاعلني سياسيني
يف سياق ،استقصاء آراء الفاعلني
واقتصاديني يلعبون لعبة املواقع
األمازيغية
الحركة
ونشطاء
ولعبة توازن وكسب القوى
بخصوص عدم استجابة الدولة
الجديدة» ،يضيف.
متمثلة يف رئيس الحكومة إىل مطلب
وأردف قائال «لنسائل أنفسنا
ترسيم السنة األمازيغية الجديدة،
كحركة أمازيغية أو كتلة أمازيغية
رغم املراسالت الكثرية من مختلف
ما هي قيمتنا االعتبارية وحدود
الفعاليات والتنظيمات واألحزاب
تأثرينا وسط هذا السوق من
السياسية التي توصل بها ،قال
الفعل السيايس؟».
الفاعل األمازيغي ،محمد رحماوي
واستطرد رحماوي يف لقائه مع
إننا « ألفنا من الدولة أو الحكومة
«العالم األمازيغي» لكل «حضارة
املغربية عدم استجابتها لصوت و
روزنامة زمنية أو تقويم من
مطالب و تطلعات الشعب و خاصة
خالله يؤرخ و يخلد ألحداث
إن ركن الشعب للكالم و املطالب التي
كما من خاللها يضبط مواقيت
ال تأزم الدولة و اإلدارة ألن الحكومة
حممد رمحاوي (موحا أوحى)
تغريات تالمس جوهر وأسس
املغربية تسري و تدبر الحالة إن صح
حضارته ،ونفس الشئ بالنسبة
التعبري دون أن تملك بناصية القرار
لالمازيغ كشعب ذو حضارة
السيايس فعليا».
وأضاف رحماوي يف لقاء مع «العالم األمازيغي» أن مرتبطة أساسا باألرض والنشاط الفالحي .حيث
رئيس الحكومة ،سعد الدين العثماني و من سبقه ضبط تقويمه الزمني بالتقلبات املناخية و الفصلية،
«يرصحون أن ملف األمازيغية بيد القرص ،أو ما ليعطي له فيما بعد بعدا قوميا و سياسيا تجىل يف
يسمونه بالجهات العليا ،و لكن املسؤولية السياسية تخليده لبداية السنة األمازيغية بالتزامن مع انتصار
تقع عىل الحكومة باعتبارها منتخبة شعبيا كما احد ملوكهم عىل أرسة فرعونية و بذلك اعتىل عرش
يدعون و هي املسؤولة عن تخليها عن صالحياتها مرص .هذا العمق التاريخي الذي يتجاوز  2900سنة
الدستورية لصالح مؤسسة أخرى تتهمها بالعرقلة و هذه الرمزية املتمثلة يف االرتباط باألرض و املناخ،
العودة للطبيعة و األصل هو املربك لكل مجموعة
و البلوكاج».
وأكد املتحدث أن «رئيس الحكومة بصفته اإلعتبارية برشية بنت مجدها و تأريخها عىل أحداث سياسية
ال يجب أن نعزله عن سعد الدين العثماني بصفته مفربكة أو حدث ديني عام».
الحزبية و اإليديولوجية املعادية لكل ما هو أمازيغي ،أما بخصوص اعرتاف الجارة الجزائر بالسنة
فكيف له أن يرد االعتبار ملرتكز حضاري أمازيغي األمازيغية الجديدة عطلة رسمية ،فقد اعتربها
يتمثل يف تقويم خالد و قديم يقزم مفاخر و إعالنات الناشط محمد رحماوي «تدخل يف إطار رصاع
الدولة رسميا بقدم الدولة املغربية التي يتجاوز الحكومة و مؤسسة الرئيس مع القوى املحافظة
داخل الدولة و خاصة بعد أن رفض الربملان الجزائري
عمرها  1200سنة بقليل».
وأضاف «موحا أوحى» قائال« :ال يجب أن نغفل ذاك تعميم تدريس اللغة األمازيغية بكل املدارس و
العثماني األمازيغي األصيل املتشبع بقيم إنسانية املناطق الجزائرية و ما رافق ذلك من احتقان و
أمازيغية تجعله ذاك املواطن أو الوطني من الدرجة تظاهرات شعبية باملناطق األمازيغوفونية» .وبالتايل
الثانية أو الثالثة أمام من يدعون النسب الرشيف يضيف املتحدث «األمازيغية ككل مجرد ورقة
أو الوطنية الخالصة املستمدة من أيت فاس وأيت سياسية لحسم الرصاع مع الفرقاء داخل الوطن أو
الرباط» .عىل حد قوله« ،كما أن هذا لن يخفي عنا ورقة مزايدات بني أنظمة دول تامزغا» .وفق تعبريه
* منترص إثري
أن الحكومة بأحزابها السياسية والقرص بمكانته

املعتقل السياسي السابق للقضية األمازيغية مصطفى أوساي :

املراسالت اليت تقاطرت على مكتب العثماين وضعته أمام التاريخ وخسر

قال املعتقل السيايس السابق للقضية األمازيغية ،مصطفى
أوساي إن "عدم استجابة الحكومة ملطلب ترسيم األمازيغية كان
متوقعا بالرغم من تفاؤل البعض من كون رئيس الحكومة شخص
يستحرض بعده الهوياتي األمازيغي و يعرف بمواقف متقدمة من
األمازيغية مقارنة مع غريه من البيجيديني" ،لكن األمر املؤكد،
يضيف اوساي "للعالم األمازيغي" هو أن "قرارا مثل هذا يتجاوز
سقف العثماني و الحكومة و ال يقدر أحد خارج أسوار القرص أن
يأخذ بشأنه أي مبادرة".
وأضاف املعتقل السابق للحركة الثقافية األمازيغية والحركة
األمازيغية عموما ،والذي قىض تسع سنوات يف السجن "نحن

نعرف من البداية أن الحكومة محكومة وأن الوزراء بمن فيهم
رئيس الحكومة قطع شطرنج جامدة يحركها من فوق" ،لكن
"مثل تلك املراسالت التي تقاطرت عىل مكتب العثماني كفيلة
بجعله أمام التاريخ ليسجل موقفه ،وقد خرس فعال شأن كل من
يلوك الكالم بخصوص األمازيغية وعندما تحني لحظة الحسم
يختفي" .عىل حد قوله
أما عن ترسيمها يف الجزائر ،قال أوساي إن "األمر مفهوم وال يتعدى
مناكفات بينها و بني املغرب بخصوص األمازيغية بمنطق من يقول
يف املرة السابقة سبقتني بخطوة و هاأنا أسبقك اآلن بخطوات"،
فال "توجد مصالحة حقيقية مع اإلرث الحضاري األمازيغي ال

يف املغرب وال يف
الجزائر و ال يسع
شعبيهما و كل
شمال
شعوب
إفريقيا إال النضال
و الضغط لنيل
الحقوق" .يورد
أوساي يف حديثه
"للعالم األمازيغي".

* م.إ
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رئيس الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة عبد اهلل بادو ل ـ «العامل األمازيغي»:
التجاهل والصمت هو الطابع الغالب يف تعامل الدولة مع مطلب احلركة األمازيغية
تنصل احلكومة والربملان من االستجابة ملطلب ترسيم السنة األمازيغية هو جزء من وضعية جد معقدة ومستعصية على الفهم

* كيف تنظرون إىل تنصل احلكومة من مطلب ترسيم السنة األمازيغية؟
** يجب اإلشارة إىل أن تنصل الحكومة والربملان من االستجابة ملطلب
مهم يف رمزيته واملتمثل يف ترسيم رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا
وعطلة مؤدى عنها ،هو جزء من وضعية جد معقدة ومستعصية عىل
الفهم ،فال قانون تنظيمي يف األفق وال سياسات منصفة لألمازيغية
يف التعليم واإلعالم ،والجماعات الرتابية ،وال رؤية واضحة للمجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية...الخ ،انه استمرار جحود الدولة
ومؤسساتها وبطء تفاعلها مع كل مطالب الحركة االمازيغية عىل
رأسها تفعيل الطابع الرسمي للغة االمازيغية وإقرار رأس السنة
االمازيغية عيدا وطنيا ،حيث لم يشفع لألمازيغية ترسيمها يف الدستور
لتحظى باهتمام أصحاب القرار الرسمي والساسة عىل حد سواء .هذا
التماطل يشعرنا بالحكرة واإلقصاء الذي تعاني منه األمازيغية بهذا
البلد ،ويدفعنا للتساؤل بخصوص جدية الدولة يف تمكني االمازيغية
من مكانتها وتوفري رشوط نمائها وحمايتها ،ويضمن إسرتاتيجية
للنهوض بها.
* هل نستطيع القول إن حزب «العدالة والتنمية» هو من وقف ضد ترسيمها علما أن كل
أحزاب التحالف احلكومي طالبوا برمسية السنة األمازيغية؟
** مسؤولية الحزب قائمة بشأن تعثر ملف االمازيغية عموما وعدم
إقرار السنة االمازيغية ،من موقع الحزب كربان السلطة التنفيذية ،إال
أنه ال يمكن حرص املسؤولية يف حزب العدالة والتنمية لوحده ألن يف
ذلك استهداف سياسوي ال غري وبأهداف انتخابوية رصفة ،حيث أن
املسؤولية متقاسمة بني الحكومة والربملان والقرص عىل حد سواء.
حيث ال يمكن شيطنة الحزب ،أو جعله تلك الشجرة التي تخفي غابة
املناهضني والرافضني ألي تقدم يف ملف األمازيغية.
هذا ليس دفاعا عن الحزب ،والكل يعلم مواقفنا بخصوص توجهاته
وإيديولوجيته ،حيث عربنا وبشكل رصيح عن رفضنا ملواقفه ومنهجيته
يف العمل والتعاطي مع القضايا املرتبطة باألمازيغية .ولكن من موقعنا

حفالتهم ،وهو ما يفرس كثرة األنشطة التي
كمنظمة مدنية يفرض علينا أن نكون موضوعيني يف
نظمت باملناسبة ،يف مختلف مناطق املغرب ،وحتى
حكمنا عىل مواقف وممارسات املؤسسات واألحزاب
تهافت السياسيني لالحتفال وطرح النقاش يف قبة
السياسية حيث مسؤوليتها قائمة يف كل ما يقع،
الربملان وخارجها.
وما يطبع السياسات العمومية من تعثر وتخبط،
* وكيف تنظرون من وجهة نظركم إىل ترسيمها يف اجلارة
والعجز عن إصدار قرار برتسيم السنة االمازيغية
اجلزائر؟
مسؤولية الجميع دون استثناء .وباملناسبة نتساءل
** قرار مهم إىل جانب قرارات أخرى كتعميم
عما يمنع جميع األحزاب وبرملانييها من تقديم
تعليم األمازيغية...الخ ،وأعتقد أن القرار الرئايس
مقرتح قانون للمؤسسة الترشيعية ،وهذا يدخل يف
الجزائري هو محاولة السرتجاع زمام املبادرة يف
صلب اختصاصاتها ،وبحساب الخشيبات ،وبالنظر
ملف األمازيغية ،كما أن الجزائر ال تتوانى يف استثمار
إىل عدد األحزاب وبرملانييها ،التي عربت يف بيانات عن
القرار يف عالقته املتوترة مع املغرب .ويمكن اعتبار
مساندتها للقرار ،كان سيتم تمريره بأغلبية مريحة.
ذلك طبعا إشارة للدولة املغربية يف إطار املنافسة بني
إال أن هذه األحزاب تستغبي وتستبلد املواطن(ة)،
الدولتني .ولكنه لن يخفي الكثري من االحتجاجات
حيث اكتفى بعضها بطرح سؤال شفوي او كتابي
واملواقف الرافضة لسياسات النظام الجزائري سواء
أو إصدار بيان ...الخ ،إجراءات وتدابري ال تخرج عن
يف غرداية أو يف مناطق أخرى ،مثل االحتجاجات
إطار االستغالل اإلعالمي والربوبكندا الفارغة ال غري.
التي عرفتها والية تيزيوزو منتصف دجنرب املنرصم
* كيف تفسرون هذا املوقف الذي أظهرته الدولة اجتاه مطلب
عبداهلل بادو
بسبب عدم تعميم تدريس األمازيغية.
ترسيم السنة األمازيغية؟
الجزائر بهكذا إجراء حققت سبقا تاريخيا يحسب
** التجاهل والصمت هو الطابع الغالب يف تعامل
الدولة مع مطلب الحركة االمازيغية بشأن ترسيم السنة األمازيغية ،لها ،ولكن ذلك يستوجب جرعة زائدة جرأة وجدية التخاذ إجراءات
كما أنها يف موقف ال تحسد عليه نظرا للحرج الكبري الذي سببه لها وتدابري فعالة يف مجال التعليم واإلعالم....الخ ،رغم االكراهات التي
تواجها يف مجال إرساء الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات
املوقف األخري للجارة الجزائر.
الدولة لحدود الساعة لم تعرب عن رأيها الحسم بشكل واضح ،ولكن العامة ،كما أنها بهكذا قرار تكون أطلقت سريورة إلنصاف نضاالت
عدم التجاوب أو الرد يعترب تكتيك وإجراء تلجأ إليه الدولة يف األمور الحركة االمازيغية الجزائرية والتي تمتد إىل عدة عقود ،ورشعت يف
الشائكة واملحرجة ،لربح املزيد من الوقت وامتصاص الغضب الشعبي .التصالح مع كل مكونات شعبها خاصة االمازيغ ،يلزمنا املزيد من
فهي لم تعرب عن قبولها أو رفضها للمطلب ،بل اكتفت بالصمت ،الوقت لتقييمها والحكم عليها.
* حاوره :منتصر إثري
كما أنها لم تعرقل االحتفاء الشعبي بهذه املناسبة ،حيث نزل الكثري
من املسؤولني والسياسيني ملشاركة املواطنني والجمعيات املحتفلة

«املواقع اجلامعية» للحركة الثقافية األمازيغية ختلد «أس ّكاس أماينو»

احتجاجات وشعارات وأمسيات ملتزمة

خلدت مختلف المواقع الجامعية التابعة للحركة
الثقافية اﻷمازيغية ،السنة اﻷمازيغية الجديدة
 01يناير  2968الموافق ل  13يناير  ،2018وذلك
باستحضار السياق التاريخي الذي أقيم عليه
التقويم األمازيغي وما يعنيه لألمازيغ في شمال
إفريقيا ،وكذا بتنظيم حلقيات فكرية وتظاهرات
احتجاجية ،وكذا أمسيات فنية ملتزمة.
وفي هذا السياق ،قامت الحركة الثقافية األمازيغية
موقع "تطوان" بتخليد السنة األمازيغية والتنديد
في السياق ذاته بما وصفتها بــ"الممارسات
المناهضة لحقوق اإلنسان والحاطة بكرامته التي
يتعرض لها المعتقلين السياسيين لحراك الريف
بشكل عام ،ومعتقلي الحركة الثقافية اﻷمازيغية
بشكل خاص" ،وكذا بـ"السياسات المخزنية
الممنهجة من أجل إسكات اﻷصوات الحرة سواء
بأمورنواكوش عامة أو بالمناطق التي تشهد

وكذلك على مستوى ثمازغا .باإلضافة إلى تقديم
الحصيلة النضالية للحركة الثقافية األمازيغية
وأبرز المحطات التي كان للحركة الثقافية
األمازيغية موعد معها وكذا تخليد أربعينية
شهيد لقمة العيش "محسن فكري" ومجموعة
من األنشطة التي قامت بها الحركة ،كما تم رفع
شعارات تضامنا مع جل االنتفاضات الشعبية (
الريف  ،جرادة  ،اميضر .)...
كما خلدت مواقع مكناس ،مراكش ،أكادير،
بني مالل وغيرهما من المواقع الجامعية
"أسكاس أماينو" بذات الحماس وذات األنشطة
وباستعراض السياق التاريخي لـ"ءض ن اناير"
وبرامج تخللتها أنشطة متنوعة ( دردشات,
حلقية ,تظاهرة ,أغاني ملتزمة )...أحاطت
بالدالالت التاريخية والسياسية العميقة لهذا
الحدث الموشوم في ذاكرة الشعب األمازيغي.

انتفاضات شعبية كالريف ،جرادة ،تندرارة
ومعتصم إميضر بشكل خاص".
بدورها ،خلدت الحركة الثقافية األمازيغية موقع
وجدة السنة األمازيغية الجديدة"اسكاس أماينو "
 2968يوم  12يناير  2018وسط "حضور طالبي
كثيف حجت بكثرة قصد تخليد هذه المحطة
التاريخية الموشومة في ذاكرة إيمازيغن".
وتطرقت "اإلمسيا" في حلقية نقاش " إلى
السياق التاريخي لهذا الحدث والدالالت السياسية
المرتبطة به  ،وكذا اإلجهاز المخزني على نضاالت
الشعب األمازيغي بتسخيره لدكاكينه السياسية
محاولة منه من إقبار واحتواء القضية األمازيغة
وفلكرتها وإفراغها من محتواها الحقيقي".
كما استعراض "موقع وجدة" أهم أحداث سنة
 2967ذات عالقة بالقضية األمازيغية سواء
على مستوى الموقع أو على المستوى الوطني

كما أطرت الحركة الثقافية االمازيغية حلقيات
تظاهرات احتجاجية ،و ذلك تضامننا مع كافة
االنتفاضات الشعبية و معتقليها بدون استثناء،
وكذا استحضار الذكرى السابعة لرحيل الفنان
امبارك أولعربي " نبا".
بيان التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية
األمازيغية ،قال إن سنة " 2967نودعها على واقع
مؤلم حيث ال يزال "النظام المخزني" يقابل إرادة
الشعب االمازيغي في التحرر بالقمع ،و هذا ما عبر
عنه من خالله تعاطيه القمعي مع كافة االنتفاضات
المنادية بالكرامة و الحرية .و ما حراك الريف،
اعتصام اميضر ،اعتصام تامتتوشت ،جرادة،
اوطاط لحاج ،...سوى نماذج لالحتجاج الشعبي
من أجل تغيير فعلي ،حيث قوبلت كل هذه
االحتجاجات بمقاربة قمعية في ضرب صارخ
لشعارات المخزن المرفوعة أمام المنتظم الدولي:

العهد الجديد ،اإلنصاف و المصالحة ...والتي
أضافت شهداء لمجلدات التاريخ (الغازي خالدة،
العتابي ،ايديا ." )...
وأضاف بيان التنسيقية الوطنية أنه " بحلول
هذا اليوم ،يخلد الشعب االمازيغي في كل بقاع
ثمازغا رأس السنة االمازيغية  ،2968و الذي له
دالالت عميقة لدى الشعب االمازيغي و المتمثلة
في اعتالء القائد االمازيغي شيشونغ لسدة الحكم
بمصر سنة  950قبل الميالد و بذلك ترسخت هذه
المحطة في ذاكرة الشعب االمازيغي ،و جعلوها
مناسبة البد من الوقوف عندها و تخليدها عبر
مجموعة من الطقوس التي تبرز حب اإلنسان
األمازيغي ألرضه وعشقه للحرية .كما يعبر
إيمازيغن بذلك عن تاريخ عريق يتجاوز اثني
عشر قرنا كما يروج له المخزن في وسائله
اإليديولوجية ".
وأكد ذات المصدر أن " القضية االمازيغية
كقضية االرتباط العضوي باألرض دائما ما
تقف أمام السياسات المخزنية ( سياسات نزع
األراضي ،نهب الثروات ،تفويت الملك الغابوي)...
والمتتبع و المتصفح في طيات التاريخ بعلمية
و موضوعية ،لن يجد خيارا آخر غير التسليم
بكفاحية ايمازيغن و صمودهم عبر مالحم
بطولية كتبت بدماء الشهداء و إيثار المعتقلين،
المختطفين و المعطوبين ،مما يجعلنا أمام حتمية
شعب مقاوم عن طريق تضحية أبنائه و بناته.
وهو ما يجسده أبناء شعبنا األبي في مختلف
بقاع تامزغا ( الريف ،اميضر ،تامتتوشت ،جرادة،
تيغانمين ،أوطاط الحاج ،القبايل .")...
كما أشار البيان إلى" اختطاف وتعنيف طلبة
عزل يدرسون بشعبة الدراسات األمازيغية
بجامعة فاس رغم أنه ليس لهم أي انتماء
تنظيمي ،بل فقط لكون كل تمظهرات األمازيغية
تزعزع هذه التيارات العروبية المؤكدة يوما بعد
يوم على تطبيق مخططات المخزن بالجامعة  ،و
في نفس السياق (الطالبي) و باعتبارنا مكونا
طالبيا فال زلنا نؤكد على ضرورة تشكيل صف
طالبي موحد و قوة ضاغطة للتصدي لكافة هاته
المخططات و ضد كل السياسات الساعية لطمس
حقائق التاريخ " يردف ذات البيان.
وأكدت التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية
األمازيغية مجددا ﻋﻠﻰ "ضرورة ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺷﻜﻼ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ يقر ﺑﺄﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،مع إعادة ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺄﻗﻼﻡ
ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ" ،ضرورة ﺇﻃﻼﻕ
ﺳﺮﺍﺡ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ الحراك االجتماعي ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ
اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ".
كما عبرت التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية
األمازيغية ،عن تضامنها "مع عائالت ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء
ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ السياسيين ،و ﺳﺎﻛﻨﺔ ﺇﻣﻴﻀﺮ ﻓﻲ
ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ،وكذا ساكنة تامتتوشت في
اعتصامهم المفتوح السلمي ،و ساكنة جرادة في

حراكهم االحتجاجي السلمي ،من ّددة في السياق
نفسه بـ " األحكام ﺍﻟﺼﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ في حق
المعتقلين السياسيين وقمع ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ،
مع التدخل الهمجي لقوى القمع الذي طال معتصم
تامتتوشت ،وكذا سياسة ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻭﺍﻟﺘﻔﻘﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻲ ،و سياسة
ﺍﻟﺘﻬﺠﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻧﺰﻉ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ
" .وفق تعبير بيان التنسيقية
* منتصر إثري
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ارتسامات نشطاءاحلركة األمازيغية حول ترسيم السنة األمازيغية

مع حلول يناير من كل سنة تتعاىل مطالب النشطاء األمازيغ بإقرار
رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية ،يف هذا االستطالع
طرحنا السؤال عن عدد من نشطاء الحركة األمازيغة ،يمثلون مختلف
املناطق املغربية ،عن أهمية ترسيم السنة األمازيغية ،وملاذا يتم تجاهل
هذا املطلب من طرف الحكومة املغربية ،فكانت اآلراء متباينة ،لكنها
تجمع عىل رضورة اإلقرار بهذه املناسبة العريقة.

* سعيدة تتريت :فنانة أمازيغية -
األطلس
تتجىل أهمية إقرار رأس السنة األمازيغية
عطلة رسمية يف رد االعتبار لإلنسان األمازيغي
واالعرتاف بحقوقه الطبيعية الكونية التي تقرها
املواثيق الدولية باإلضافة إىل خلق مصالحة
مع مناضيل ونشطاء الحركة األمازيغية ،هده
األخرية التي تعترب صمام األمان ملستقبل املغرب واملغاربة.
ألن تجاهل املطالب العادلة واملرشوعة للحركة األمازيغية ومنها مطلب إقرار
رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا سيخلق مزيدا من االحتقان والتصعيد
يف صفوف النشطاء األمازيغ ،بحيث أن تجاهل الحكومة الحالية والسابقة
بقيادة اإلسالميني ،هو تجاهل وإقصاء ممنهج من طرف هده األخرية التي
ترى يف االعرتاف برأس السنة األمازيغية ،واألمازيغية عموما ،تهديدا للمكون
اآلخر الغري أمازيغي وخلق انقسام وتصادم بني مكونات املجتمع املغربي.

* احممد البوجدايين :مجعية ثاومات -
أزالف (وسط الريف)
أزول ،اسكاس ذاميمون  ،2968أوال يف اعتقادي أن
ترسيم السنة األمازيغية يحتاج اىل قرار سيايس
جريء يأتي إلنصاف االمازيغية يف شموليتها
ويف كل املجاالت التعليم واإلعالم ومناحي الحياة
العامة وكذا ترسيم األعياد الوطنية ومنها
رأس السنة األمازيغية وهذا لن يكون إال يف ظل دستور ديمقراطي شكال
ومضمونا ،والقرار ليس يف يد الحكومة وال العثماني.
قد أجزم أنه يف ظل هذا الوضع ،املتسم بهجوم عىل كل ما هو أمازيغي،
سيقومون بإخراج قانون تنظيمي سيتم املصادقة عليه يف الربملان األيام
القادمة ،ال يخدم بتاتا االمازيغية ،ويتناقض مع ترسيم األمازيغية يف
دستور  2011ويحتوي عىل تراجعات خطرية ،وهو نوع آخر من الهجوم،
وإقصاء غري مبارش وسيعقد مأمورية تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية،
وكذلك التضييق عىل أساتذة األمازيغية وممارسة نوع من السلطوية من
أجل إرغامهم عىل تدريس مواد أخرى ،بهدف إفشال تدريس األمازيغية ،أما
يف القضاء فاألمازيغية ما تزال مغيبة.
هي إذن مجموعة من إكراهات وعوامل نستخلص منها أنه مازال هناك
سوء نية تجاه هذا امللف ،لكن املهم حسب رأيي املتواضع ال يمكن الحديث
عن ترسيم السنة األمازيغية بمعزل عن كل ما ذكرته ،ويف األخري تبقى
املطالبة بإقرار السنة األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية من أبرز مطالب
جمعيات املجتمع املدني التي يؤطرها خطاب الحركة األمازيغية.
ومن هذا املنرب أقول :عىل كل املهتمني بالشأن األمازيغي البد من تكثيف
الجهود ومراجعة األوراق وإنتاج آليات جديدة للضغط أكثر وأكثر واالبتعاد
عن ثقافة التخوين من أجل تحقيق الغاية ،الحرية للمعتقلني ،وشكر خاص
لجريدة العالم األمازيغي ،عىل االهتمام بكل ما له عالقة بثمازيغت.

* نوميديا ديهيا :فنانة تشكيلية
أمازيغية  -تاوجطات
يأتي إقرار «يناير» كيوم عطلة يف غمرة مطالب
الحركة األمازيغية ،من خالل عريضة مليون
توقيع للمطابة بجعل يوم  13يناير يوم عطلة
مؤدى عنها يف املغرب ،ومراسلة رئيس الحكومة
سعد الدين العثماني بهذا الخصوص ،حيث كنا
نتوقع من الحكومة أن تنزل للميدان وتعمل دراسة ،ولم نكن نتوقع ردها
الغريب!! أيضا شأن بعض األحزاب السياسية كنا ننتظر منها أن تمارس
الضغط عىل الحكومة ،بكل موضوعية ال موقف الحكومة وال األحزاب
السياسية كان مخجال وضعيفا جدا ،مايبقى أن ننتظر املؤسسة امللكية.
إال أن مشكل األمازيغية نابع من اإلرادة السياسية ألن بعض السياسيني
مازالوا متشدقني باملرشق أيديولوجيا ولغويا وهذا هو العائق األسايس،
فعىل سبيل املثال ملف األمازيغية الزال يدور يف حلقة مفرغة ،مع األسف
يبقى وضع األمازيغية هو «ترسيم مع وقف التنفيذ» ،يجب تطبيق واحرتام
القانون ،يف إطار البحث والتقيص للمسؤولني عن كل الخروقات التي
صاحبت ملف األمازيغية مند إنشاء املعهد امللكي للثقافة األمازيغية إىل
يومنا هذا ،كإفشال مرشوع تدريسها ،وتعليق تفعيل ترسيمها.
السنة األمازيغية لها تاريخ أبعد وأعمق من السنة امليالدية والهجرية
عىل السواء ولها تجذر يف الثقافة والعادات والتقاليد والتاريخ ملنطقة
تامازغا (شمال افريقيا) بأكملها ،ومن العار أن يبقى هذا الرمز الوطني
والثقايف بدون أثر من آثار أنواع االحتفال الرسمي للدولة املغربية خاصة
منها االعرتاف بهدف اليوم التاريخي وترسيمه يوم كعطلة واالحتفال
به عىل جميع املستويات التعليمية واإلعالمية واالجتماعية والسياسية
والدبلوماسية ،لألننا سئمنا من أيديولوجية اإلقصاء.
عىل الدولة ترسيم رأس األمازيغية (كيوم عطلة) وإنصاف فعيل لألمازيغية
وإعطائها حقها يف كل املجاالت ،حان الوقت لتلبية هذا الطلب للمغاربة
بدون استثناء ألن األمازيغية ملك لكل املغاربة ،نريد رفع التهميش عن
األمازيغية والرقي بها ،إنها إرثنا املتجذر يف الهوية املغربية.

* زيد ملرابط :احلركة الثقافية
األمازيغية  -أمكناس
أعتقد أن مسألة ترسيم السنة األمازيغية كعطلة
رسمية لم تعد مطلبا بل هي رضورة حتمية
وتاريخية ألنها تعرب عن جوهر و كنه اإلنسان
األمازيغي ،فهي سنة تؤرخ لتاريخ عريق يمتد
إىل ما قبل  950سنة قبل امليالد ،نضيف أيضا أنها
ال ترتبط بحدث ديني مثل السنة امليالدية والهجرية بل هي مرتبطة بوجدان
وكينونة اإلنسان األمازيغي وبحدث سيايس بارز ،يتعلق باعتالء امللك
األمازيغي «شيشونغ» عرش الفراعنة وتأسيس األرسة  22آنذاك ،أما مسألة
تجاهل هذا األمر من طرف املؤسسات والسلطات الرسمية فهو أمر عادي
جدا ،ولكن مهما طال الزمن البد أن تظهر الحقيقة ،إنها مسألة وقت فقط.
مسألة االعرتاف من طرف السلطة املركزية بهذه املناسبة تعترب مكسبا
كباقي املكتسبات ،من قبيل ترسيم اللغة األمازيغية كلغة رسمية دستوريا،
والبأس أن نشري أيضا إىل كون املجتمع املغربي بل كل سكان شمال أفريقيا
يعرتفون ويحتفلون بالسنة األمازيغية ،ومن جهة أخرى أعتقد أن االعرتاف
الرسمي سوف يدحض كل األطروحات القائلة أن األمازيغ أصلهم من اليمن
أو من أوروبا ،باإلضافة إىل دحض أكذوبة  12قرنا ،وقد يندرج أيضا هذا
االعرتاف السيايس ضمن املصالحة مع الذات.

* عبد اهلل بوزنداك :باحث وناشط
أمازيغي  -الرباط
أعتقد أن الحكومة ترصفت ترصف النعامة
ودفنت رأسها يف الرمال متجاهلة دعوات اآلالف
من األمازيغ املطالبني برتسيم السنة األمازيغية،
فاحتفاالت «إيض ن إينّاير» (ليلة يناير) عمت
جميع ربوع الوطن من شماله إىل جنوبه وكانت
احتفاالت جماهريية وشعبية يف شكل سهرات
فنية وندوات وأشكال أخرى كثرية أبدعتها الحركة األمازيغية ،إىل جانب ذلك
احتفلت األرس بشكل حميمي محافظة بذلك عىل هذا املوروث الحضاري
العريق.
أمام هذا الزخم الكبري من االحتفاالت ،كان عىل الحكومة أن تتخذ قرارا
برتسيم هذه املناسبة ،ولن يكون ذلك إال اعرتافا بالواقع فقد أصبحت
مناسبة رأس السنة األمازيغية عيدا شعبيا ال يمكن تجاهله أو منعه،
خصوصا بعد ترسيمه من طرف الجارة الجزائر .أكثر من ذلك ،عرب العديد
من الناشطني األمازيغ غري ما مرة عن احتجاجهم عىل عدم ترسيم «إيض
ن إينّاير» عن طريق مقاطعة العمل ليوم واحد ،وأعتقد أن السنوات القادمة
ستعرف احتجاجات إن تمادت الدولة يف تعنتها بعدم االعرتاف برأس السنة
األمازيغية.
وأعتقد كذلك أن الحزب الحاكم ذو املرجعية القومية املغلفة بالدين حاول
الحلول دون ترسيم هذه املناسبة ،فما معنى أن يرصح الناطق الرسمي
باسم الحكومة أن رئيس الحكومة بصدد دراسة طلب الجمعيات األمازيغية
برتسيم رأس السنة األمازيغية دون أن يعطي أي موقف واضح ،فيما بعد،
أو معلومات حول مآل هذا املطلب الجماهريي؟

* عمر معتوب :باحث وناشط أمازيغي  -واملاس

تخليد «إيض ناير» جزء ال يتجرأ من الثقافة
األمازيغية ،ومطالبة املخزن باالعرتاف بهذه
املناسبة هو اعرتاف بثقافتنا األمازيغية ،وعدم
اعرتاف النظام املخزني بهذا العيد الوطني
الشعبي يرجع إىل تضاربه مع الثقافة التي
أساسها املخزن من قبيل أطروحة  12قرن،
املقررات املدرسية...
االعرتاف بـ»إيض ناير» يؤكد مرشوعية مطالب
الحركة األمازيغية ،وهو ما سيجعل القضية
األمازيغية يف بيوت جميع األمازيغ.

* أمحد املرسي :صحايف وناشط أمازيغي
 تاهلةتكمن أهمية إقرار رأس السنة األمازيغية كعيد
وطني ،يف جانبها الرمزي بالدرجة األوىل ،ألن
املطلب قديم ،رفعته الحركة األمازيغية منذ
نشأتها بيد أنه لم يلق أي تجاوب من طرف
الدولة ،كما أن هذا اليوم ،ي َُخلد من مختلف الفئات
الشعبية بكل ربوع الوطن من طرف الناطقني وغري الناطقني باألمازيغية،
لدالالته الثقافية والتاريخية التي كان األوىل أخذها بعني االعتبار.
إىل جانب ذلك ،فإقرار رأس السنة األمازيغية كعيد وطني ،هو إغناء للهوية
والثقافة األمازيغية ،التي تتعرض لرتاجع كبري خالل السنوات التي تلت
إقرار دسرتتها ،وكان من املمكن أن يكون بداية جديدة من طرف الدولة
يف تعاطيها مع األمازيغية ،عىل غرار خطاب أجدير ودسرتة األمازيغية يف
دستور  ،2011تجاهل مطلب إقرار رأس السنة األمازيغية من طرف الدولة،
هو تعبري عن غياب إرادة سياسية إلعادة االعتبار لألمازيغية ،أو يف أحسن
األحوال استمرار وجود تردد داخل دواليب الدولة بخصوص امللف األمازيغي
بمجمله.

* ابراهيم اشوي :احلركة الثقافية األمازيغية  -أيت مالل

ستبقى الدعوة ملحة إىل إقرار رأس السنة األمازيغية عطلة رسمية مؤدى
عنها ألن يف ذلك مصالحة واعرتتفا بالبعد التاريخي األمازيغي الهوياتي لهذا

الشعب الذي سئم من التبعية للمرشق وقد آن
األوان للقطع مع كل تداعيات االستالب والعودة
إىل الذات األصيلة املحلية والتي تريد أن تعيش يف
دولة تعرتف بها ال يف دولة تحاول تدجني ماضيها
وعراقة تاريخها وأصولها.
لكن الزال التجاهل هو سيد املوقف إىل اآلن،
ببساطة ألنه باالعرتاف بهذا الحدث نكون قد
حسمنا يف ماضينا وتجاوزنا الرشعية التاريخية
التي تحتكم إليها الدولة يف حكمنا وأن كل محاولة
لبدء التأريخ ملاضينا من شبه الجزيرة العربية أو
من مجيء ادريس ،فمآلها الزوال واالندثار.
وتتجىل أهمية ،إقرار رأس السنة األمازيغية عطلة رسمية ،يف االعرتاف
بالبعد األمازيغي لوطننا والقطع مع كل أنواع االستالب والتبعية للمرشق
وبالتايل تحقيق نوع من املصالحة مع الشعب.

* مجال يوبا :فاعل مجعوي  -إجرمواس (وسط الريف)
ترسيم السنة األمازيغية سيفرض ترسيم اللغة
األمازيغية يف أرض الواقع بدل األوراق والنصوص
القانونية ،ستفرض يف اإلدارات واملؤسسات
وستفرض يف مضامني كل الوثائق وستفرض
دراستها يف عموم املؤسسات التعليمية ،وهذا
إن تم سيكلف الدولة ميزانية ويكلفها تعريفا
بأمازيغية الوطن مما سيقلص من الوهم
الجغرايف العربي وهذا ما ال يعجب العروبيني
الخليجيني الذين يدفعون أموالهم رشاوي لهذا
النظام كي يعرب املنطقة بكل الطرق.
والغرض من االعرتاف برأس السنة األمازيغية ،أن يسرتجع الشعب األمازيغي
هويته ولغته املحضورة منذ عقود يف اإلدارات ،أن ال يحس املواطن األمازيغي
بالعنرصية واإلقصاء ،أن يعرب األمازيغي الذي ال يتقن العربية عن حقوقه
بكل وضوح ،فكم من أمازيغي سلبت له حقوقه يف املحاكم نظرا لكونه
ال يتقن العربية وال يعرف كيف يعرب ،وأن ال يجد صعوبة يف التواصل مع
املوظفني اإلداريني يف كل املؤسسات وأن يحافظ عىل إرث أجداده ألحفاده.

* عبد اهلل بوشطارت :إعالمي وكاتب أمازيغي  -سوس
تتجىل أهمية إقرار رأس السنة األمازيغية ،يف
ماهيته ،ألنه يشكل أقدم عيد وأقدم ذكرى
يخلدها الشعب األمازيغي يف شمال إفريقيا،
فاملرحلة التي وصل فيها شيشونغ إىل األرسة رقم
 22لحكم مرص يف حوايل  950سنة قبل امليالد ،هي
الفرتة املتزامنة مع عهد سيدنا سليمان ،يعني
هذا تاريخ طويل جدا قارب  3آالف سنة ( 2968
) ،ال أعتقد أنه يوجد شعب يخلد ذكرى يف مثل
هذه العراقة التاريخية املمتدة جدا يف الزمن .وهو
زمن العالم القديم وزمن الحضارة األمازيغية العريقية.
وأهميته تتجىل أيضا يف كون االحتفاالت وطقوس التخليد التي تصاحب
«إيض ن ناير» طافحة بالعبقرية والذكاء تمارسها املجتمعات األمازيغية
عىل عموم خريطة «تامازغا» ،تتنوع وتختلف باختالف وتعدد العادات
والتقاليد التي تعطي للثقافة األمازيغية ذلك الزخم والوفرة والتعددية ،فهي
احتفاالت نابعة من اإلنسان ومن انشغاالته اليومية مع األرض ،فهذا ما
يميز رأس السنة األمازيغية ،أنه ليست لها ابعاد دينية ،طقوس االحتفال
والتخليد واستقبال السنة األمازيغية الجديدة هو تتويج للعمل الزراعي
األمازيغي ،ويدل ذلك عىل أن األمازيغ هم شعب زراعي بامتياز ،وكل
هذا يجب االعتناء به وصيانته واالعرتاف به ألنه رضوري يف بناء الهوية
والشخصية املغربية.
لكن ،مع األسف ،يتم تجاهل هذا املطلب يف املغرب ألسباب كثرية ومتعددة،
أولها سيايس ناتج عن أيديولوجية الدولة املغربية ملا بعد  56والتي هي
نتيجة ملا بعد ... 1930الخ .فهل تخىش الدولة أن تسقط يف تناقض ألنها
وضعت أسسها التاريخية عىل  12قرنا ،أي عىل الدولة اإلدريسية؟ وتخاف
بذلك املغامرة واالعرتاف بتاريخ عريق وقديم جدا يعود إىل  950قبل امليالد.
اذا كان االمر كذلك فإنه يجب عىل الدولة املغربية أن تتحىل بالشجاعة ألن
الجميع أصبح يعلم باألساطري املؤسسة التي قزمت تاريخ املغرب يف دولة
االدارسة.
ثانيا ،هذا تخليد يخص كل بلدان شمال إفريقيا والصحراء الكربى بما فيها
مرص وجزر الكناري التابعة إلسبانيا ،فهذه األخرية هي األخرى يجب أن
ترسم رأس السنة األمازيغية كعيد وطني يف كناريا وسبتة ومليلة ،ويجب
أن يتخلص املغرب من بعض العقد التاريخية كما حصل مؤخرا يف الجزائر،
ويف نظري ال يجب للحكومة املغربية أن تتأخر يف ترسيم «ايض يناير» كيوم
وطني ،وهذا سيخدم بشكل كبري ما أسميه باملغرب املشرتك.

*عبد السالم أسيوان :طالب وناشط
أمازيغي  -وجدة

أعتقد بأن السنة األمازيغية هي موروث ثقايف من
أجدادنا طاملا احتفلوا بها ،وعندما نقول احتفال
فهذا يعني أيضا استئناف العمل ،وبالتايل فرتسيم
السنة األمازيغية هو إجراء رضوري يف اعتقادي
السرتجاع هوية هذا الشعب املسلوبة منه ,،فهذه
املناسبة تذكرنا بأمجاد أجدادنا وبها نسرتجع
ذكرايات من تاريخنا.
كما هو معلوم فالنظام الحاكم بالبالد هو نظام
إسالمي عروبي منهجيته تعريب كل ما يمكن تعريبه لالستمرار يف سلب
الهوية األمازيغية من هذا الشعب العريق فكيف تريدونه أن يستجيب
بسهولة السرتجاع جزء من هويتنا.

*كمال الوسطاين
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سأبني يف هذا املقال أن التقويم األمازيغي تقويم
أصيل يستند إىل أساس تاريخي متني .سأبني أيضا
أن هذا التقويم ليس تقويما سنويا فحسب ،بل
هو أيضا تقويم شهري وموسمي ورمزي.

التقومي الشهري

يعتقد العديد من الناس (بعضهم من الحركة
األمازيغية نفسها) عن خطإ أن التقويم األمازيغي
الشهري يعتمد عىل نفس التقويم الجورجي الذي
يتكون من  12شهرا أولها يناير (إنّاير) وآخرها
دجنرب (دوجمرب) مع فرق  13يوما يف الحساب.
هذا غري صحيح .مكتشف التقويم األمازيغي
القديم هو العالم واملرتجم الهولندي بوڭرت نوكو
ڤان دين (Berber Literary Traditions” 1997
 )“of the Sousالذي جمع معطيات هذا التقويم
من تراث التوارڭ ووثائق أخرى .وفيما ييل أسماء
الشهور األمازيغية القديمة مع معانيها ومقابالتها
يف النظام الجورجي:
1ــ تايّورت تازوارت (القمر األول أو الصغري) ...
يناير
2ــ تايّورت ّ
تاڭوارت (القمر التايل أو الكبري) ...
فرباير
3ــ ياردوت (معناها غري معروف)  ...مارس
4ــ سينوا (معناها غري معروف)  ...أبريل
5ــ تارسا تازوارت (القطيع األول أو الصغري) ...
ماي
6ــ تارسا ّ
تاڭوارت (القطيع الثاني أو الكبري) ...
يونيو
7ــ أودياغت إزوارن (األيائل األوىل أو الصغرية) ...
يوليوز
8ــ أودياغت ّ
يڭوارن (األيائل الثانية أو الكبرية) ...
غشت
9ــ أوزيمت إزوارن (الغزالن األوىل أو الصغرية) ...
سپتمرب
10ــ أوزيمت ّ
يڭوارن (الغزالن الثانية أو الكبرية)
 ...نونرب
11ــ أييس (بتشديد السني أو تخفيفها) (املعنى
غري معروف)
12ــ نيم (معنيان ممكنان :من «أونّيم» التي تعنى

التقومي األمازيغي منسجم وأصيل
ومبين على أساس تارخيي قوي

«العادة» أو «نيملوت» وهو إسم والد امللك األمازيغي
شيشونڭ الذي اعتىل عرش الدولة الفرعونية .)22

التقومي املومسي

ال ينبني التقويم األمازيغي القديم عىل األشهر فقط
بل عىل املواسم الفالحية أيضا (جينيڤوا chapter
«Llyali et Ssmaym» in Genevois (1975, pp.
 . )21-22وتسمى هذه املواسم ب»أبواب السنة»
ّ
نوسڭواس ألن قدماء األمازيغ كانوا
تينبّورن
يتخيلون السنة مدينة كبرية لها أربعة أبواب وهي:
1ــ تافسوت  ..يقابلها فصل الربيع الذي يبتدأ يف
هذا التقويم يف  28إبراير (فرباير األمازيغية).
2ــ أنبدو  ...يقابلها فصل الصيف الذي يبتدأ يف هذا
التقويم يف يوم  17ماي األمازيغي.
3ــ أمنوان (يف جبل نفوسة) أو أمنوال (يف
تاقبايليت)  ...يقابلها فصل الخريف الذي يبتدأ يف
هذا التقويم يف  30غشت األمازيغي.
4ــ تاڭرست  ...يقابلها فصل الشتاء الذي يبتدأ يف
هذا التقويم يف  29نونرب (نومبري) األمازيغي.

التقومي الرمزي

ترتبط الرمزية األمازيغية بثالثة عنارص يف الطبيعة
الفالحية لشمال إفريقيا وهي الحر الشديد والربد
الشديد والحرث .لذلك رصدت هذه الثقافة ثالثة
مواسم خالل السنة يربط بها اإلنسان األمازيغي
نفسه باألرض ،وهي:
1ــ إيمباركني (تسمى يف بعض املناطق
ب» ْل ْخصوم») وهي أيام كان األمازيغ يتشاءمون
منها ويتوجسون مما قد يحصل لهم فيها من رش.
عدد أيام إمباركني عرشة وهي تغطي األيام الخمس
األخرية من فورار (فرباير األمازيغي) واأليام الخمس
األوىل يف مارس األمازيغي.
ّ
أووسو (ال يزال هذا اإلسم مستعمال يف تونس
2ــ
وليبيا) وهي األيام املعروفة عندنا يف املغرب
ّْ
ب»السمايم» .هذا املوسم شديد الحرارة يتكون
من  40يوما تمتد من من  12يوليوز ( 25يوليو
يف التقويم الجورجي) إىل  20شتنرب ( 2سپتمرب).
ترتبط هذه األيام بعادات ال زالت منترشة يف تونس

عىل الخصوص كاإلستشفاء بالغطس يف املاء ملدة
ثالثة أيام.
3ــ إيوجّ ابني  ..وهي أيام الحرث أعظمها  17أكتوبر
األمازيغي الذي كان األمازيغ يعتقدون أن أول إنسان
بدأ الحرث فيه ،لذلك فإن كثريا من متكلمي عامّ يات
شمال إفريقيا يسمونه «حرثادم» (حرث آدم).

التقومي السنوي

األمازيغ الذين احتفظوا بالتقويم السنوي األمازيغي
إىل اليوم هم التوارڭ .وهذا التقويم ال هو بالشميس
(كالنظام الجورجي) وال القمري كالتقويمَ ني
الهجري والعربي .بل هو تقويم يعتمد عىل ظهور
برج الدّب  .Urus Majorisإال أن التوارڭ أنفسهم لم
يستعملوا ا ألرقام لرصد السنوات يف تقويمهم هذا
بل اعتمدوا عىل تسمية كل سنة باسم مرتبط بحدث
(كما يفعل املغاربة اليوم عندما يتحدثون عن «عام
البون» و»عام الجوع» وغري ذلك من التسميات التي
تذكر الجماعة بحدث معني ذي مغزى ما).
والتقويم الذي نعتمده اليوم رسميا (الذي تكون
السنة الجارية بمقتضاه هي  )2966مرتبط
بحدث مهم كان أول من اكتشفه دون أن يتنبه
لقيمته التاريخية هو نفسه مفكك شفرة الرموز
الهيلوغريفية جان فرانسوا شامپنيون عندما زار
مدينة الكرنك سنة  1828فاكتشف لوحة يف بوابة
بوباست املوجودة يف الجهة الجنوبية الرشقية ملعبد
رامسيس الثالث .كل ما استطاع أن يفهمه هذا
العالم الكبري هو أن هذه اللوحة تتضمن صورة
مللك اسمه شوشنق استطاع أن يعتيل عرش الحكم
الفرعوني املرصي واحتل مملكة يهوذا .لذلك
استنتج أن هذا امللك هو نفسه شوشنق الذي تتحدث
عنه التوراة يف سفر امللوك األول ،األصحاح  ،14التي
ذكرته باإلسم وسجلت غزوه ليهوذا واستيالءه عىل
أواني الهيكل.
إال أن العالم الذي استطاع أن يكتشف الصورة الكاملة
لتاريخ شوشنق هو عالم املرصيات السكوتالندي
كينيث كيتشن الذي كان يشتغل أستاذا لهذا العلم
يف جامعة ليڤرپول الربيطانية وألف  250كتابا يف
هذا املوضوع حتى سمته مجلة «تايمز» ذات يوم
ب»مهندس الكرونولوجيا املرصية».

ا كتشف
كيتشن أن
نص بوابة
بو با ست
الذي سبق
لشا مپيو ن
أن تحدث
عنه ووثائق
أ خر ى
تكشف عن
عنا رص
أ خر ى
.
مهمة
أن
أولها
* الدكتور عبد الله الحلوي
شو شنق
عتىل
ا
عرش مرص سنة  945قبل امليالد ودام حكمه
حتى سنة  924قبل امليالد  ..وأن شوشنق هو
ابن القائد األمازيغي نيملوت الذي كان يحكم
بليبيا ،وأن األمازيغ كانوا يسمون عند املرصيني
ّ
يرخمونها عىل «ما») التي
ب»ماشاوتش» (التي
كان ينطقها متكلمو الالتينية «ماسيكس» وهي
تَلتِني ل»مازيغ» فهُ ِمست الزاي سينا ُ
وقلبت الغني
كافا .مما اكتشفه كيتشن أيضا أن شوشنق لم يعتل
العرش الفرعوني فقط بل أسس دولة جديدة تماما
(الدولة  )22فعني ابنه إيوبوت كاهنا وابنه نيملوت
(الذي سماه عىل اسم جده) قائدا عسكريا يف وسط
مرص .تخربنا الوثائق أيضا أن حكم شوشنق امتد إىل
سوريا ولبنان عرب كنعان وفلسطني.
لهذا فإن اتخاذ اعتالء شوشنق عرش مرص بداية
للتقويم األمازيغي ينسجم مع عادة التوارڭ يف
تسمية السنوات  ..وفيه تذكري بأمجاد التاريخ
األمازيغي وانتصاراته التي امتدت إىل أبعد من شمال
إفريقيا.

خالصة

التقويم األمازيغي منسجم وأصيل ومبني عىل
أساس تاريخي قوي.

«من  11إىل  14يناير» من أجل تعويض عيد فئوي بعيد تارخيي

بحلول  2968من التقويم األمازيغي تكاثر املطالبون بجعل فاتح
يناير األمازيغي املعروف بالفالحي يف املغرب أوالعجمي بتونس عيدا
ويوم عطلة .الغريب أن ال أحد من ذوي القرار تموقف بنعم أو ال كأنه
صياح يف واد بال صدى.
وحتى نوفر للعديد اقتصاد براهينهم نقرتح تعويض عطلة  11يناير
املرتبطة بوثيقة املطالبة باالستقالل يف  1944بعطلة  14يناير ،اليوم
الذي يوافق فاتح يناير يف التقويم األمازيغي املرتبط باملناخ و فصوله
ومنازله من جهة ،وبرتبع الليبيني األمازيغ عىل عرش مرص وتأسيس
األرسة  22للفراعنة من جهة أخرى .كل هذا يعني ما يعنيه ألويل
األلباب....
تقتيض املصالحة مع الذات املغربية استكمال الحقيقة واإلنصاف
التي ال يجب اختزالها يف سنوات الرصاص املرتبطة بتجاوزات الدولة
يف حق املواطن .تلك الدولة الوطنية التي قامت ببناء هوية وطنية
يتضح اليوم أن أسسها كانت ملغومة بأيديولوجيات تبنتها النخب التي
أسست للعمل الوطني خالل االستعمار ،وهي نفسها التي سيطرت عىل
دواليب اإلدارة واملؤسسات بعد االستقالل وعىل جزء كبري من القرارات
السياسية املرتبطة بالسياسات العمومية ....فأيديولوجيات العروبة
التي اعتربت كسادس ركن إلسالم جديد تفرعت عنه عوالم جديدة
سميت عربي أو اسالمي أو عربي -إسالمي مصطلحات نحتت ودبجت
واستنبتت يف مدارسنا وإعالمنا ...وأتت أكلها الذي نجد بعض أطعمه يف
بؤر التوتر وبالغات الرشطة حول الخاليا املنترشة كالرسطان يف أحشاء
املجتمع املغربي.
فما هي هذه الوطنية املغربية التي بدأت عملها يف امليدان الفني
بتمثيل مرسحية شعرية والتجول بها عرب مدن املغرب الفرنيس سنة
 1933عنوانها أمرية األندلس ملؤلفها أحمد شوقي ،يسب فيها كاتبها
"العروبي" يوسف بن تاشفني املرابطي ويمجد فيها ابن عباد الطائفي
األشبييل ؟ ما هي هذه الوطنية التي كرست رؤوس أجيال يف املدارس
والصحف والتلفزة والراديو واملذكرات والشهادات و االمتحانات
بأسطورة ما كان يسمى " الظهري الرببري املشئوم " ؟ لقد قيل لنا
أن الظهري املعلوم كان للتنصري والتفرقة وووو وترتب عنه ميالد
الحركة الوطنية التي قرأت اللطيف ضدَا يف املستعمر الغاشم ...الجاثم
بجيوشه ،يغزو منذ أمد لم يرى فيه وطنيونا ما يستوجب اللطيف....
ليقرب الظهري املعلوم اليوم ،ويتناىس كأنه لم يكن ،فيصبح الحدث
أكذوبة من أكاذيب ...فهل لنا أن نعرف شهادة امليالد الحقيقية للحركة
الوطنية إن لم يكن هناك وجود لظهري اسمه بربري ؟
إن املصالحة مع الذات تقتيض مراجعة تاريخنا الستكمال اإلنصاف
حتى يجد املغاربة واملغاربيون مستقبال كمرشوع يتوخى التعدد
والتودد يف زمن الهويات القاتلة التي وصلت إىل نهايتها مع نهاية القرن
العرشين.
ليس عىل هذا املنوال سنوضح أن  11يناير ال يستوجب أن يكون عيدا
وطنيا للريفي أو للصحراوي الخاضعون آنذاك لالستعمار أإلسباني،

بل وحتى ملن كان خاضعا لالستعمار الفرنيس الذي وجهت له عريضة
املطالبة باالستقالل التي نحتفل بها .ففرنسا لم تكن مستقلة آنذاك
لتعطينا استقاللنا ،إذ الزالت يف يناير  1944تحت رحمة جيوش هتلر
وصنيعته دولة فييش....أما زعماء التحرير الفرنيس الذين وجهت لهم
العريضة فكانوا ال يزالون الجئني يف الرباط والجزائر وتونس ،ينتظرون
تقدم جيوش الحلفاء يف أوروبا وبمعيتهم تجريدة الجيش الفرنيس
املكون أساسا من املغاربة يرتأسهم الجنرال كيوم (صاحب نفي محمد
 5الحقا) والجنرال جوان (الذي هيأ السياق لنفي السلطان)  ...فهل
أثرت وثيقة  1944عىل عودة محمد الخامس من منفاه يف  18نونرب
 ،1955أو يف إعالن استقالل املغرب عن فرنسا يف  2مارس  1956وعن
اسبانيا يف الشمال يف  7أبريل  ،1956أو عن اسبانيا يف الجنوب يف 1958
بالنسبة لطرفاية وطان طان 1969 ،بالنسبة إلفني و 1975-78
بالنسبة لباقي الصحراء ؟ هل تستوجب فعال وثيقة  11يناير أن تكون
يف مصاف ذكرى ثورة امللك والشعب أو ذكرى املسرية الخرضاء أو عيد
االستقالل ؟

إذا عدنا من حيت الشكل لوثيقة  11يناير  1944املحتفى بها ،فيتوجب
التذكري أنه:
 باإلضافة إىل وثيقة  11يناير  1944التي قدمها عدد ممن سيؤسسونلحزب االستقالل و التي بها نحتفل ،توجد وثيقتان حررتا لنفس
الهدف و بنفس الصيغ تقريبا ال يحتفل بهما .فهناك وثيقة حررها
وطنيو تطوان بزعامة الطريس ،ووثيقة أخرى حررها أصحاب بلحسن
الوزاني الذين سيأسسون لحزب الشورى واالستقالل ...دون إغفال
ذكر بيان الشعب الجزائري الذي صاغه فرحات عباس يف دجنرب 1942
مبارشة بعد اإلنزال األمريكي ...وما لذلك من عالقة بوثيقة  11يناير
 44التي ال يمكن اعتبارها الكل بل جزء كانت جائزته من طرف املحتل
لبعض من أصحابه بالركل والرفس والسجن كما هو الشأن للحياة
اليومية ملن كانوا خاضعني للحكم العسكري يف الجبال و الصحاري...
 أما عدد املوقعني عن هذه الوثيقة فيعترب ذلك إشكالية يتوجب حلهامن طرف املختصني .فالئحة عدد املوقعني عن الوثيقة الرائجة اليوم هو
 66شخص .أما الوثيقة األصلية التي نرشها حزب االستقالل يف 1944
فال تتضمن إال  58توقيعا .هناك إذا خلل ما يف اختالف ألوثيقتني األصلية
و الرائجة ،فكيف تخ َلف  8موقعني عن الوثيقة األصلية ،وبرزوا الحقا يف
زمن يتوجب معرفة متى تدورك األمر وكيف وأصبح ،لعلنا نفهم رس من
أرسار الوطنية املغربية .فالعديد من املوقعني تبوؤأ مناصب ومكاسب
مادية أو رمزية بعد االستقالل .بل قيل أن أحد موقعيها حصل عىل إدارة
مؤسسة عمومية كربى بعد االستقالل تحدى رئيس الحكومة آنذاك،
أي رئيسه اإلداري ،بأن الحق له يف السلطة عليه ألن كالهما موقع عن
وثيقة  11يناير ويتساويان يف السلطة ولو اختلفت مناصبهما.
 أخريا وليس آخرا ،يبدو أن  11يناير كذكرى وعيد وطني لم يؤسسله مع بداية االستقالل ،بل منذ حوايل  25سنة فقط.....و إن صح ذلك

فطريق التبديل ليس بالصعب
كما قد يتصور...
 للتذكري  ،فكل من َوقع عىل
وثيقة  11يناير  1944املطالبة
باالستقالل لفرنسا املحتلة
قام بذلك بصفته الشخصية،
باستثناء موقع واحد هو عبد
الحميد بن موالي احمد الذي
وقع الوثيقة بصفته كرئيس الدكتور مصطفى قاديري
َ
لجمعية قدماء ثانوية أزرو
البريبريية أي باسم مكتبها
وأعضائها الذين ألصق بهم أحد زعماء حزب االستقالل بعد استقالل
املغرب ،صفة الخونة ال لسبب إال كونهم لم يكونوا ناسيوناليست عىل
ذوقه بل باتريوت لم يخضع آباؤهم لفرنسا أو إسبانيا إال بعد حروب
مريرة ومدمرة بشهادة جنراالت نالوا نياشينهم يف فيايف جبال الريف
واألطلس املتوسط والكبري والصغري و صحاريهم ....ولكل وطنيته
برتهاتها...
إن املصالحة مع الذات تقتيض مراجعة تاريخنا الستكمال اإلنصاف حتى
يجد املغاربة واملغاربيون مستقبال كمرشوع يتوخى التعدد والتودد يف
زمن الهويات القاتلة التي وصلت إىل نهايتها مع نهاية القرن العرشين.
قرن بدأ بتفكك االمرباطورية الرشيفية و اإلمرباطورية العثمانية
(الرجالن املريضان ،يف الرشق و الغرب اإلسالمي حسب تعابري ساسة
أوربا أنداك) وما ازداد إثر ذلك من دول يف شمال افريقيا والرشق األوسط
بحدود وضعها االستعمار الذي أسس للمرجعيات الفكرية للحركات
القومية والوطنية التي تصارعت حول املايض يف بنائها للمستقبل الذي
نعيش فيه اليوم بويالته .ماض مبني عىل أوهام وأكاذيب وتلفيق وزور
بناه الفكر االستعماري بتشعباته ألغراضه ،و تبناه الوطنيون بمختلف
تالوينهم الذين تربوا يف مدارس املستعمر وتبنوا متاهاته عن األقوام
واألجناس واألديان و ليزاراب وليبريبري واإليديولوجيات التي تمخضت
عنها هويات وطنية فاشستية أوصلت دوال إىل أزمات وحروب شفيت
منها دول وأخرى ال زالت تكتوي شعوبها بالنريان وتنتظر الخالص من
أنظمة قاتلة...
إن املصالحة بعد الدسرتة هي إنصاف تمازيغت وإيمازيغن بتاريخهم
وعوائدهم وأفراحهم التي هي أفراح الشعب املغربي وكل شعوب
افريقيا الشمالية والساحل التي تحتفل كلها بحكوزة ،ييض س َكاس أو
نَاير .أما وثيقة  11يناير فهي حدث تاريخي صحيح مشوب بنواقص ال
يستحق أن يكون عيدا وطنيا ...ولكي ال نعدد يف العطل ،نقرتح تعويض
عيد فئة بعيد عريق وشامل لكل املغاربة.
* أستاذ باحث ،نرش كتاب  :وطنية باحتقار الذات،
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Programme provisoire de la 9ème
ASSEMBLEE GENERALE des AMAZIGHS DU MONDE
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Sous le thème de :

« LA FEMME AMAZIGHE, PORTEUSE DES VALEURS ET PROTECTRICE DE LA CIVILISATION AMAZIGHE »
•Le journal « Le Monde Amazigh », et l'Association
Forum Toubkal de la Culture Amazighe et des Droits
Humains, et l'Assemblée Mondiale Amazighe organisent la : 9ème ASSEMBLEE GENERALE DES

AMAZIGHS DU MONDE, Sous le thème de :« LA
FEMME AMAZIGHE, PORTEUSE DES VALEURS
ET PROTECTRICE DE LA CIVILISATION AMAZIGHE ».
CoLlaboration:

FONDATION FRIEDRICH NAUMANN
POUR LA LIBERTE

jet, faut-il le souligner avec vigueur, place la femme
amazighe au centre de son intérêt et en fait la source
et la finalité des entreprises de développement de
la société. Ce projet est résolument tourné vers
l’avenir sur la base de la projection dans le temps et
dans l’espace des atouts de la civilisation Amazighe.
Celle-ci est, pour le rappeler, la synthèse de celles
qui se sont succédées sur l’ensemble de l’espace de
Tamazgha et qui ont enrichi la civilisation originelle
(identité, culture et langue), initiée depuis les premières lueurs de l’histoire humaine, sans en altérer
la substance, et préservés jusqu’à nos jours grâce

Le programme prévisionnel sera le suivant :
Vendredi 16 février 2018/2968 :
Accueil des délégués et invités, inscriptions et délivrance des badges.
Lieu : Centre d’Acceuil des Jeunes, Av. Président
Kennedy (El Harti)
Samedi 17 février 2018/2968 :
9h00 : inscriptions et délivrance des badges
10h : Ouverture officielle de l’Assemblée Générale
:

I-Objectifs:
La vision de l’Assemblée Mondiale Amazighe
s’inscrit dans le cadre de la trajectoire qui vise
à protéger, développer, consolider et promouvoir
la liberté de l’individu et de la société amazighes
contre toutes dérives hégémonique, extrémiste
et nihiliste. Aussi, oriente-t-elle sa lutte dans le
sens de la construction d’une société qui articule son mode de fonctionnement autour du paramètre de la liberté : celle qui libère l’individu des
contraintes de l’immobilisme ; celle, qui dans le
cadre de l’interaction entre l’individu et la société,
permet aux effets de la société d’épanouir l’individu et à l’intelligence de l’individu de promouvoir
la société.
Ses promoteurs, animés par l’esprit de liberté
qui a véhiculé la dialectique de l’histoire de leurs
ancêtres, cherchent à remodeler la substance, la
signification, le sens et la portée de cette liberté
pour qu’elle soit compatible avec les exigences
de la société du progrès, de la modernité et de la
démocratie.
L’action de l’Assemblée Mondiale Amazigh vise
à donner un caractère concret a l’aspiration du
peuple amazigh qui cherche à inscrire l’évolution
de sa société, d’une manière résolue et définitive,
dans le champ de la civilisation de la modernité.
Aussi, s’engage -t- elle à agir dans le sens de la
mobilisation de l’ensemble des forces, de la canalisation de la totalité des énergies et de la libération des facultés individuelles et collectives en
vue de contribuer à l’animation de la dynamique de
l’aspiration a ce changement.
Changement qui ne pourrait se faire qu’avec la participation active de la femme amazighe, qui pourrait
s’impliquer dans cette mutation structurelle, qui
vise à dépasser la conception qui a toujours prévalu
dans la définition des instruments de gestion de la
société amazigh. Conception qui, faut-il le rappeler,
a enveloppé la culture de notre société et son
ordre de gestion autour des valeurs de la conservation et de l’immobilisme.
Cet idéal se caractérise par sa passion pour l’égalité
où l’égalisation se manifeste par l’élargissement des
droits des citoyens et où la citoyenneté est fonction,
non de l’utopie de l’égalité des situations, mais de
la promotion de l’égalité des chances qui rend les
inégalités justes.
Le projet qu’épouse l’Assemblée Mondiale Amazigh
n’est pas structuré autour du dogme de la conservation et de l’immobilisme. Il s’agit d’un projet dynamique qui s’interroge d’une manière permanente
sur comment construire, consolider et pérenniser
les assises d’une société juste et égalitaire, équitable où les droits des femmes sont pris en compte
de manière déterminante. On ne pourrait jamais y
arriver si les femmes amazighes continuent à subir
des discriminations et même de la violence. Ce pro-

III- Programme provisoire

-Allocution de bienvenue et déclaration d’ouverture.
-Ouverture par des récits poétiques et musicales.
-Allocutions des personnalités invitées.
11h30 : Conférence inaugurale :
«La Femme amazighe de l’Afrique du
Nord : transmission des valeurs et de la
civilisation amazighe»,
par Mme. Mariam Wallet Aboubakrine
Présidente de l’Instance Permanente des
Nations Unies sur les Questions Autochtones (New York/USA).
Hommage aux femmes amazighes qui se sont distinguées ces dernières années dans différents domaines (Les arts, la musique, la culture, le cinéma,
l’éducation…).
16h00 : Table ronde sur :
La situation des droits des femmes amazighes dans chaque pays de Tamazgha
et dans la diaspora.
18h30 : Débats.
20h30 : Fin des travaux de la 1ère journée,
aux femmes.
Cet ambitieux projet, qui s’inscrit dans l’organisation de la 9ème rencontre internationale des amazighs du monde, qui va avoir lieu à Marrakech, après
les assemblées générales tenues à Saint Rome de
Dolan en 1995, à Tafira aux Iles Canaries en 1997,
à Lyon en 1999, à Roubaix en 2002 en France, à
Nador au Maroc en 2005, à Tizi-Ouzou en Algérie
en 2008, à Bruxelles en Belgique en 2011, à Tiznit
en 2013 et à Ifrane en 2015 au Maroc, se propose de
continuer à être un lieu de réflexions, d’échanges et
de débats sur la question de la nécessité urgente de
réussir le pari de la participation active des populations amazighs en général et plus particulièrement
des femmes amazighes dans les transitions démocratiques, déclenchées au sein des pays nordafricains, à la suite de la « révolution » tunisienne du «
jasmin ».
II- Dates et lieux de l’organisation
Marrakech du 16 au 18 février 2018/2968
à la Chambre de Commerce, d’Industrie
et de Services de la Région Marrakech-Safi.

Dimanche 18 février 2018/2968 :
9h30 : Reprise des travaux :
Présentation d’un rapport sur le projet
sociétal et valeurs amazighes.
Par Dr. Abdellah ELHALIOUI
10h15 : Débats
11h30 : suite débats et adoption du rapport.
16h00 : Séance plénière
- Allocutions d’un représentant par délégation régionale du Maroc, d’Algérie, des Touaregs, de Libye,
de Tunisie, des îles Canaries et d’Europe.
- Rapports moral et financier : Débats et vote des
rapports.
- Election du Bureau transitoire de la 9° Assemblée Générale et démission des instances de la 8°
assemblée générale (Bureau Confédéral et Conseil
Confédéral).
- Election des instances de l’AMA par les délégué/
es.
- Adoption de la déclaration finale
- Allocution de clôture.
18h00 : Gala artistique et clôture.
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Yennayer 2968 :
pour une réappropriation de toute
l’histoire et cultures de l’Algérie
La fête de Yennayer est marquée aussi par
certains rituels
auxquels les populations rurales,
notamment, sont
attachées, comme
la coupe de cheveux aux enfants, le nettoyage des maisons,
l’accueil du nouvel An avec des vêtements et des ustensiles
neufs, (changement des Inyen el kanoun, soit les pierres
du kanoun, de l’âtre)... Fêté quasiment dans toutes les
régions d’Algérie et même par la diaspora algérienne en
France, Canada, États-Unis… de nombreuses manifestations culturelles sont ainsi organisées à cette occasion :
galas artistiques, conférences, tables rondes, émissions de
TV... Et c’est l’occasion pour de nombreuses associations du mouvement
culturel berbère ou Amazigh de renouveler une revendication ancienne : celle
de la reconnaissance du premier jour
de l’an Amazigh comme fête nationale.
Le travail du mouvement associatif et
culturel est enfin couronné de succès.
Sa consécration officielle par le président de la république lors du Conseil
des ministres du 27 décembre 2017,
comme journée chômée et payée, à partir de cette année, au même titre que le
premier jour de l'an Hégire et le nouvel
an chrétien, n’est que justice rendue et
l’aboutissement légitime de plusieurs
décennies de luttes. Yennayer est fêté
tout les douze janvier en Afrique du
nord, il marque le jour de l’An du calendrier agraire, utilisé depuis l'antiquité par les Berbères.
Historiquement, c’est incontestablement au regretté militant des Aurès, Ammar Negadi (décédé à Paris en décembre
2008), précurseur du militantisme berbériste dans les
Aurès, que revient l’honneur d’avoir proposé, entre autres,
au cours des années 1970 la transcription du berbère par
l’utilisation de l’alphabet Tifinagh ainsi que la date zéro
du calendrier berbère, dont il est l’inventeur, à l’Académie
berbère à Paris. Pour ce faire, il choisit l’an 950 av. Jésus-Christ correspondant à l’intronisation du Roi berbère
Chachneq (Shechong), pharaon d’Égypte, qui réunifia ce

dernier, conquit la Palestine et fonda la XXIIe dynastie qui
régna sur l'Égypte jusqu’à l’an 715 av. J.-C. Cet événement
ainsi que le roi Chachneq apparaissent bien dans la bible
sous le nom de Sésaq et Shishaq en hébraïque. « Plus vous
saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin
dans le futur », disait très justement Winston Churchill.
L’idée de Negadi a, sans doute, germé grâce à la mémoire
collective de sa région natale, les Aurès, qui continue à
présent à désigner Yennar ou Yennayer par l’expression
berbère « Ass n’ferraûn », littéralement le jour du Pharaon.
Il s’était lancé, dès lors, à corps perdu dans des recherches
sur l’histoire de ce Pharaon berbère et plus généralement
sur l’histoire des berbères, ce qui lui a permis de constituer un fonds documentaire de plus de 1500 ouvrages qu’il
avait offert à la bibliothèque de sa Commune Thamarwant
(Marwana) dans la wilaya de Batna. À cause de la bureau-

cratie et l’hostilité que suscite parfois cette question, ce
fonds n’est, hélas, pas encore réceptionné.
La reconnaissance officielle de cette date historique participe d’un processus long mais inexorable d’appropriation
d’une histoire, d’une langue, d’une culture et d’un patrimoine commun à tous les Algériens, voire à tous les Nordafricains, injustement combattus et reniés jusque-là. Car
l’un des aspects, le plus méconnu et le plus difficile à formuler, de la crise dont souffre l’Algérie depuis son indépendance est une réappropriation complexe et difficile de
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son histoire riche et son identité plurielle. Un conflit qui
renvoie à l’univers des imaginaires collectifs, des visions
et des représentations contradictoires que les différentes
composantes de la société se font d’elles-mêmes. Il s’agit
en d’autres termes d’un conflit né de l’incapacité des individus et des institutions à intégrer l’héritage historique et
culturel de l’Algérie dans toute sa diversité et plusieurs
fois millénaire.
Dans un élan légitime mais improvisé de réappropriation
identitaire, le FLN a livré le champ culturel, au lendemain
de l’indépendance, à un immense bricolage idéologique
largement inspiré de la conception de l’association des
uléma de Ben Badis. L’improvisation et la précipitation,
ayant présidé à ce travail de reconstruction nécessaire, ont
donné lieu à une mythologisation outrée de la personnalité
arabo-islamique, soit une conception très appauvrie et surtout jacobine et idéologique de l’identité
fondée sur l’unité culturelle et cultuelle
forgée durant le mouvement national,
excluant ainsi les différences culturelles
et linguistiques pourtant très présentes
à différents niveaux de la structure sociale. Une identité idéologique en décalage avec la réalité qui relève davantage
de l’ordre du discours politico-religieux
que de l’ordre du réel, une identité plus
prescriptive que descriptive.
Au-delà de sa portée symbolique et sa
légitimité incontestable, cette reconnaissance officielle est un facteur d’apaisement, susceptible de réconcilier les
Algériens avec leur histoire et de favoriser un sens d’appartenance plus profond
à une algérianité plurielle et apaisée.
Et de sortir le pays des identités meurtrières et des identités folkloriques.
* Par Tahar Khalfoune
Docteur en droit (Lyon 3, 2003) - Enseignant à l'IUT de
l'Université Jean Moulin Lyon 3
Ses publications :
- Le domaine public en droit algérien, l'Harmattan , 2004
- Repenser l'Algérie dans l'histoire, l'Harmattan , 2012
https://www.youtube.com/watch?v=EYqLVaexYX0

Appel d’intellectuels algériens en faveur de Yennayer
Dans quelques semaines, l’Algérie,
ainsi que tous les pays de l’Afrique
du Nord, célébreront Yennayer, le
Nouvel An amazigh.
S’appuyant sur le préambule de la
Constitution qui définit l’amazighité comme l’un des fondements
essentiels de l’identité nationale,
et sur l’article 4 de la Constitution
de 2016 qui stipule que tamazight
est langue nationale et officielle,
et dans le souci de permettre des
avancées effectives dans la prise en
charge de cette réalité plusieurs fois

millénaire, nous signataires de ce
texte, lançons un appel aux hautes
autorités du pays afin de décréter
Yennayer comme une journée de
fête nationale, chômée et payée.
Cette fête que célèbrent toutes les
Algériennes et tous les Algériens,
de l’ouest à l’est, du nord au sud,
est l’un des ciments de notre unité
culturelle et nationale. La décision
de faire de Yennayer une journée
de fête officielle, chômée et payée,
renforcera la cohésion de notre nation et la mettra en phase avec sa

profondeur historique.Cette décision peut et doit être prise dans les
meilleurs délais afin de permettre à
l’Algérie de fêter Yennayer de cette
année dans la gaieté et le bonheur.
Aujourd’hui plus que jamais, l’Etat
est dans l’obligation et le devoir de
remplir ses engagements envers
tamazight, dans le strict respect de
la Constitution. Ni la crise économique, ni aucune priorité politique
ne doit retarder la réconciliation de
l’Algérie avec elle-même, à travers
sa langue, sa culture et sa civilisa-

tion amazighe.
Premiers Signataires :
Achour Fenni, poète et universitaire;
Amine Zaoui, écrivain et universitaire ;
Brahim Tazaghart, écrivain et éditeur ;
Lazhari Labter, poète et romancier ;
Lynda Koudache, poétesse et romancière ;
Salim Souhali, chercheur dans le
patrimoine amazigh.
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Anagif s ils amaziv s udalif ⵏⵏⵙ tfinav
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.

Tezry deffir as allen n ubeytl.yaç « baddu » ad
IsgenÄë ,ad isvuyy,ad iseqsa igenna vif Umur nnes
g tudert.imgulley s « cerru » :
-is tannayd tamara nu ?
-sverres a asmun n ubeytl.walu mayd tgid hat ur
tesfadad(Conditionner) ARAKID nnec zi tizwiri.
hat tval is t i tsultd(Servir)s ubennen(Gratuitement).
-u-nna iprukden ad t yawy g umessuy(Le corps) nnes,ad
as ëçin iqezzuyn(Les os).
-amarin yuvy cigan n medden.ur yad iqqimi xas ad
myawavn.meqqaë lecmen aswir ddev walu mayd isgenÄën.mriddi umÄaëa ger iferdasn n yat twacult
adyali ad yagr uzmannaz(Le vagabond) amezdav ilan
asenfey(L’abri) nnes.
-hatn awd dvi ggudin.mer ten nessiÄn ad naf yan
udefrir(Le bataillon) axatar ar iggan vif wacal
ard ijmÄ umussu nnes.mecta n yuk itteyafa uzenqiq(Le
cadavre)nnes nnig wacal.
Ur ikki cigan n wukud alley beddan sin
içenÏaën(Gigantesques) dat asen.smuvën idlisn s
usxuzzer aha msawaln s tiÄmi :
-is tannayd ur illi di xas uswingm anemlalay(La pensée socialiste) ! !
-is da izzenza wa-ddex idlisn mar ad ikms arasix nnes mid ar isseÄwal azrat(L’espèce) ddev n
uswingm ?
iqennef « cerru »aha idderf ad istn meqqaë
ur as uzin iseqsi nsen s usrad(Directement).
issefëas”baddu”allen nnes s unuvjef :
-xas ur ufiv mayd zzenziv aha ssuffv idlisn inu.
-trid ad tewwed sin igÄaÄ s yat tkenennayt.ad tefserd aswingm anemlalay ,ad tedderd s ufsusr nnes
ddaw uryabbuh n wi-dda usin aswingem ddev.
-ur riv xas ad zzenzv.uma zi kud tettusray tamunt
tasufyat ay- d ur yad da inezzev uswingem anemlalay
allen n imedlalas(Proposé pour :Les intellectuels).
inÄw wis-sin :
-i max alley ur ten tejderd(Brûler) ?yac tessend is
ur yad sufirn i umya !
-nec ur xemmimv xas g urasix kud ten ssuffv s
beëëa.ur ufiv mayd skerv aha ssuffv ten .
-mer tessufivd idlisn isawaln vif usavin aselman
d wi-yyaÄ ad nivil is tevçand maca ur tefsird xas
idlisn n uswingem anemlalay .ay-a iççença av s uwatis
nnec aruÄëië(Non-déclaré)d usddirn(Le désir) nnec g
usertl(La fondation)n umatav(Le parti)urkis(Secret)
iwettesn ad isgunta(Renverser)asunaÄ(Le système).
-akæ ur as vin iwunak igdadan(Les états républicains)
inaragn(Voisins) d accen nec mi ictm ivil.
-s timqqit d timqqit as da ittengugey(Inonder)
wasif.
inÄw div umezwaru s unya uqjië :
-smutter ay-a aha teÏfuëd av s tanvvalsa(Proposé
pour le commissariat de police).
inÄw « baddu » s unya n usgenÄë(La fureur) :
-ad mi ?
-ad t yiçië umeväaä (Proposé pour le commissaire) .
Imgulley wis-sin s « baddu » :
-addud cey ma c iæman alley tuneyd(Pousser)ils nnec
is is teccard ?
-hat nec ayd as isumrn ad izzenz idlisn,nec ayd as
isumrn ad neccur nesmun tiwuriwin nnev mar ca n urasix as netterara açuv s içevëan nnev.
-i matta twuri nna da tteggad cey di ?
-ar tturuv tibratin i iregmmayn.
-ini ukan ar ten tessefrakd s uswingem anemlalay.ar
asen teqqaëd ad letvn(Adhérer) g umatav(Proposé pour
le parti) nnun urkis.
-asaëiÄ d ufalin (L’accusation)ixatrn ay-a nna ur
nedmi(Concevoir).mer nufi tawuri imyawayn d ugerdas nnev ur nenni ad npawl medden ad av frun arakid
nnev amm ilmetrin.tram ad av tesserbum ay-lli ur as
nezmir.man imc tteggav ad sseferkev aregemmay s
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uswingem anemlalay nec dda ur yufin xas itsn idrimn
ma s ssav avëum.mepëa ayd aruv snat n tebratin s
ubennen.ur i frin medden xas s tireggim .
-awal ddev ad t i tinid i umeväaä (Proposé pour le
commissaire).
-di-nna tram ad çaë s neddu.ur av iqqimi xas
avezzu(La prison) ad gis naf arasix nnev.
Ur ikki cigan n wukud alley tbedda tasvrrayt ivman
s icttiÄn azegÅav d uzegzaw.snin ten ibevlasn.ar
ttekÏiÏifn izenzifn nsen.illiv lecmn tanvvalsa kecmn
s umaris n umeväaä.yan urgaz ilan içëi n igidr,anya n
iggig .izullem ten aha iskn s uÄaÄ igan amm ibackarn
n tãugant « baddu » :
-cey mayd temsd ?
-nec « baddu »açelfaë.
-mayd da tteggad dvi ?
-ar zzenzav asalat(Le service) inu.
-sawl s usrad ?
-ar tturuv tibratin i iregemmayn .
Issumm aggu awëav aha isufs ioerbab nnes vif
wudm n “baddu” :
-zi mantur ?
-zi tiffut ddev.
-is tlid ca n uragin(L’autorisation) ?
-aragin n umi ?
-n uvawan(La commune) is ur tessind asaÄif ?
-ur t liv.
-heyya da ttacrd.
iÇÇef « baddu » :
-mayd ucrv ?
-da ttacrd awank.
-ur djin ucirv idrimn n ca n tneddarma(Pour la
banque) n uwank wala uslig(privé).
-is ur tessind is wi-nna ittarun i medden ar
tãennakn(Payer des impôts,taxes) vif twuri nsen ?is ur
tessind is lan azadav nsen di-dda ttilin tawuri nsen
?is tevÄeld(Occuper par force) ansa azeyzan (Publique)
mar ad dis tilid tawuri asl n uragin ?
-agerdas inu ur igi wi-n usaÄif iga wi-n tsekla
tafëanãiãt.ur wala ssinv g usaÄif xas ca idrusn.
-g uvzzu ad t i tisind mar ttamçd agerdas n tudrt.
hat ur ar ittussexnad awd yan mec ur issin asaÄif.
-i mec iga aregmmay ?
Isuqref(Crier) aha iduy “baddu”d usmun nnes:
-ur id cey ayd iseqsan hat nec.ad ur ttanfd imi nnec
ard ac suslev is tegzid ?
-gziv.
Ittey umeväaä s « cerru » :
-i cey mayd temsd ?
-« cerru »açelfaë.
-mayd ar tteggad tama n tankkaya ?
-ssuffev idlisn inu iqebëan mar ad ten zzenzv.
-ad mi ?
-far ad afv ma mi ttawev.
-is ur tufid mayd tsettad g tgemmi nnun ?
-illa utci maca imessus.
-s mi ?
-iddev ur as ssemirv s ufus inu.
-ini trid utci yaÄfuÄn.
-nna gÅiv s ifassen inu d tidi nu.
-utci inwan g nnig inyan n uswingm anemlalay.
-hat s utig n idlisn as riv ad dderv.
Isuqref umeväaä aha duyn div:
-ini ukan is trid ad tsursd(Inciter)iwedan ad sseqlulin asunaÄ anedgagar(Capitaliste)mar ad sertln
(Fonder) asunaÄ anemlalay.iddev g udawin(L’imaginaire)
nnec asunaÄ ameggaru ayd itteÄgaln tudrt n uburz d
unumka,tudrt nna g ur illi umarin(La crise),tudrt ur
issin amak n unupyu(La discrimination) ,açvuçë(Le racisme) d useftr (L’esclavage).
-mayd yuwin acpal i usunaÄ zi kud tettusray tamunt n
iwanikn isufyat ?
-i max alley ur ten tbbid nev tessekmÄ.yac ur sufirn i umya?
-hat is ur ufiv mayd giv as ten ssuffev iddev ur
liv adagir(Le capital) ma s ssav ca n ulaziz(La marchandise) yaÄn ma s ssenyudduv iqaëiÄn ,ma s smulluyv akud ard afv ca n uxbu ma g tekæiv(Pousser)
ivf.ur ismukl(Intéresser) ad fserv aswingem anemlalay iddev ur yad da ittelday igezÄan .ittinÄaë
(Reculer)umizi(Le danger) n usunaÄ anemlalay zi kud
tennesdm(S’écrouler) tamunt tasufyat.
-is tezzenzid ca n udlis mid uhu ?
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-ur zzenziv amya.
-is tlid ca n uragin?
-ur t liv.
-is ur tessind is ar txennafd(S’opposer dans le
mauvais sens) i ukezwaÄ(Le libraire)nna ar itteãnnakn i
uwank ?is ur tessind is ar as tëeççad agadaz ?is
ar ifrru i tbaynut amur n uwank g tizzulya itturnan(La
valeur ajoutée)lli izzer ?!
-ur av yudji uçelfeë ad nisin iwetta nnev.mer ufiv
ur da ttessuv g ugmy n uzeglal ar tteqqelv s tukki
n medden wan ulmetri.matta wa-dda iran i ivf nnes
tawuri n tiweëviwin lumn adday yili s ugerdas
aqecmal(universitaire) ?!mer tufi tnigemt tagm tamment
i tmevëa ur id xas aman zund ay-nna nnan imezwura.iqqen
av uçelfeë allen .
-alley ur tufid asttif (L’issue de secours discrète)
xas ad tessidrd aswingem anemlalay.trid ad ttinid i iwedan hat ur illi mayd yufn asunaÄ anemlalay
acku netta ayd igan asray n ukaris d umarin.tram
cenni s sin ad ttanfm tifluyt n umatav urkis iwettesn
ad igerrej isulam (Les racines profondes)n usunaÄ
amedgagar.iqqen awn uçelfeë allen alley da ttewargam ad ils umadan aderbal .is ur djin tessinm is
ur ccarn inemlalayn xas ihedrurucn (Les haillons)d
ubazin ?ar twargam a imcumn s twargit n ipyaÄ.
-yac nga ipyaÄ i max alley av teÏÏafm ?
Iwwet adacal (Bureau) nnes alley aÇn ulawn nsen ad
skulleon(Survoler):
-hat nec ayd iseqsan ur id cey.ctem ils nnec.qqen
imi nnec ad ur ac ikk ca n uzwu apeëjiÄ aha iqqen ac t.
-xas ukan riv ad isinv aävaë inu g uzerdab(L’enfer).
-Ger ipmudja(Les flammes) nnes s ugama(Naturellement).
-zi kud nlula ayd nessen is ur nli tisura n umradan.
-tsuld tennarzd a amcum g umradan ?!
-ssenv is ur yad ngi xas idendumn.
-aävaë nnun illa g uvzzu.
-merday illi g isemÄal.
-zeg uvzzu ar isemÄl.
Issikl umeväaä yan ubra nnig udacal nnes aha issigg
yan ubevlas nna isman iÄaën nnes aha ivëÄ idicl nnes
tama n uzafç nnes mar ad as iskn asgad nnes :
-prey wi-ddev s dar ucenfac(L’inspecteur) mar ad
ten yawy s tnessaëäa.
Ttelnt tillas i udawin n ismun n ixilban.g ugnir ar
tteddun dat ubevlas amm is ggezn s yan uviva(Le
gouffre).dat umaris beddan .yunf ucenfac yan ukarim(Le
dossier) aha itter asen tifernettit(Proposé pour la
carte d’identité).ildy kuyan ti-nnes aha isers ast
dat as.izemmem ubevlas ay-nna ira day irura asn
itagirn(Les documents) nsen.isers titcrt (La
feuille) dat asen :
-sgemäat (Signer) di.
Ku yuk issuëeëëey allen nnes.zernenn .s unya uqjië
isawl asn ucenfac :
-ma s tteqqelm ?sedderfat av.
Mmessenfaln içëi imuteln(Stupéfait) .mseqsan s wallen
.inÄew « baddu » :
-ma xef nessegmaä?
Isuqëef ucenfac :
-vif ay-nna itteyaran g titcert.
-i mayd ttarud dis ?
-ay-nna tgam is ur tessind?
-i mayd neskr ?
-tefsrm idlisn n uswingm anemlalay mar ad tsursem
medden vif ugerwel,vif usdiddey n uvlas n uwank.
-aqq !akæ ay-a. ?
-segmä ma s tteqqeld ?
-yuccel ad veëv alafin.
-hat zerbv.segmä.
Ur yufi « baddu » xas ad isegmä aha iÏfuë t «
cerru ».ibedd ucenfac aha isny asn amawus day
ipund ten s tesvrrayt.ipry ucenfac d umiws nnes
tasvrrayt s tnessaëäa.g iqli(La salle d’attente)
beddan ar tteqqeln s umulley nsen.g umaris n uzerzal
(Proposé pour le procureur)beddan dat urgaz iqqaën
akarim nsen .illiv issedkel aqëëu nnes iseqsa ten
s unya izwan :
-matta wa-dda igan « baddu » ?
Iskn « baddu »s uÄaÄ nnes admr nnes :
-nec.
*avazaf mupmmad
** isul
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ⵜⴰⵎⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

ⵉⵙⵙⵉⴳⴳ-ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ
ⵓⵎⴻⵢⵙⴰⵔ ⵄⴻⵙⵙⵓ ⵓⵎⴰⵙⵉⵃ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ.ⵉⴹ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵔⵓ
ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⵡ ⵣⴻⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ
ⵙ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵢⵉⴹ -ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵉⵙⵙⴻⵏⴹⴰⵡⵏ ⵙ
ⵓⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.ⵉⵔⵣⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵏⴰⵥ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⵜⵢ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.
ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴷⴻⵖ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⴳⵓⵍ(ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵏ ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ)
ⵉⵣⴷⵉⵢⵏ ⴳⴻⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ.ⴰⵔ
ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵙ ⵉⵎⵛ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵜⵜⵢ ⵡⴰ-ⵏⵉⵜⵉ .ⵛⴰ
ⵉⵙⴳⵓⴳⵔ (ⵉⵛⵏⴰ ⵖⵉⴼ)ⴼ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵓⴷⵉⵙ ⵏⵏⴻⵙ
ⵉⴹⴰⵏⴳⴰⵣⵏ(ⵎⴰ ⵙ ⵙⵙⴰⵏ ⵎⴻⴷⴷⴻⵏ) ⵏ ⵉⵇⵉⵛⵎ(ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵉⵍ
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵣⴻⴳ ⵜⵉⵢⵏⵉ),ⵛⵔⴰ ⵉⵏⵙⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⴻⵔⴽⴰⴷ
ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.ⵛⵔⴰ ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵜⵉⴱⴻⵔⵏⴰⴹ(ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⵙⵙⴰⵏ
ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵉⵍ) ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴻⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵔⵣⴰ ⵓⵔ
ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵚⴹⴰⵍ ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⴻⵔⴽⴰⴷ ⴰⵔⴷ
ⵉⵜⵜⵓ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ ,ⴰⵔⴷ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵛⵣ ⴰⵙⵓⵜⵢ ⵏⵏⴻⵙ.ⵛⵔⴰ
ⵉⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ
ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ .ⴽⵔⴰ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰ ⴳ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵖ
ⵉ ⵓⵖⴻⵕⵎⵉⵎ (ⴰⵖⵕⵓⵎ ⵉⵎⵎⵉⵎⵏ) ⴷ ⵜⵓⵍⵎⵉⵎⵜ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ
ⵉⵙⵙⵓⵎⵎ ⵓⵛⵉⵔⵔⵉ) ,ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰ ⴰⵥⵎⴰⵎ ⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⵏⴻⵖ
ⴰⵜⴰⵢ .ⵛⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵙⴰⴼⴰⴹ ⴷ ⵢⴰⵏ
ⵓⴽⵓⴷ ⵉⵅⵅⴰⵏ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵔⵎⵙ ⵙ ⵓⵥⴰⵢⵜ ⴰⴽⵓⴷ ⵉⵕⵡⴰⵏ.ⴽⵔⴰ
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵓⵢ ⵓⵎⴰⴳⵜⴰⵔ (ⴰⵍⴰⵡⴰⵢ) ⵏ
ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⴻⵙ ⵏ ⵡⵓⵣⵓⴹ(ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵅⴰⵏ) ⵙ ⵡⵉ-ⵏ
ⵓⵄⵍⴰⵣ(ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵕⵡⴰⵏ).ⵛⵔⴰ ⵢⵓⵛⵣ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⴽⵓⴷ ⵢⴰⵜ
ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵉⵙⵉⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵓⵔⵉⵙⵉ (ⴷⵉⴷⴷⴰ ⴳ ⵉⵔⴻⵙ ⵡⴰⵢⵍⴰⵍ) ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹ ⵣⵉ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ.ⴰⴽⵓⴷ
ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵏ ⵜⵎⵉⵊⵓⵔⵜ(ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵏⵓⵢⵏ ⵉⵏⴻⵊⴷⴰ
ⵣⵉ ⴽⵓⵥ ⴰⵔ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ,ⵉⵍⴰ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵍⴰⴽⴰⵜⵉⵏ) ⵉⴳⴻⵔⴱⵏ
(ⵉⵙⵔⵔⴰⵏ)ⵖⵉⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⴽⴰⵜⵉⵏ ,ⵢⴰⵜ ⵏ ⵡⵓⵣⵓⴹ ,ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ
ⵏ ⵓⵄⴰⵍⵉⵣ.ⵅⴰⵙ ⵓⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵔⵉⵙⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵙ
ⵓⴳⵯⵓⵍⵓ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵡⵓⵏⴼⵓ ⵙ
ⵉⵎⵛ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ.ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴻⴳⴻⵔⴼⴰⵍⵏ(ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ)
ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴻⵊⵖⴰⵖⵏ(ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵛⴰ ⵛⵔⴰ
ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵅⵎⵎⵉⵎ ⴳ ⵉⴼⵍⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ) ,ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⵢ
ⴷ ⵉⵜⵜⴻⵏⵥⴰⵥⵏ(ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⴻⵎⵏⴰ)
.ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⵏⴰⵏ(ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵏⴻⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ
ⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ) ⵏⴻⵖ ⵉⵖⵏⴰⴷⵊⴰ(ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵜⵉⴳ) ⵏⴻⵖ
ⵉⵄⴱⴰⵏⵏ ⵏⴻⵖ ⵉⵙⵓⵏⴰⵔⵏ(ⵎⴰ ⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵃⴻⵏⵊⵉⵔⵜ ,ⵉⵍⵍⴰ
ⴼ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵜⴻⵡⵜⵎⵜ) ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⴻⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵖⴻⴱⵔⴰⵊ(ⴰⵔ
ⵉⵜⵜⴻⴼⵓⵃⵔⵔⵓ) ⵙ ⵉⵛⵔⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴳⵍ ⴳ ⵓⴷⵎⵔ ⵏⵏⴻⵙ.
ⵜⵉⵔⵡⴰⵢⵉⵏ(ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ) ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴱⴹⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴷ ⵜⵉⵔⵡⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵢⵙⴰⵔ
ⵄⴻⵙⵙⵓ ⵓⵎⴰⵙⵉⵃ ⴷ ⵜⵉ-ⵏ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⴳⴰⵏⵜ
ⵜⴰⴷⵓⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵓ ⴰⴼⴳⴰⵏ .ⵜⵉⵔⵡⴰⵢⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ
ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⴻⴳⵣⴰⵏ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵕⵡⴰⵏ ,ⵏⵏⴰ ⴷⵉⵙ
ⵉⵜⵜⴻⵥⵓⵥⵓⴹ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴻⵍⴽⵏ ⴰⵣⴰⵜⵉⵍ(ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵛⴰ
ⴰⴷⵜ ⵉⵙⵙⴻⵍⴽⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ) ⵏⵏⴻⵙ,ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ
ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵖⵓⴼⴼⵓⵏ(ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵏⴹⴰⵡ) ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵏⴹⵡ
ⵉⵜⵏⴰⵏ(ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⴱⴷⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵛⴰ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴻⵍⴽⴰⵎ
ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ) ⵙ ⴷⵉ-ⴷⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⴻⵙⵔⵉⵔⵔⵢ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ,ⵏⵏⴰ
ⴷⵉⵙ ⵉⴽⵙⵉⵍⵡ(ⴰⵙⴰⴳ ⵉⵎⵖⴰⵏⵏⴰ ⵛⴰ ⴷ ⵛⵔⴰ ⵖⵉⴼ ⵜⵉⵖⵜⵉ ⵏ
ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴻⵖⵎⵉⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴻⵔⵙ ⴽⵓ ⵢⵓⴽ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵇⴰⵕⵉⴹ
ⵎⴰⵔ ⴰⴷⵜ ⵢⴰⵡⵢ ⵉⵖ ⵉⵖⵥⴰⵏ ) ⴰⴷ ⵉⵄⵔⵓⵔⵏ(ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴻⵔ
ⵛⵉⴳⴰⵏ) ,ⴰⴷ ⵉⵏⵏⵉⵔⵙ ,ⴰⴷ ⵉⴱⴻⵏⵖⵍ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⴷⴷⴻⵔ ⵛⴰ ⴳ
ⵓⴽⵓⴷ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⵉⵖⵏ),ⴰⴷⴰⵙ ⵉⵟⵕⵕⴻⵃ ⵡⴰⴹⵓ.
ⴽⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⵙ ⵡⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵓⵟⵎⵓ (ⵎⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⴻⵇⵇⴻⵏ
ⵛⴰ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⴻⵛⴽⵓ)ⵉ ⵓⵙⴻⵏⴹⵉⵢ (ⴰⴼⴻⵛⴽⵓ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⴳ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ
ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ ⵉⵜⵜⴻⴳⴱⴰⵔⵏ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵍⵉⵜⵔⵉⵏ) ⵏ ⵉⵇⵉⵛⵎ
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴼⵙⴰⵍ ⴰⵏⵏⴰⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵉⵜⵜⴻⵏⵜⴰⵍ ⵡⵓⵣⵓⴹ ⴰⵀⴰ
ⵉⵏⵏⴻⴼⵍⵓⵍⴰ ⵓⵄⴰⵍⵉⵣ ⵓⴽⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⴼⵔⵉⴽ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴽⴽⴻⵙ
ⴰⵟⵎⵓ ⵉ ⵜⵛⴻⴱⴱⴰⵡⵡⵓⵜ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴻⴱⴹⴰⵢⵏ)ⵉⵙⴽⴻⵛⵜⵓⵏ
ⴰⵙⴰⴼⴰ(ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ)
ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ.ⵎⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵢⵓⴽ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴽⴻⵢⵍⴰⵍ

ⵜⴰⵔⵣⵉⴼⵜ ⵉⴽⵔⴰ
ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵉⵔⵖⵓⴷⴰⵖ ⵕⴱⴱⵉ ⵊⵎⵉⵍ ⵉⴳⴰⵡⵉ ⵏⵏⵙ
ⵖⴰⵙⵙⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⴽⵛⵎⴷ ⴼⵍⵍⴰⵏ
ⵖ ⵍⵄⵉⴷ ⴰⵢⴳⴰ ⵖⴰⵙⵙⴰⴷ ⴰⵢⴰⵡⵔ ⵉⵙⵙⵏ
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴼⵔⵃⴰⵜ ⵖⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵜⵍⵍⴰⵎ
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⴼⵔⵃ ⵉⵍⴰⵀⵉ ⵢⴰⵡⵔ ⵉⴼⵔⵃⵏ
ⴰⵏⵡⵡⴰⵛ ⴷ ⵓⵎⵃⵙⴰⴷ ⵓⵔ ⴰⵏⵖ ⵉⵙⵙⵓⵃⵍ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⴰⵖ ⵏⵍⵍⴰ ⵏⵄⴰⵎⵎⵔⵜ
ⴰⴹⴰⵔ ⵉⵏⵓ ⵏⵟⵟⴰⴼⵜ ⴰⴷ ⵓⴽⵓ ⵍⵙⵉⵖⴰⵙⵜ
ⵉⵏⵏⴰⵎⵉ ⴳⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉⴳ ⵏⵙⵓⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ
ⵓⵔ ⵢⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⵏⵅⴰⵚⵎ ⵙⵙⵉⵄⵔ
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵜⵏⵉ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵍⴰⵙⵍ
ⴰⵡⵉⵏⵖ ⵓⵔ ⵉⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⵜⵓⵢⵏ ⴼⵍⵍⴰⵏⵖ
ⴰⵢⵢⴰⴹⵓ ⵙ ⵖⵉⵏⵏⴰ ⵖ ⵜⵉⴷ ⵉⵡⵉ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵏⵓ ⴰⵙ ⵏⵍⵍⴰ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵙⵔⵙ
ⴰⵔⴰⵖ ⵙⵔⵙ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ

(ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵉⵣⵣⵉⴹ) ⵙ ⵓⴽⵓⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⴼⴼⴻⵖ ⴰⵙ-ⴷ ⵉⵅⵅⴰ.ⴳ
ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ ⴰⵔ ⵉⵍⵙⵙⴰ ⵜⴰⵍⵍⴰⵔⴰ(ⵜⵉⵎⴻⵍⵙⵉⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ
ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵙⵙⴻⵍⵙⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵎⵜⵜⵉⵏ).ⵎⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ,ⵙ ⵓⵊⵖⴰⵖ
ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴳⴳⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⴼⵍⴰⵏ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ
ⴷⴰ ⵉⵖⵕⵕⴻⵚ ⵛⴰ) ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ .ⵎⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵓⵎⴻⵃⵔⴰⵢ ⵉⵚⴹⴻⵍⵏ
ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⴻⵛⵛⴻⴹ ⵜⵊⵉⴽⴰⵏⵜ(ⵎⴰ ⵙ ⴷⴰ ⵉⵃⵔⵔⴻⵢ ⵓⵎⴻⵏⴷⴰⵀ
ⴰⵣⵍⴰⵍⴰⵎ ⵏⴻⵖ ⴰⵙⵓⴷⴼ ,ⵏⴻⵖ ...) ⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵓ ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ
ⵜⵇⵉⵙⵓⵙⵜ (ⴰⵙⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵏⴳⴰⵥⵏ ) ⴽⵓⴷ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵙ
ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵜⴰⵍⴻⵖⴷⴰⴷⴰⵢⵜ (ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ ⵉⵕⵡⴰⵏ).ⵎⴻⵛⵜⴰ
ⵏ ⵉⵊ ,ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵓⵔ ⵉⵏⵏⴻⴱⵉⴹ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵡⴰⵍⴰ ⴳ ⵉⵍⵙ ⵏⵏⴻⵙ
ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⵓⴷⵎ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵙ ⵢⵓⵛⵉ.ⵎⴻⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⴷⵊ ⴰⵔ
ⵉⵙⵙⵉⵖⵉ ⴰⴱⵓⵔⴷⵓ(ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵉ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ) ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⴰⵀⴰ
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴽⵎⴰⴹ ⵙ ⵉⵃⵎⵓⴷⵊⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⴻⵙⵓⴹ
ⵙ ⵓⵣⵡⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴻⵔ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⵓⵢⴰⵢ(ⵉⵙⵓⵏⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ
ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵍⵉⵎ).ⵜⵓⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⵓⵎⴻⵔⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵇⵍⵓⵍⵍⵓⵢ ⵙ ⵜⵉ-ⵏ
ⵓⵙⴽⵓⵏⵥ(ⵉⵖⵉⵍⴼ,ⴰⵏⵉⵔⵢ ,ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⴰⵛⵢ ⵡⴰ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ
ⵉⵎⵜⵏ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵉⵍⴳ) ⴷⴰⵔ ⵉⵜⵙⵏ .ⵜⴰⴽⵓⴱⴱⵉⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ
ⴰⵔ ⵉⵙ ⵉⵜⵜⴻⵡⴰⵔⴳⴰ ⵜⴻⴷⵡⵍ ⴷ ⵜⵓⵏⴰⵏⵜ ⵖⵓⵕ ⵉⴷⵙⵏ.ⴰⵛⴽⵓ
ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⵍⴰ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⴻⵙ.ⵎⴻⵇⵇⴰⵕ ⵓⵢ-ⴰ
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵡⴰⵔⴳⴰ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵔⵓ ⵓⵄⴰⵍⵉⵣ ⵓⵣⵓⴹ ⴳ ⵢⴰⵜ
ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ.,ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵉⴷⴷⴻⵔ ⴳ ⵓⵃⴻⴹⵕⵏ(ⴰⴷⴷⴰⵢ
ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⴻⵏⵖⵉ) ,ⴳ ⵜⴰⵍⵇⵇⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⴻⵔⵜ .ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴷⵎⵓ
ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵄⵔⴰⵏ ,ⵉⵙ ⵢⵓⵜⵎ ⵉ ⵡⵉ-ⵏ
ⵜⴳⴻⵛⵛⴰ(ⴰⵢ-ⵏⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵏ ⴰⵄⵔⴰⵏ ),ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴽⴻⵢⵍⴰⵍ ⵙ
ⵓⴷⵉⵎⴰⵍ (ⵉⵎⴰⵍ) ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵔⵣⵓⵣⵣⴻⵖⵏ (ⵉⵏⵏⴰⵕⵥⵎⵏ) ,ⵙ
ⴰⴷ ⵉⵣⵖⵓⴱⴱⴻⵢ ⵜⴰⵖⴻⵔⴷⴰⵎⵎⵓⵜ(ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴰ ⵛⵔⴰ
ⴰⵀⴰ ⵉⴷⵔⵓ ⵜ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⵎⴻⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⴼⴳⵍⴰ
ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ ),ⴰⴷⵜ ⵉⵛⵛⵓⵔ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏⵏⴻⵙ
ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴳⵍⴰⵍ.
ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵥⵢ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵏⴻⵙⵍⴰⵎ ⵙ ⵓⵏⵜⴰ ⵏ
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵣⵓⴳⴰⴳ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⴷⵢⴰⵏ(ⵉⴳⴰ ⵜ ⴷ
ⴰⴷⴰⵢⵉⵏ) ⵜⴰⵣⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵀ ⵣⴻⴳ ⵎⴻⴽⴽⴰ ⵙ
ⵢⴰⵜⵔⵉⴱ .ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⴰⴱⴰⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵀⴷ ⴰⵙⴻⵍⵎⴰⵏ
ⵏⵏⴰ ⵉⴼⵙⴻⵍⵏ(ⵉⵕⵥⵎ) ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ
ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵥⴰⵕⵙⵏ ⵢⵓⴷⴼ.ⴰⵔ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵏⴻⵙⵍⴰⵎⵏ
ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵙⵡⵉⵏ ⵉⵇⵉⵛⵎ ,ⵏ ⵡⴰⴷ ⴳⴻⵔⴼⵍⵏ .ⴳ ⵡⴰⵙⵙ
ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⴰⵔ ⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏⵙⴻⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ
.ⴰⵃⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⴷⴰⵎⵎⴰⵏ ⴷⴷⴻⵖ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵉⵃⴰⴷⵣ
(ⴰⴷⴰⵙ ⵉⵏⵎⵉⵍⵉ)
ⵓⵏⴻⵙⵍⴰⵎ ⵙ ⵉⵎⴻⵖⵏⵉ ⵏⵏⴻⵙ,ⴰⵔⴰⵙ
ⵉⵜⵜⴻⴳⴻⵢⵏⴰⵏ(ⵉⴷⴽⵍ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⴰⵔⴰⵙ ⵉⵜⴻⵜⵜⴻⵔ) ⵎⴰⵔ ⴰⴷ
ⵉⵍⴻⴽ ⵙ ⵓⵎⴰⴳⵍⴰⵍ(ⵓⵔⵜⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵢⵏ)
ⵣⴻⴳ ⵡⴰⵥⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰⴽ
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵎⵢⴰⵡⴰⵢ ⵡⴰⵏⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵉⴷⴰⵎⵎⴰⵏ
(ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵖⵏ) ⵓⴷⵢⵉⵏⵏ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵜⵜⴻⵢⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵛⵉⵛⵓⵏⴳ ⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⴷⴻⴼⵔⵉⵔ
(ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⴻⵔⴷⴰⵙⵏ)ⵏⵏⴻⵙ ⵡⵉ-ⵏ ⵓⴼⴻⵔⵄⵓⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴻⴱⴹ
ⴳ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵢ ⴷⵉⵖ ⴷ ⵓⵏⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵎⵀⵓⵢ
ⴰⴼⴻⵙⴳⴰⵔⴰⵏ (ⴰⴽⵯⴼⴰⵙ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ) .ⴳ ⵜⵓⵎⵢⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵉⵏ
ⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵅⴰⵙ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⴷⵉⵢⵏ
ⵙ ⵓⴼⴻⵙⴳⵔ.ⵓⵔ ⴰⵔ ⵏⴻⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⴽⴷ(ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ
ⴰⵎⵎ ⵓⵃⴻⵢⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵃⵡⴰⵛ) ⴰⵙⴻⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ
ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ.ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴰⵖ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴼⵓⵍⵍⵓⵙ ⵉⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⵎⴰ
ⵉ ⴽⵓ ⴰⴼⴻⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⴻⵖⵢⴰⵎⵜ(ⵜⴰⵡⵊⴰ) ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⵙⴻⵎⵔ
ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ(ⵜⴰⵙⴷⴻⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵍ) ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵏ ⵢⵉⴹ ⵏ
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⴻⵖ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵙ .ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵖⵉⵍ ⵉⵙ ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵓⵔ
ⵉⴷⵊⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵙⴰⵔ ⵉⴷⵊⵉⵡⵏ .ⴰⵔ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵡⴰ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ
ⵙⴻⴽⵙⵓ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⵍⵓⵙ .ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴷⵊⴰ
ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴼⴻⵔⴷⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⵎⴻⵏⴳⵉⵜⵏ (ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ)
.ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴳⵯⴷⴰⵍ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ ⵖⵉⴼ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵙⵓⴽⴽⴼ ⵏ
ⵉⵃⴻⵍⴼⴰⵙ (ⵜⵓⴳⴰ) ,ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵥⴱⴰⵕ ⵉⵙⴻⴽⵯⵍⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ
,ⴰⵔ ⵉⵙⴳⵓⵔⵔⵓⵎ ⴰⵣⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴻⵍⵎⵢⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵎⴻⵛ ⵜⴻⵍⵍⴰ.
ⵎⴻⵛ ⵢⵓⴼⴰ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴰⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵓⵔ ⵜⴰ
ⵜⴱⴱⵉ ⴰⵙⵟⵟⴰ ⵓⵔ ⵜⵜⵓⵢⴰⵇⵇⵉⵍ ⴰⴷⵜ ⵉ ⵜⴻⵙⵔⵢ ⵉⴷⴷⴻⵖ

ⴽⴽⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵖⵉⵍⵏ ⵉⵙ ⴷⴰ ⵖⵓⵕⵙⵏ ⵜⵜⴻⴽⴽⴰⵏ
ⵉⵎⴰⵍⴳⵏ(ⵡⵉ-ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ) ⵏⵙⴻⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ
ⵉⵜⵜⴰⵏⵢ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⴷⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴳ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ)
ⵓⵏⴼⴼⵓ(ⵉⵎⴰⵏ) ⵏⵏⴻⵙ ⴳ ⵓⵙⵜⵓ .ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴼⵕⴰⴹ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ
ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⴻⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵡⵉ-ⴷⴷⴰ ⵉⵙⵙⴻⵏⵙⴰⵏ ⵜⴰⴳⴻⵍⴹⵉⵎⵜ(ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵙⵢ ⵉⴷⵉⴽⵍ ⵎⴰⵔ ⴰⴷⵜ ⵉⴳⵔ ⴳ ⵉⵎⵉ) ⵏ ⵙⴻⴽⵙⵓ ⴳ
ⵓⵣⵓⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵉⴹ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵍⴰ . ⵓⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵖ ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ
ⵓⴼⴰⵏ ⴷⵉⵙ.ⵡⴰⵇⵉⵍⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵛ ⵎⴰ ⵙ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵙⵉⵏⵏ ⵉⵙ
ⵇⴻⵏⵏⴰ ⵉⵕⵡⵓ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴼⴻⵙⴳⴰⵔⴰⵏ .ⵙ ⵓⵙⴰⴱⵉⵔ ⴷⴷⴻⵖ
ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴳⵣⴰⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⵉⴷⵏ.ⴰⵢ-ⴰ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵉⵙ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵉⵍⴰ ⴰⵊⴰⵡⵉⵍ ⴷ ⵓⵍⴰⵎⵓⵚ
ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴼⴻⵙⴳⴰⵔⴰⵏ .ⵉⴷⴷⴻⵖ
ⴳⴳⵓⴷⵉⵢⵏⵜ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴷⴰ ⵙⵙⴻⵎⵔⴰⵏ ⵀⴰ ⵜⴰⴳⵯⵍⵍⴰ ⵀⴰ
ⴱⴰⴷⴷⴰⵣ(ⵙⴻⴽⵙⵓ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵔ ,ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴳⴰⵔ) ⵀⴰ ⴰⵎⵍⵓ ⵀⴰ
ⴰⴼⴹⴹⵓⵥ (ⵙⴻⴽⵙⵓ ⵏ ⵜⵓⵎⵥⵉⵏ )ⵓⴽⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴼⴼⴻⵔⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ
ⵏ ⵓⴷⵓⵙⴽⵓ(ⴰⴼⴻⵛⴽⵓ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵢⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ) ⵢⵓⵙⵉⵢⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ
ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴻⵕⵎⵉ ⵏⴻⵖ ⵓⵖⵢⴰⵢ ,ⵏⴻⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵓⵎⴰⵙ (ⴰⵖⴻⵕⵎⵉ ⵏ
ⵡⴰⵔⴰⴳⴰⵏ),ⵏⴻⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⵉⴽ (ⴰⵖⴻⵕⵎⵉ)ⵏ ⵜⵉⵛⵉⵟ,ⵏⴻⵖ ⵏ
ⵉⵡⵣⵣⴰⵏ (ⴰⵖⴻⵕⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵣⴰⵔⵜ) ⵏⴻⵖ ⵛⵔⴰ ⵏ ⵓⵅⵛⴰⵛ (ⵉⵖⴻⵚⵚ
ⵏ ⵓⴳⵓⵎⵎⵓ)ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ.ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵏⴻⵖ ⵜⴰ-ⵏⵏⴰ ⵜ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ/ⴰⴷ
ⵜⴰⵎⵥ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⴻⵖ ⵏ ⵜⴰⵔⵎⴰ(ⴰⵃⴰⵏⵓ ⵏ ⵉⵎⴻⵏⴷⵉ)
ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⴻⵏⵢⵓⴷⴷⵓ /ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⵢⵓⴷⴷⵓ
ⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⵢⴰⵎⵜ.
ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵜⵓⵖⵍⵉⵏⵜ ⵜⵓⵎⵔⵉⵙⵜ
ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⴻⵙⵡⵓⵏⴼⵓⵏ ⵉⵙⴻⵎⵊⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵙⴻⵎⵊⵉⵍⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ
ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵛⴱⴰⵢⵢⵓ ⵓⵏⴱⵉⵣ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵛⵜⵉⵢⵏ
ⵉⴷⵓⴳⵉⵎ (ⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵎⵔⴰⵢ ⴰⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏ ⵛⵔⴰ ⴰⵏⴰⴱⴰ ⵏⵏⴻⵙ)
ⵏ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⴷⴷⴻⵖ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵍⴰⵎⵓⵚ ⴰⴼⴻⵙⴳⴰⵔⴰⵏ ,ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ
ⵙⵙⴰⵔⴰⵎⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴻⴱⵍⵓⵍⵙ ⵓⵏⵥⴰⵕ
ⵜⵉⵔⵔⴻⵙⵜ (ⴰⵛⴰⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵛⵔⴰⵣ)ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⴰⴷⵢ
ⵡⴰⵎⵓⴷ ,ⴰⵀⴰ ⵙⵙⵉⵖⵏ ⴰⵙⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⴰⴼⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ .ⵢⵓⴽⵍⴰⵍ
ⵡⴰⵙⵙ ⵡⴰ-ⵏⵉⵜⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰ ⵙ ⵜⵉⴼⴼⵉⵔⵜ
ⵜⵓⵎⵊⵉⵍⵜ(ⴰⵙⵙ ⵡⴰⵔ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⵖⵕⴰⴹ ⵉⴼⵔⴰⵏ).
ⵓ-ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
ⴰⵙⴽⴻⵔⴽⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⴱⴰⵀⵔ (ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵔ ⵉⴼⵍⵉⵙ ⵛⵔⴰ ⴳ
ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ)ⴰⵡⴰⵏⵉⴽ ⵉⴱⵓⵥⵥⵏⵏ (ⵉⵍⴽⴰⵏ) ⵙ
ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵜⵓⵎⵔⵉⵙⵜ ⵜⵓⵖⵍⵉⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⴼⴼⵉⵔⵜ ⵜⵓⵎⵊⵉⵍⵜ ,ⴷ
ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵙⵍ
ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⴰⵏⴰⴱⴰ ⵀⴰⵜ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⴰⵔⴽⴰⵙ
ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⴼⴻⵙⵜⴰ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵉⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢⵏ
ⴰⴱⵓⵥⵥⵏ ⵙ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵡⴰⵖⴰⴷ
ⵓⵎⵔⵉⵙ ⴷ ⵓⵖⵍⵉⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵉⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵓⴽⵔⵓⴽⴹ.
ⵜⵉⴷⴷⵓⴳⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴼⴻⵙⴳⴰⵔⴰⵏ
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵣⴷⵢ ⴷ ⵜⵖⴻⵕⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵏⴻⵜⵜⵉⵜ ⵏⵙⴻⵏ
.ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵙ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵙ ⵓⵖⵔⵉⴽ ⵏ
ⵜⴻⵃⴳⵓⵣⵜ .ⵎⴻⵛ ⵉⴱⵓⵥⵥⵏ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ ⴰⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢ ⵙ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ
ⴷⴷⴻⵖ ⵀⴰⵜ ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵜⴼⴰⴳⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵛⴱⴱⴻⵔ ⵓⵖⵔⴼ
ⴰⵎⴻⵖⵕⴰⴱⵉⵢ ⴷ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴻⵎⴷⵔ ⵏ
ⵜⵖⵓⵕⵉ ⵏⵏⴻⵙⵏ ⵙ ⵉⵎⴻⵔⵛⵉⴷⴰⵏ (ⵜⴰⴼⴰⴳⵍⴰ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ) ⵉⴳⴰⵏ
ⴰⵙⴻⴽⵜⵓⵜⵜⴻⵔ (ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵢ ⵛⴰ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ)ⴳⴻⵔ ⵓⵡⴰⵏⵉⴽ
ⴷ ⵓⵖⵔⴼ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵎⴻⵔⵛⵉⴷⴰⵏ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⵢⴰ ⴰⵙⵍ ⵏ ⵡⴰⴷ
ⵢⵉⵍⵉ ⵉⵇⵉⵛⵎ.ⵉⵎⴻⵔⵛⵉⴷⴰⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵜⵓⵎⵎⵉⵏⵉⵏ
ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⵙⴻⵔⵣⴰⵖⵏ(ⴰⵙⴰⴳ ⵉⴳⴳⵓⵏⴻⵢ ⵛ ⵙ ⵎⴰⵢ ⴷ ⵉⵕⵡⴰⵏ)
ⵉⵎⴻⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⴰⴽ.ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵖⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⴰⵏ
ⵉⵔⵓⵣⵉⵖ ⵏⵙⴻⵏ .
* ⴰⵖⴰⵣⴰⴼ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2968

ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 12 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2018, ⴳ
ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2968, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ
ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⴳ”.
ⴰⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ “ⵢⵉⴹ ⵏ ⵏⵏⴰⵢⵔ” ⵜⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵔⴰ ⵓⴼⴰⵔⴰ
ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵍⵉ ⵎⵓⵔⵉⴼ, ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ “ⴰⵃⵡⴰⵛ ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ”, ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵎ
ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ.
ⵉⴳⴰ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵏⵏⵙ. ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ , ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⴽⴰ
ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵥⵥⵍⵎⴹ, ⵙⴳ ⵣⵉⴽ. ⵉⵟⵟⴼ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ
ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ : « ⵉⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ », « ⵉⴹ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ », « ⵃⴰⴳⵓⵣⴰ », «
ⵜⴰⴳⴳⵯⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ » ⴷ « ⵜⴰⴱⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ» ⵖⵓⵔ ⵉⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵏ. ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ : ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵎⵜⵜⵛⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ (ⵙⴽⵙⵓ,
ⵜⴰⴳⵯⵍⵍⴰ…), ⵜⵜⵓⴳⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵥⵓⵏⴷ : ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⵏⵖ ⴰⴳⴷⴰⵍ ⵏ
ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵎⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵏⴰⵎⴽⵏ ⵉⴱⴹⴰⵏ. ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ
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COURS DE TAMAZIGHT
Chaque mois, "le Monde
Amazigh" continue à
vous livrer des cours de
langue amazighe que
l'Institut Royal de la
Culture Amazighe avait
élaboré, , comme outils
pédagogiques sous forme
d'un
manuel
intitulé
"Sawlat s tamazight" .
Sur le plan référentiel,
"Sawlat s tamazight" est
un ouvrage qui adopte les
directives définies dans les
Discours Royaux et dans
le dahir portant création et
organisation de l’Institut
Royal de la Culture
Amazighe.
"Le Monde Amazigh" vous offre, cette fois-ci, des cours
d'alphabétisation des adultes, dont l'auteur est Hannou LARAJ.
"Le Monde Amazigh" tient à remercier l'IRCAM de nous avoir
autorisé à publier ces cours, qui seront sans aucun doute de grande
utilité aux enseignants et à ceux qui veulent apprendre la langue
amazighe.
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BMCE Bank of Africa,l’AFD et la BEI
s’associent en faveur de la protection de la ressource en eau et de l’adaptation au changement climatique du Maroc
Ce mercredi 6 Décembre 2017, BMCE Bank of Africa (BMCE), la
Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence française
de développement (AFD) ont signé respectivement des accords
pour un montant total de 20 millions d'euros afin d’accélérer le
financement de projets publics et privés qui contribueront à préserver les ressources en eau du Maroc et augmenteront ainsi la
résilience du pays au changement climatique.
Ce programme repose sur une double approche financière et technique via notamment la mise à disposition de BMCE Bank of Africa
d’une ligne de crédit d’un montant total de 20 millions d’euros.
Celle-ci ciblera les industriels privés et les opérateurs publics
d’eau potable et d’assainissement. Elle sera complétée d’un accompagnement technique de BMCE Bank of Africa, à hauteur de
1,3 millions d’euros, afin de renforcer son offre de financement
dans le domaine de l’eau et de faciliter l’émergence d’initiatives et
la demande d’investissements, via notamment la promotion d’un
accompagnement renforcé des porteurs de projets.
Ce programme participe à l’approfondissement du partenariat
entre la BMCE Bank of Africa, la BEI et l’AFD, déjà partenaires au
travers de l’expérience réussie du programme « MorSEFF » (Morocco Sustainable Energy Financing Facility) destiné à encourager les investissements dans l’énergie durable par l’intermédiaire
d’institutions financières.
« BMCE Bank of Africa réaffirme aujourd’hui son engagement
dans la finance à impact positif avec la mise en place d’une solution de financement spécifique à l’optimisation de la gestion de
la ressource en eau et à l’adaptation au changement climatique,
dans la continuité des travaux lancés lors de la COP22. Nous nous
réjouissons de ce renforcement de la collaboration avec l’Agence
Française de Développement et la Banque Européenne d’Investissement afin de servir le marché marocain et apporter l’expertise
nécessaire dans un domaine qui contribue fortement aux Objectifs
du Développement Durable dans leurs aspects environnementaux,
sociaux et économiques. Cette offre représente pour nous, à l’instar de Cap Energie-MorSEFF, une nouvelle concrétisation de nos
engagements en faveur d’une finance durable et à impact positif,
souligne M. Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur Directeur
Général Exécutif Groupe ».
« Nous sommes très heureux de poursuivre notre coopération avec

←
notamment ceux du « Hirak Rif » ;

-L’arrêt de la spoliation des terres collectives des tribus
amazighes ;
-L’arrêt des souffrances de la population d’Imider victime
de la société minière qui exploite et épuise ses ressources et
ses richesses, sans que la population, marginalisée, pauvre
et exclue, n’en profite ;
-L’intervention pour mettre fin aux agressions et aux crimes
dont les amazighes sont victimes et inclus les étudiants du
Mouvement Culturel Amazighe (MCA) au sein des universités marocaines ;
-La décision urgente d’octroyer les droits du peuple amazighe, tels que définis dans les chartes et les droits internationaux et relatifs aux droits de l’homme et des peuples;
-L’AMA soutient tous les mouvements contestataires populaires et pacifistes dans toutes les régions du Maroc.

En Algérie
- Applaudit la décision relative à l’officialisation du nouvel an
amazighe et demande à ce que l’académie de la langue amazighe voit le jour le plus tôt possible ;
-Demande aux autorités algériennes de répondre à toutes les
revendications amazighes, objet du combat du mouvement
amazighe depuis des décennies ;
- L’arrêt de la violation des droits de l’homme en général et
des droits amazighes en particulier ;
-Demande aux activistes et aux cadres amazighes ainsi qu’aux
partis qui soutiennent la cause amazighe en Algérie de pousser le gouvernement et le régime pour avoir davantage de
droits légitimes amazighes, y compris le droit à l’autonomie
régionale de la Kabylie, de l’Aurès, des Ayt M’Zab et la région
Touarègue au sud algérien ;
- La généralisation de l’enseignement de l’amazighe dans les
différentes régions d’Algérie et lui octroyer le statut de matière obligatoire dans les différentes institutions scolaires.
C’est une revendication que porte des milliers d’activistes et
d’étudiants amazighes en Algérie ;
- La poursuite de la défense et de la plaidoirie au niveau
international pour leurs droits culturels, linguistiques, politiques, économiques et sociaux et dénoncer les pratiques du
régime algérien à leur égard.
En Lybie
-Demande au Nations-Unies de faire participer activement
les Amazighes dans les pourparlers qu’elles parrainent pour

BMCE Bank of Africa au travers de cette initiative innovante et
d’accompagner, en collaboration avec la BEI, notre partenaire dans
sa démarche de finance durable, souligne M. Eric Baulard, Directeur de l’AFD au Maroc. L’AFD est pionnière dans l’action climatique. Nous avons intégré cette dimension dans nos opérations
depuis plus de dix ans et 50% de nos financements ont aujourd’hui
un effet positif direct pour le climat ; ces co-bénéfices s’élevant
même à deux tiers au Maroc. Notre objectif est d’aller plus loin et
de rendre 100% de nos projets compatibles avec l’Accord de Paris.
La question de la préservation des ressources en eau du Maroc et
de la résilience du pays au changement climatique est essentielle.
Nous espérons que cette initiative, qui s’inscrit pleinement dans
les politiques publiques marocaines et consolide la place de l’AFD
comme un acteur majeur du financement du secteur de l’eau au
niveau international, puisse contribuer à y apporter une solution
concrète ».
L’appui financier de l’AFD sera complété d’un appui technique
sous la forme d’une enveloppe d’assistance technique de 300 000
euros, destinée au renforcement de l’offre de financement et des
capacités de BMCE Bank of Africa dans le secteur de l’eau.
« Depuis plus d’un demi-siècle, la BEI soutient les projets qui
préservent l’environnement, en particulier la qualité de l’eau
comme ressource précieuse et indispensable et elle est devenue
aujourd’hui le premier bailleur de fonds multilatéral pour le financement de la lutte contre le changement climatique. Nous sommes
heureux de renouveler notre partenariat avec BMCE Bank of Africa et l’AFD en faveur de l’Action Climat et de la protection de l’eau
au Maroc. Le programme signé aujourd’hui répond aux besoins de
développement et d'amélioration à petite échelle des installations
de traitement et de gestion de l'eau, ainsi que des réseaux de distribution. Il permettra également d’accompagner les industries, les
entités privées à forte consommation d'eau et les régies dans le
développement de leurs projets en ce domaine» a souligné Flavia
Palanza, Directrice des opérations de prêt dans les pays du voisinage à la BEI.
Le financement de la BEI sera accompagné par une enveloppe
d’Assistance Technique financée par le fond CAMENA « Climate
Action in the Middle East and North Africa» et mise en œuvre par
la BEI pour faciliter le déploiement de la ligne de crédit. Cette

trouver une solution consensuelle et participative de la Lybie
poste-révolutionnaire;
- Demande la promulgation d’une Constitution démocratique
qui décrète un Etat fédéral permettant au peuple libyen de
s’autogérer et de conserver ses spécificités dans le cadre d’une
démocratie participative;
- Affirme son soutien aux Amazighes de Lybie et les appelle à
davantage de vigilance pour la satisfaction de leurs revendications au sein de la nouvelle Lybie ;
- Appelle les Amazighes de Tamazgha et du monde à soutenir les Amazighes de Lybie pour la satisfaction de leurs droits
justes et légitimes ;
- Son soutien total au droit des Amazighes à défendre leurs
villes et régions, qu’ils contrôlent actuellement, et adhère à la
décision d’officialisation du nouvel an amazighe 2968.
En Tunisie
-La réponse aux revendications du mouvement amazighe tunisien et la reconnaissance des droits linguistiques et culturels
amazighes ;
-Demande une constitution démocratique pluraliste respectant l’identité, l’histoire et la civilisation tunisiennes et son
pluralisme culturel ;
-Affirme que la non reconnaissance du pluralisme linguistique et culturel constitue un affront aux principes et aux
valeurs sur lesquels est fondée la révolution tunisienne de «
jazmin ». Et réaffirme que l’ignorance des droits amazighes
sape fondamentalement l’édification d’un Etat démocratique
pluriel, et viole l’égalité entre citoyens qui figure dans la nouvelle constitution tunisienne ;
-Demande au gouvernement tunisien de prendre des décisions
pour l’intégration de l’amazighe dans les secteurs de la vie
publique ;
-Prend note des combats des activistes et des cadres amazighes, pour leur maturité dans leur lutte pour leurs droits et
est fier de la conscience et du renouveau amazighe ainsi qu’au
retour aux racines, en progression en Tunisie.
Azawad
-Affirme que la clé de la stabilité dans la région du Grand
Sahara consiste à octroyer à la région de l’Azawad une autonomie politique élargie et qui permette à la population locale
de s’autogérer, loin de l’exploitation adoptée par le gouvernement de Bamako ;
-Confirme que la paix et la stabilité véritables dans l’Azawad

assistance technique
prendra la forme
d’un service d´appui
concret aux entreprises dans la préparation technique
et financière des demandes de crédit.
Plus d’information :
Soumis à un fort stress hydrique qui est amené à s’accentuer sous
l’effet du changement climatique, le Maroc connaît depuis 1995
des avancées notables dans le secteur de l’eau et mène une politique incitative notamment en faveur des investissements de dépollution industrielle, du recyclage et de la réutilisation de l’eau.
L’importance du secteur de l’eau pour l’adaptation au changement
climatique du Maroc a été soulignée lors de la publication de sa
contribution déterminée au niveau national (CDN) parallèlement
à la ratification de l’Accord de Paris le 21 septembre 2016 et réaffirmée lors de la COP22 à Marrakech, le 8 novembre 2016, à
l’occasion de la Journée de l'action pour l'eau.

passe par la reconnaissance du la composante amazighe touarègue et par l’édification d’un Etat civil, fédéral et pluriel ;
-Demande la mise en œuvre des dispositions et des principes des chartes internationales des droits de l’homme et des
peuples, ainsi que le droit à l’autodétermination des peuples,
au niveau politique, économique et culturel…
-Appelle les Nations-Unies et les pays occidentaux à faire
pression sur le régime malien pour satisfaire tous les droits
des Touaregs de l’Azawad ;
-Confirme son soutien absolu aux Amazighes de l’Azawad
jusqu’à satisfaction de toutes leurs revendications légitimes et
appelle à la satisfaction des revendications de tous les Touaregs.
Les Amazighes de la Diaspora des pays européens
-Demande aux gouvernements des Etats de l’Union Européenne
(UUEE) à mettre fin à leur collusion et complicité avec les régimes
d’Afrique du Nord, et à revaloriser, urgemment, la langue, la culture
et l’identité amazighes, en l’enseignant aux enfants de la diaspora
qui constituent la majorité absolue des émigrés dans les pays européens d’origine du sud de la Méditerranée.
-Insiste pour que l’identité et la langue amazighes soient prises en
considération par les gouvernements européens dans leurs politiques et programmes relatifs aux émigrés et à l’émigration, de
même au niveau de sa politique étrangère et ses relations avec les
Etats d’Afrique du nord ;
-Affirme de la crise identitaire dont souffre les enfants des émigrés, cause de l’extrémisme et du terrorisme, est liée à l’exclusion de
l’amazighe et de l’islam populaire modéré ainsi que des valeurs universelles et humaines des écoles européennes ( http://amamazigh.
org/2017/11/lama-interpelle-lunesco-sur-limportance-de-lalangue-maternelle-dans-la-resolution-de-la-problematique-deleducation-au-maroc-et-dans-les-pays-de-tamazgha/ );
-Fait endosser la responsabilité de la continuation de l’exclusion
de l’amazighe dans les pays de Tamazgha, aussi aux gouvernements
européens qui ont signé des conventions signé avec ces régimes,
connus pour leur hostilité vis-à-vis de tout ce qui est amazighe à
Tamazgha, en Afrique du Nord.
* Assemblée Mondiale Amazighe
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L’Assemblée Mondiale Amazighe demande aux Etats européens
à revaloriser, urgemment, la langue, la culture et l’identité amazighes
-La poursuite du nettoyage ethnique contre les amazighes du
M’Zab et la promulgation de circulaires internationales contre
les activistes qui militent pacifiquement pour l’autodétermination de la région du M’Zab ;
-L’arrestation de dizaines des amazighes du M’Zab en les incarcérant sans respect aucun aux règles d’une justice juste ;
-La poursuite des arrestations et des interdictions des Amazighes d’Algérie, optant pour une approche sécuritaire face à
leurs revendications;
-L’atermoiement vis-à-vis du dossier amazighe pour lui octroyer sa place en tant que langue officielle dans la Constitution;
-Le non-respect du régime de ses engagements internationaux
relatifs aux droits des Amazighes et des droits de l’homme en
général ;

* Au niveau de l’Algérie
-La poursuite du régime algérien de la répression des voix
amazighes en les accusant de terrorisme ;

* Au niveau de la Tunisie
-L’ignorance continue des revendications du mouvement amazighe en Tunisie ;
-L’exclusion de l’amazighe dans la nouvelle Constitution ;
-La poursuite de la négation de l’amazighe et de l’indifférence
gouvernementale vis-à-vis du dossier amazighe par les gouvernements post-révolutionnaires;
-L’absence de soutien à la cause amazighe de la part des «
forces démocratiques et de droit ».
Au niveau de l’Azawad
-La continuation de l’intervention du Mali
dans la province de l’Azawad, avec le soutien
des autorités françaises et algériennes ;
-La poursuite des crimes de l’armée malienne
contre les femmes et les enfants de l’Azawad
ainsi que l’épuration ethnique contre les Amazighes touaregs ;
-La continuation de l’intervention française et
algérienne dans les affaires de l’Azawad et leur
opposition contre les revendications amazighes
ainsi que leur droit à l’autodétermination de
leur région riche en ressources naturelles;
-L’exécution des forces maliennes, soutenues
par les forces françaises, de crimes contre la
population de l’Azawad, par l’exil, l’assassinat
et la destruction des maisons des détenus ainsi
que l’arrestation de dizaines d’azawadiens.

Partant de ces faits, l’Assemblée Mondiale Amazighe constate et dénonce
ce qui suit :
* Au niveau du Maroc
-La poursuite de l’atermoiement et de l’indifférence quant à
la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe,
en dépit de sa promulgation en tant que langue officielle dans
la Constitution de premier juillet 2011 ;
-Le silence du gouvernement et plus particulièrement du Parti
de la Justice et de Développement (PJD) relatif à la revendication populaire des marocains, réclamant la reconnaissance
du nouvel an amazighe comme jour férié et payé ;
-La poursuite des interdictions des prénoms amazighes ;
-La poursuite de la politique de spoliation des terres des tribus
amazighes, dans différentes régions du Maroc, et l’exploitation de leurs richesses en les poussant à déserter leurs terres et
leurs biens, et à émigrer vers les centres urbains et en Europe;
-La poursuite du sabotage de l’enseignement de l’amazighe et
sa marginalisation réduit à une langue « de choix », en plus du
recul par rapport aux acquis d’avant la Constitution de 2011;
-La menace des enseignants de l’amazighe en les obligeant à
enseigner des matières qui ne sont pas de leur spécialité par
la contrainte.
-La poursuite des arrestations des détenus de la contestation
du Rif, Jrada et Tinghir…, objet de verdicts iniques sans respect aux conditions minimales d’un jugement ;
-La poursuite de la militarisation du Rif par les différents services de forces de répression ;
-L’indifférence vis-à-vis des revendications de la population
civile et autochtone d’Imider en sit-in depuis plus de six ans ;
-Le silence des autorités vis-à-vis du terrorisme et des menaces qui visent les étudiants amazighes au sein des universités.

excluant la composante amazighe, fondamentale dans l’identité libyenne ;
- L’arrestation d’activistes amazighes par les milices ethniques
de Général Haftar, dont le dernier est Rabiâ Aljicha, à Benghazi.

-Le recul des partis gouvernementaux quant à la généralisation obligatoire de l’enseignement de l’amazighe ainsi que les
contestations des étudiants amazighs, qui sont objets d’arrestations et de répression ;
- Le choix du régime algérien qui soutient « les tribus Arabophones » contre les Amazighes autochtones à Ghardaya ;
-L’atermoiement quant à la mise en œuvre de l’officialisation
de l’amazighe, au même titre que l’arabe, bien qu’il soit reconnu dans la constitution amendée de 2016.
* Au niveau de la Lybie
-Elle dénonce les partis libyens qui violent les principes de
démocratie et les chartes internationales relatives aux droits
de l’homme ainsi que les principes de la révolution du 17 février, qui aspire refondre la politique raciste arabiste du dictateur Kadhafi contre les Amazighes ;
- La poursuite de la négation des droits du peuple amazighe
qui a contribué, de manière conséquente à la réussite de la
révolution libyenne ;
- La poursuite de l’exclusion des Amazighes dans la participation politique, en leur interdisant de pratiquer leurs droits politiques quant à la gestion des affaires du nouveau Etat libyen ;
-La poursuite du véto brandi par des forces arabistes hostiles au droit du peuple amazighe contre l’officialisation de la
langue amazighe dans la Constitution libyenne ;
-La poursuite des arrestations et des assassinats politiques
contre les Amazighes, œuvre de milices armées, financées par
le Qatar et les Emirats Arabes Unis;
- La poursuite de l’exclusion des Amazighes du dialogue national libyen et leur exclusion absolue des pourparlers et des
dialogues entamés par les Nations-Unies.
-La poursuite des attaques ethniques menées par le général
Khalifa Haftar contre les Amazighes de Lybie ;
- La nomination de l’armée libyenne d’ « armée arabe », en

* Au niveau des Amazighes de la
Diaspora europénne
-La poursuite de l’ignorance par les Etats européens des
causes identitaires et des spécificités culturelles et linguistique des émigrés d’origine des pays d’Afrique du nord ;
-La continuation des gouvernements européens à traiter des
millions d’émigrés Amazighes comme des « Arabes » et non
comme des Amazighes d’Afrique du nord ;
-La collusion des gouvernements européens avec les régimes
qui se disent « arabes » en Afrique du nord, en enseignant la
langue arabe aux enfants d’émigrés et l’exclusion absolue de
leur langue maternelle qu’est la langue amazighe. Des régimes
basés sur l’idéologie nationaliste arabiste et sur l’islamisme
politique en Afrique du nord et qui véhiculent une haine viscérale à l’égard de l’Homme, identité, culture et civilisation
amazighes, et qui sont en opposition totale avec les valeurs des
pays européens ;
-La poursuite des tractations avec les pays nord-africains sur
la base des intérêts politiques et économiques et non sur la
base du respect des droits et des chartes internationales relatives aux droits de l’homme qu’ils ne cessent de défendre jour
et nuit.
Partant de ce qui précède, l’Assemblée Mondiale
Amazighe revendique ce qui suit
* Maroc
-L’urgence de la promulgation des lois relatives à la mise en
œuvre du caractère officielle de l’amazighe ;
-La promulgation d’une loi punissant l’anti-amazighisme ;
-La libération de tous les détenus et satisfaction du dossier
revendicatif de la population du Rif et de ses provinces, de la
population de Tinghir et de Jrada…
-L’arrêt des procès formels et des jugements iniques dont les
activistes de la contestation dans toutes les régions du Maroc,

←

L’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA), organisation « berbère » internationale, a pour mission de suivre et constater
les souffrances des Amazighes, défendre leurs droits et leurs
intérêts dans les différents pays de Tamazgha (dit Afrique du
nord). Dans ce sens elle profite du nouvel an amazighe 2968,
pour féliciter tous les Amazighes du monde et leur souhaiter
une bonne année pleine d’acquis et de réussites, pour leur
juste et légitime cause amazighe.
Elle constate, par exemple au Maroc, avec amertume la poursuite de la marginalisation et de l’exclusion de tout ce qui est
amazighe ainsi que les arrestations et la répression relatives à
la contestation rifaine (Hirak Rif) et celle de Jrada, en plus du
sit-in d’Imider, de même que la spoliation des terres collectives, l’interdiction des prénoms amazighes, le recul au niveau
de l’enseignement de l’amazighe et l’atermoiement relatif à
la mise en œuvre officiel de la loi organique
de l’amazighe. Constat qui s’applique à tous
les pays de Tamazgha. Dans ce sens, que
l’Assemblée a constaté la continuation de la
répression et des arrestations ainsi que des
jugements formels en Algérie et la résistance
de l’Etat et des forces rétrogrades contre les
droits de l’homme et les acquis en faveur
de l’amazighité. Elle a également constaté
les attaques contre les Amazighes de Lybie
et l’exclusion de l’amazighe dans la Constitution libyenne par les forces « arabistes ».
Il en est de même en Tunisie où l’amazighe
est exclu de la Constitution. C’est aussi le
cas des actions menées contre l’autodétermination des amazighes en pays touarègues
comme c’est le cas de l’Azawad.
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احلكومة تلزم تالميذة الباكالوريا بالتمكن من  4لغات بينها األمازيغية

قالت األمانة العامة للحكومة ،يوم
الخميس  04يناير الجاري ،إنها انتهت من
صياغة مرشوع قانون يتعلق بمنظومة
الرتبية والتعليم والتكوين والبحث العلمي،
يجعل التالميذ املغاربة متمكنني من
التواصل بأربع لغات مبارشة بعد الحصول
عىل شهادة الباكالوريا ،بينها اللغة
األمازيغية.
وأكدت حكومة العثماني أن «مرشوع
القانون الجديد نص عىل عدد من
املستجدات التي طاملا كانت موضع خالف
بني رشائح املجتمع املغربي ،خاصة ما

يتعلق بمجانية التعليم ،ولغة التدريس»،
معلنة عن «إرساء تعددية لغوية بكيفية
تدريجية ومتوازنة تهدف إىل جعل املتعلم
الحاصل عىل الباكالوريا متمكنا من اللغة
العربية ،وقادرا ً عىل التواصل باألمازيغية
ومتقنا للغتني أجنبيتني عىل األقل».
ويف املقابل أكد مرشوع القانون الحكومي
عىل «رضورة مبدأ التناوب اللغوي من
خالل تدريس بعض املضامني أو املجزوءات
يف بعض املواد بلغة أو لغات أجنبية ،وأنه
سيتم العمل عىل تمكني املتعلمني من
اللغات األجنبية يف سن مبكرة ،من أجل

تملكهم الوظيفي لهذه اللغات طيلة
مسارهم الدرايس ،وذلك خالل أجل أقصاه
ست سنوات».
وأشار املرشوع الحكومي إىل أنه «يتعني
عىل املؤسسات الرتبوية األجنبية باملغرب
االلتزام بتدريس اللغة العربية لكل األطفال
املغاربة الذين يتابعون تعليمهم فيها».
وقالت األمانة العامة للحكومة يف وقت
سابق ،إن «املرشوع يهدف إىل ترسيخ
الهوية الوطنية ،وتمكني الطالب من
اكتساب املعرفة وتحقيق كفاءات عالية
بانفتاح الطالب محليا وعامليا».

 4وزارات جزائرية تعتمد اللغة األمازيغية يف الوثائق الرمسية

أعلن الهاشمي عصاد األمني العام للمحافظة السامية لالمازيغية
بالجزائر ،عىل هامش مشاركته يف ملتقى وطني بتيميمون ،يوم
األحد 31ديسمرب 2017املايض ،أن أربع وزارات تستعد إلصدار وثائق
باللغة األمازيغية وقد تم تشكيل لجنة مرتجمني للعمل عىل املرشوع.
و أوضح عصاد أن وزارات الداخلية والجماعات املحلية والتهيئة
العمرانية واملوارد املائية والطاقة والنقل والربيد واالتصاالت السلكية
والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،إضافة إىل التعامل العمومي
لالتصاالت (اتصاالت الجزائر) واملتعامل العمومي للهاتف النقال
موبيليس ،سترشع يف استصدار وثائقها الرسمية باألمازيغية ،دون أن
يحدد موعدا لذلك.
وقال الهاشمي عصاد ،حسب عدد من املنابر الجزائرية »:لقد أخذنا

تالميذ ثانوية كاسيطا يقاطعون الدراسة
يوم رأس السنة األمازيغية

احتجاجا عىل عدم استجابة الحكومة املغربية ،ملطالب
الحركة األمازيغية برتسيم السنة األمازيغية ،قاطع تالميذ
ثانوية كاسيطا التأهيلية الدراسة يوم  13يناير الجاري،
مطالبني الجهات الوصية بإعالن رأس السنة االمازيغية عيدا
وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها كباقي األعياد الوطنية .
وجسد التالميذ مقاطعتهم للدراسة عرب حلقية نقاش
بساحة املؤسسة ،تعريفا بهذه املحطة املهمة من تاريخ
األمازيغ و بالتقويم األمازيغي الذي يعترب من أقدم
التقويمات البرشية ،رفعت خاللها شعارات تنديدية من
قبيل «صامد صامد يا تلميذ لو دمي سال ....دمي من أجل
ثمازيغث درتو شالل» و»شوفو املدير مالو مخلوع....
والتخليد حق مرشوع « و»زي سيوا لكاناري ثمازيغث
اتريي ...ماني ما يدجا ومازيغ ثرييل اغاس ثريي».

املبادرة بتجنيد نخبة من الجامعيني واملرتجمني حول مشاريع ملموسة،
وستنطلق العملية بالوثائق التي يستعملها املواطنون عىل نطاق واسع
مثل فواتري الكهرباء والغاز واملاء».
وأشار عصاد وهو املسؤول املعني باللغة األمازيغية يف الرئاسة
الجزائرية ،أن ما تم اتخاذه يدخل يف إطار تجسيد القرارات التاريخية
التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرتقية األمازيغية.
يذكر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،قرر نهاية األسبوع املايض أن
يكون « 12يناير» املوافق لبداية السنة األمازيغية عطلة مدفوعة األجر،
كما أمر الحكومة بعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم واستعمال اللغة
األمازيغية وفقا لجوهر الدستور.

رئيس حكومة مليلية يشارك األمازيغ احتفاهلم
بأسكاس أماينو 2968

شارك "خوان خويس إمربوضا" ،رئيس الحكومة املحلية بمليلية ،أمازيغ املدينة
املحتلة ،احتفالهم بمناسبة رأس السنة االمازيغية الجديدة  ،2968والذي تم
إحياؤه بحفل يف الهواء الطلق تضمن فقرات موسيقية وأخرى ثقافية متنوعة،
فضال عن معرض للمأكوالت االمازيغية.
وقال "خوان امربوضا"  ،يف ترصيح صحفي ،أن حضوره يف هذه االحتفالية
يجسد دعم حكومته للثقافة والتقاليد االمازيغية التي تشكل جزء من الثقافة
املتوسطية ،مضيفا أنه وبالرغم من عدد وجود تنصيص رسمي اسباني عىل هذه
املناسبة ،فإن هذا التاريخ سيظل يوما يحتفل فيه امازيغ مليلية كل سنة.
وخصصت الحكومة املحلية يوم السبت  13يناير الجاري ،الساحة الثقافية
"بالزا دي كولتوراس" ،تحت ترصف جمعيات أمازيغية ،حيث نظمت معرضا
لتاريخ األمازيغ ،باإلضافة إىل عروض مرسحية وأخرى موسيقية ،وخيمة
للتعريف باألكالت األمازيغية و املعالم السياحية لثمازغا.

«عدجو موح» ختلد السنة االمازيغية

خلدت جمعية «عدجو موح للتنمية االجتماعية والثقافية والحقوقية» السنة
األمازيغية الجديدة ،بفضاء طارق بن زياد ،ليلة السبت  13يناير .2018
وأكد رئيس الجمعية براهيم بلعيد يف ترصيح للجريدة أن الجمعيات األمازيغية يف
معظم مناطق املغرب تخلد رأس السنة األمازيغية كل سنة لكن «مدغرة /الراشيدية
يغيب عنها ذلك الحدث بصفة مطلقة ،واملكون الطالبي بالجامعة هو الوحيد الذي
يخلدها كل سنة ،كما لو ان املنطقة اكتسحتها سياسة التعريب لدرجة نسيان
املوروث الثقايف ومحو الذاكرة الجماعية واملحطات التاريخية البارزة».
ويضيف بأن جمعية عدجو موح إرتأت تخليد رأس السنة األمازيغية هذه السنة
كما السنة املاضية بتنظيم أمسية فنية بمركز طارق بن زياد.
وأشار إىل أن الحفل عرف حضور مواطنات ومواطني املدينة ،وكذا طلبة جامعيني
وأساتذة ،فيما تخلل الحفل مشاركة فرق موسيقية محلية ،ليختتم التخليد بتناول
وجبة الكسكس إحتفاال بقدوم السنة األمازيغية الجديدية .2968
* إمتغرن :حميد أيت عيل «أفرزيز»

بوكوس*" :إيض ناير" تراث مشترك ،وإقراره عطلة
رمسية مطلب مشروع
			
أكد عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية،
أحمد بوكوس أن االحتفال برأس السنة
األمازيغية "إض ناير" تراث مشرتك ،وينتمي
إىل تراث اإلنسانية بأكملها ،وأن هناك شعوبا
كثرية عرب العالم تحتفي بهذه املناسبة ،وهي
الشعوب الزراعية التي يشكل اإلنتاج الفالحي
القاعدة الصلبة لنظامها االقتصادي.
وطالب بوكوس ،خالل درس افتتاحي حول
"اللغة والثقافة األمازیغیتین الواقع واآلفاق"،
نظمت عرص یوم اإلثنین 15 ،يناير ،2018
برشاكة بین املدرسة الوطنیة العلیا لإلدارة
" "ENSAواملعھد امللكي للثقافة األمازیغیة،
بإقرار رأس السنة األمازيغية عطلة رسمية،
مؤكدا أنه "مطلب مرشوع" ،نظرا للوضعية
الدستورة للغة والثقافة األمازيغيتني.
ودعا عمید املعھد امللكي للثقافة األمازیغیة،
إىل اعتماد سیاسات عمومیة ،تتغیا توطید
اللغة األمازیغیة يف مختلف مناحي الحیاة
باملغرب ،بعدما أصبحت رسمیة يف دستور
 ،2011مشريا إىل أنھا بذلك تتساوى والعربیة،
وبالتايل فال مجال للحدیث عن عراقیل
تحول دون تداولھا بشكل رسمي يف مختلف
تمظھرات املجتمع املغربي.
وقال أحمد بوكوس ،إن املغاربة ملزمون
بتداول اللغة األمازیغیة ،بشكل اعتیادي عىل
شاكلة اللغة العربیة ،لكنه یرى أنھما غیر

محصنتین كما ھو الشأن بالنسبة للغتین
اإلنجلیزیة والفرنسیة.
ووفق املتحدث فإن تحصین اللغة األمازیغیة
مثال ،یمر عرب الرقي باملناطق التي یجري
التحدث فیھا بلسان أمازیغي ،محیال عىل أن
وضع اللغة والثقافة األمازیغیة يف املغرب،
یتماىش والتھمیش الذي تعرفه مناطق معینة
يف اململكة.
وحسب بوكوس فإن اللغة األمازیغیة تعاني
من خلفیات تاریخیة ،ومن عملیة تناقلھا بین
األجیال يف املغرب ،بما یجعل بعض مقوماتھا
يف مھب الریح كلما تعلق األمر بنقل اللغة
من الوالدین ألبنائھما ،خاصة بعد عملیات
الھجرة القرویة نحو املدن.
وأفاد بوكوس بأن مبادرات إدماج اللغة
األمازیغیة يف املناھج الدراسیة من شأنھا
الحد من ”ضیاع وتضییع“ ھذه اللغة ،عىل أن
ھذا األمر قد یفيض إىل وضع تناقيض حینما
یرطن
األبوان باألمازیغیة ،بطالقة وأبناؤھما
یتعلمونھا رویدا عرب املناھج الدراسیة.
من جھتھ ،قال رشید ملیاني ،مدیر عام
املدرسة الوطنیة لإلدارة ،إن اللغة األمازیغیة
تعد لغة حیة ومستمرة يف الزمان واملكان،
وبالتايل فإن املدرسة قامت بإدماجھا ضمن
مناھجھا

الدراسیة تماشیا والسیاسة امللكیة ،منذ
خطاب أجدیر يف  17أكتوبر ، 2001الداعیة
إىل تبويء اللغة األمازیغیة مكانتھا املستحقة
كلغة رسمیة دستوریا.
ولفت ملیاني االنتباه إىل أن السید رئیس
الحكومة دعا من ھذا املنطلق ،مجموعة
من مؤسسات التعلیم العايل إىل وضع برامج
تكوینیة يف اللغة األمازیغیة ،بتنسیق وثیق مع
املعھد امللكي للثقافة األمازیغیة.
ووفق مدیر عام املدرسة الوطنیة العلیا
لإلدارة ،فإن نجاعة التدبیر العمومي وإن
كانت عقلیة مبادرة وجریئة ،فضال عن
تكامل البنیات املؤسساتیة من أجل تلبیة
رغبات املستفیدین بأقل تكلفة ويف احرتام تام
للتنظیمات املعمول بھا قانونا ،تظل ملزمة
باعتماد مقاربات لفھم اآلخر ولفھم فكره
وثقافته ،ولغته.
وأضاف املتحدث بأن ھذا املنطلق ،الذي دفع
إىل إدراج اللغة األمازیغیة يف املناھج الدراسیة
لتلقینھا لألطر املغربیة يف املرفق العمومي،
یظل ھو الجدیر ببناء ثقة بین املسؤول
اإلداري واملواطن وھو الكفیل أیضا بضمان
خدمة أحسن للمواطن املغربي.
* كمال الوسطاني
*أحمد بوكوس :عميد املعهد امللكي للثقافة
األمازيغية

املغرب يصنف مهد البشرية «أدرار ن إيغود»
تراثا وطنيا

صدر قبل أيام قرارا لوزير الثقافة واالتصال،
محمد األعرج ووزير الداخلية ،عبد الوايف لفتيت
يف الجريدة الرسمية ،بناء عىل القانون رقم
 22.80املتعلق باملحافظة عىل املباني التاريخية
واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية
والعاديات ،بتصنيف املوقع األركيولوجي “أدرار
ن إيغود” املتواجد ب إقليم اليوسفية ،نواحي
مراكش ،تراثا وطنيا وجب الحفاظ عليه
وحمايته.
وجاء يف القرار الذي أصدره وزيري الثقافة
واالتصال ،ووزير الداخلية يف الجريدة الرسمية
يف عددها األخري رقم  ،6635أنه »:ال يمكن
القيام بأي أشغال إصالح أو إبراز القيمة داخل
منطقة اإلدراج املحددة يف رسم تصميمي إال
برتخيص من وزارة الثقافة واالتصال وتحت
مراقبتها ،كما أنه ال يمكن إحداث أي تغيري
يف املكونات الرتاثية للبناية أو يف شكلها العام
ما لم تعلم بذلك وزرة الثقافة واالتصال قبل
التاريخ املقرر للرشوع يف األعمال بستة أشهر
عىل األقل».
وقال األستاذ يف املعهد الوطني املغربي لعلوم
اآلثار والرتاث واملشارك يف األبحاث يف املوقع
عبد الواحد بن نرص لوكالة «فرانس برس» إن
«تصنيف موقع بهذا الحجم مهم جدا لحفظه».
وأضاف انه إجراء ايجابي للباحثني موضحا أن
التنصيف سيؤدي إىل إقامة منطقة عازلة حول
املوقع الذي أجرى فيه فريق من اآلثار بقيادته
وقيادة عالم االنرتوبولوجيا الفرنيس جان-جاك
اوبالن أبحاثا فيه.
وأوضح بن نرص حسب املصدر ذاته أن «هذه
إجراءات الحماية والتطوير رضورية قبل إدراج

املوقع عىل قائمة الرتاث العاملي للبرشية التي
تعدها منظمة اليونسكو».
وأشار بنرص أن السلطات املغربية بارشت كذلك
دراسة لتطوير املوقع تشمل خصوصا إقامة
سياج وترتيبات لتسهيل الوصول إليه.
هذا ،وكان فريق دويل ،تحت إرشاف الباحث
عبد الواحد بن نرص عن املعهد الوطني لعلوم
اآلثار والرتاث التابع لوزارة الثقافة واالتصال،
واألستاذ جان جاك يوبالن عن معهد ماكس
بالنك لألنرتبولوجيا املتطورة بأملانيا ،قد كشف
عن بقايا عظام إنسان ينتمي لفصيلة اإلنسان
العاقل البدائي ،مرفوقة بأدوات حجرية
ومستحثات حيوانية بموقع جبل «إيغود»،
قالوا أنها إلنسان وجد قبل  315ألف سنة ،وهي
أقدم بأكثر من مئة ألف سنة عن بقايا العظام
البرشية التي اكتشفت يف اثيوبيا. ،ليصبح
بالتايل جبل “إيغود” موقعا ضم أقدم إنسان يف
العالم.
وأوضح بالغ سابق لـ»املعهد أنه تم تحديد
تاريخ هذه اللقى بحوايل  300ألف سنة قبل
الحارض وذلك بواسطة التقنية اإلشعاعية
لتحديد العمر ،وبالتايل فإن هذه العظام تعد
أقدم بقايا لفصيلة اإلنسان العاقل املكتشفة إىل
اليوم ،إذ يفوق عمرها عمر أقدم إنسان عاقل
تم اكتشافه إىل اآلن بحوايل  100ألف سنة.
كما سبق لوزير الثقافة واالتصال محمد
األعرج ،أن قال يف ترصيحات سابقة ،إن الوزارة
تعمل عىل تصنيف املوقع األثري جبل «إيغود»،
ضمن املواقع األثرية التاريخية والعاملية.
العالم األمازيغي /منترص إثري

مجعية تاوادا تستنكر التدخل القمعي لقوات األمن
لفض اعتصام سلمي لساكنة تامتتوشت بإقليم تنغري

أكدت جمعية تاوادا للثقافة والتنمية
وحقوق اإلنسان ورزازات عىل إدانتها
الشديدة للتدخل األمني القمعي إزاء
االحتجاج و االعتصام السلميني
لساكنة تامتتوشت من أجل حقهم
املرشوع يف أرايض أسالفهم.
وقال بيان الجمعية ،توصلنا بنسخة
منه ،بأن التدخل القمعي لقوات
األمن لفض اعتصام سلمي لساكنة
تامتتوشت بإقليم تنغري والتي ترابط
قرب ورش بناء سد تودغى ،صباح
يوم األربعاء  10يناير  ،2018خلف إصابات
مختلفة الخطورة يف صفوف النساء والرجال
واألطفال إضافة اىل اعتقال مجموعة منهم.
ودعت الجمعية ،إىل الكف عن متابعة
املعتقلني قضائيا والعمل عىل االستماع
ملطالبهم وإطالق رساحهم.
وأضاف أن مثل هذه املمارسات التسلطية
"ليست إال امتدادا لسياسة ممنهجة
يف االنقضاض األمني عىل االحتجاجات
االجتماعية والشعبية يف ظل فشل املقاربة
الحوارية والتشاركية مع ذوي الحقوق،
و تكرارا لنفس املناولة اثر كل احتجاج

اجتماعي.
واكد البيان ان هذا االعتصام السلمي دام ملا
يزيد عن شهرين دون أي تدخل مقنع من
طرف السلطة والتي تستمر ،حسب صيغة
البيان ،يف نهجها لسياسة نزع األرايض بدون
تعويض ذوي الحقوق و تحت ذرائع واهية.
ونبهت الجمعية عرب بيانها الرأي العام
املدني والحقوقي والسيايس إىل خطورة ما
يتعرض له االحتجاج و االعتصام االجتماعي
من مالحقات وقمع يف البالد ،وأكد عىل
رضورة فتح قنوات جديدة للحوار مع ذوي
الحقوق و إنصافهم.

«بنفس رياضي ال للعنف املدرسي" شعار يوم رياضي
للجامعة امللكية املغربية للرياضات الوثريية

تنظم الجامعة امللكية املغربية للرياضات الوثريية ،الرشاقة
البدنية الهيب هو واألساليب املماثلة يوما رياضيا تحت
شعار« :بنفس ريايض ال للعنف املدريس» يف خطوة منها إىل
العمل عىل دحض األفكار والسلوكيات العدوانية خصوصا
بالوسط املدريس الذي أضحى مصدرا للعديد من مظاهر
العنف بني مختلف مكونات املنظومة التعليمية ،وإيمانا منا
بأن الرياضة قاطرة الحتواء مختلف أنواع العنف ووسيلة
فعالة لرتبية الناشئة عىل نبذها،
وستنظم هذه التظاهرة الرياضية يوم األحد  21يناير بقاعة
العيساوي بمدينة الرباط ،وستكون مفتوحة يف وجه عموم
الطلبة واملتمدرسني بمختلف املؤسسات التعليمية لالستفادة
من الدروس املجانية يف األيروبيك والهيب هوب.
وتسعى الجامعة من خالل هذا اليوم الريايض إىل توفري
مجال مناسب للتلميذ لتفريغ إمكاناته وتنميتها يف الجانب
الريايض ،والتعبري عنها بطرق بعيدة عن مظاهر العنف،
ناهيك عن تشجيعه عىل استثمار طاقاته السلبية الناتجة عن اضطرابات نفسية يف التمارين الرياضية
التي ستشكل له هروبا آمنا من املشاكل التي يعاني منها.
وتهدف الجامعة إىل توظيف املنظومة الرياضية للتصدي ملختلف مظاهر العنف املدريس ،واتخاذها
كوسيلة فعالة لرتسيخ القيم اإلنسانية النبيلة يف سلوك التلميذ مع التقيد بضوابط االلتزام واالنضباط
واحرتام الواجبات ،مما سيضمن سريورة آمنة للعملية التعليمية داخل الفصول الدراسية.
كما أن الجامعة ستفتح أبوابها لجميع املشاركني يف هذه التظاهرة واللذين لديهم اهتمام باأليروبيك
والهيب هوب لالستفادة مجانا من التداريب والتكوينات الوطنية التي تنظمها الجامعة ،مع الحصول
عىل شواهد املشاركة ،يف بادرة ستمكن التلميذ من جعله رشيكا وعنرصا فعاال وقادرا عىل االندماج يف
محيطه ،وضمانا الستمرارية استثمار طاقاته وإمكانياته يف هذه األصناف الرياضية.
وتهيب الجامعة إىل علم الراغبني يف املشاركة يف هذا اليوم الريايض املجاني املنظم برشاكة مع جمعية
قدماء تالميذ ثانوية دار السالم ومجلس مقاطعة اليوسفية ،أنه سينظم يوم األحد  21يناير ،من
الساعة  10hصباحا إىل الساعة  18hمساءا بقاعة العيساوي بمدينة الرباط.
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التجمع العاملي األمازيغي..

املطالب األمازيغية يف متازغا تراوح مكاهنا

يعترب التجمع العاملي األمازيغي ،منظمة أمازيغية
دولية مهمتها تتبع ورصد معاناة األمازيغ يف مختلف
بلدان تمازغا «شمال أفريقيا»،اذ يغتنم مناسبة
حلول السنة االمازيغية الجديدة  2968ليهنئ جميع
امازيغ العالم و يتمنى لهم سنة سعيدة مليئة باملزيد
من املكتسبات و النجاح لقضيتنا االمازيغية العادلة،
فانه يسجل بأسف شديد استمرار التهميش وإقصاء
كل ما هو امازيغي  ،كما يسجل استمرار االعتقاالت
والقمع ،حراك الريف ،حراك جرادا واعتصام إميرض،
استمرار نزع األرايض ومنع األسماء األمازيغية
والرتاجع عن تدريس األمازيغية والتماطل يف التفعيل
الرسمي لألمازيغية ،ما ينطبق عىل املغرب ينطبق
كذلك عىل باقي بلدان تمازغا ،إذ سجل التجمع
استمرار القمع واالعتقاالت واملحاكمات الصورية
يف الجزائر ،والتصدي للمكتسبات التي تحققت
لألمازيغية من طرف النظام والقوى املناهضة
للحقوق األمازيغية ،وكذا استمرار الهجوم عىل
أمازيغ ليبيا وإقصاء األمازيغية من الدستور من
طرف القوى العنرصية املنتسبة «للعروبة» ،وإقصاء
األمازيغية من دستور تونس ومحارصة أمازيغ أزواد
ومنعهم من حقهم يف تقرير مصريهم.
بناء عليه  ،فإن التجمع العاملي األمازيغي
يسجل و يندد بما ييل:
* على مستوى المغرب
ـ استمرار التماطل والالمباالة يف تفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية ،بالرغم من
مرور أزيد من  6سنوات عىل اإلقرار بها لغة
رسمية يف الدستور املعدل لسنة .2011
ـ بسياسة صم األذان التي تعامل بها رئيس
الحكومة وحزبه العدالة و التنمية مع
املطلب الوطني الشعبي للمغاربة الرامي
إىل إقرار رأس السنة االمازيغية يوم عطلة
رسمية مؤدى عنها.
ـ استمرار منع األسماء األمازيغية.
ـ استمرار سياسة نزع األرايض من القبائل
األمازيغية ،يف مختلف مناطق املغرب،
واستنزاف ثرواتها وخرياتها ودفعها لهجرة
أراضيها و ممتلكاتها.
ـ استمرار نسف تدريس األمازيغية
وتحقريها وجعلها لغة «اختيارية» مع
الرتاجع عىل ما تحقق قبل الدستور.2011
ـ تهديد أساتذة األمازيغية وإرغامهم
عىل تدريس تخصصات غري تخصصهم؛
والضغط عليهم للقبول بذلك.
ـ استمرار اعتقال املئات من معتقيل الحراك
الشعبي بالريف وجرادة وتنغري و إصدار
أحكام انتقامية بحقهم دون مراعاة ألبسط
رشوط املحاكمة العادلة.
 استمرار عسكرة الريف وحصاره بالقوات األمنيةالقمعية املختلفة.
 استمرار التماطل والالمباالة وسياسة صم األذانوغض الطرف عن االستجابة لساكنة اميرض التي
دخلت يف اعتصام مفتوح منذ ما يزيد عن ست
سنوات.
 عدم تحرك السلطات املغربية لوضع حد للرتهيبواإلرهاب الذي يمارسه يف حق الطلبة األمازيغ
عموما؛ وطلبة الحركة الثقافية األمازيغية خاصة
داخل الجامعات.
* على مستوى الجزائر
 استمرار النظام الجزائري يف قمع األصواتاألمازيغية وتلفيق تهم «اإلرهاب» لهم.
 استمرار التطهري العرقي اتجاه أمازيغ مزابوإصدار مذكرات دولية يف حق نشطاء الحركة من
أجل الحكم الذاتي أليت مزاب.
_ استمرار اعتقال العرشات من أمازيغ مزاب
والزج بهم يف سجون النظام يف غياب أبسط رشوط
املحاكمة العادلة.
_ استمرار القمع واملنع لألمازيغ يف الجزائر،
واستعمال املقاربة األمنية يف التعامل مع مطالبهم
 التماطل يف التعامل مع ملف األمازيغية وإعطائهااملكانة التي تستحقها باعتبارها لغة وطنية ورسمية
يف الدستور
 استمرار النظام يف التنصل من االلتزامات الدوليةاملتعلقة بحقوق األمازيغ خاصة وحقوق اإلنسان
عامة.
 تراجع األحزاب الحكومية عن قرار تعميموإجبارية تدريس األمازيغية وما واكب ذلك من
احتجاجات الطلبة األمازيغ ومواجهتهم بالقمع
واملنع واالعتقاالت.
ـ استمرار انحياز النظام الجزائري «للقبائل
العربية» ضد األمازيغ األصلني يف منطقة ايت مزاب
بغرداية.
ـ التماطل يف تفعيل رسمية األمازيغية اسوة بالعربية
بعد االعرتاف بها يف التعديل الدستوري لسنة .2016
* على مستوى ليبيا

يندد باألطراف الليبية التي تخرق مبادئ الديمقراطية
واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ومبادئ ثورة 17
فرباير ،والتي تسعى إىل إعادة التأسيس للسياسة
العنرصية العروبية للطاغية القذايف ضد األمازيغ .ـ
استمرار التنكر لحقوق الشعب األمازيغ الذي ساهم
بقوة يف الثورة الليبية.
ـ استمرار إقصاء األمازيغ من املشاركة السياسية،
ومنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية يف تسيري
أمور الدولة الليبية الجديدة.
ـ استمرار الفيتو الذي ترفعه بعض القوى العروبية
املعادية واملناهضة لحق الشعب األمازيغي ضد
ترسيم اللغة األمازيغية يف الدستور الليبي.
ـ اسمرار االعتقاالت واالغتياالت السياسية لألمازيغ،
والتي تقوم بها مليشيات مسلحة ممولة من طرف
قطرواإلمارات.
ـ استمرار إقصاء األمازيغ من الحوار الوطني الليبي،
وتغيبهم بشكل مطلق عن املشاورات والحوارات التي
ترعها األمم املتحدة.
ـ استمرار الهجومات العرقية التي يقودها اللواء
حفرت عىل أمازيغ ليبيا

«عربية» يف شمال أفريقيا ،عرب تدريس اللغة العربية
ألطفال املهاجرين وإقصاء بشكل مطلق األمازيغية
التي تعترب لغة األم لسكان شمال أفريقيا.
ـ استمرارها يف التعامل مع الحقوق اللغوية
والثقافية األمازيغية ،بمنطق األنظمة والحركات
التي تقوم عىل إيديولوجية القومية العربية واإلسالم
السيايس يف شمال أفريقيا والتي تكن العداء املطلق
لإلنسان األمازيغي وهويته وثقافته وحضارته و
العداء القيم الدول األوروبية.
ـ استمرارها يف التعامل مع األنظمة يف شمال أفريقيا
بلغة املصالح السياسية واالقتصادية ،ال بلغة
القانون واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان،
والتي تتبجح بالدفاع عنها صباح مساء.
بناء عىل ما سبق يجدد التجمع العاملي األمازيغي
املطالبة بما ييل:
* المغرب:
ـ اإلرساع يف إخراج القوانني التنظيمية املتعلقة
بتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.

الطلبة والفعاليات األمازيغية يف الجزائر.
ـ استمراره يف الدفاع والرتافع دوليا عن حقوقهم
اللغوية والثقافية والسياسية االقتصادية
واالجتماعية...وفضح ممارسات النظام الجزائري
اتجاههم.
* ليبيا:
دعوة األمم املتحدة إىل إرشاك األمازيغ يف املشاورات
التي ترعاها حول إيجاد صيغة توافقية تشاركية
لليبيا ما بعد الثورة.
ـ يدعو إىل إقرار دستور ديمقراطي يقر دولة
فيدرالية تمكن كل مكونات الشعب الليبي من
تسيري نفسها والحفاظ عىل خصوصياتها يف إطار
ديمقراطية تشاركية.
ـ يؤكد عىل وقوفه إىل جانب أمازيغ ليبيا ،ويدعوهم
إىل مزيد من اليقظة يف سبيل تحقيق مطالب األمازيغ
يف ليبيا الجديدة.،
ـ يدعو األمازيغ يف كل تامازغا والعالم إىل الوقوف
بجانب أمازيغ ليبيا من أجل انتزاع حقوقهم العادلة
واملرشوعة.
ـ دعمه الكامل لحق األمازيغ يف الدفاع عن
مدنهم ومناطقهم ،والتي يسيطرون عليها
حاليا ،ويشيد بقرار ترسيم السنة األمازيغية
الجديدة .2968
* تونس:
ـ االستجابة ملطالب الحركة األمازيغية
التونسية ،واالعرتاف بالحقوق اللغوية
والثقافية األمازيغية.
ـ يطالب بدستور ديمقراطي تعددي يحرتم
هوية وتاريخ وحضارة تونس التاريخية
وتعددها الثقايف.
ـ يؤكد أن عدم االعرتاف بالتعدد اللغوي والثقايف
يف تونس ،يشكل رضبا للمبادئ والقيم التي
قامت من أجلها الثورة التونسية .ويؤكد أن
تجاهل الحقوق األمازيغية يرضب يف العمق
إنشاء دولة ديمقراطية تعددية ،كما يخرق
مبدأ املساواة بني املواطنني املنصوص عليه يف
الدستور التونيس الجديد نفسه.
ـ يطالب الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات
وتدابري إلدماج األمازيغية يف مناحي الحياة
العامة.
ـ يشيد بنضاالت الفعاليات واإلطارات األمازيغية
ونضجها النضايل يف املطالبة بحقوقها ،ويعتز
بالوعي واالنبعاث األمازيغي والرجوع لألصل
املتزايد يف تونس.

ـ تسمية الجيش الوطني الليبي بالجيش العربي
يف إقصاء تام للمكون األمازيغي األسايس للهوية
الليبية.
ـ اعتقال نشطاء أمازيغ من طرف امليليشيات
العرقية لحفرت ،كان أخرهم الناشط األمازيغي
الحقوقي ربيع الجيشا يف بنغازي.
* على مستوى تونس
 استمرار تجاهل مطالب الحركة األمازيغية يفتونس.
ـ إقصاء األمازيغية من الدستور الجديد.
ـ استمرار التنكر للهوية األمازيغية من طرف
حكومات ما بعد الثورة التونسية.
ـ استمرار الالمباالة الحكومية يف التعامل مع ملف
األمازيغية.
ـ غياب أي دعم للقضية األمازيغية من طرف ما
يسمى بالقوى الحقوقية والديمقراطية.
* على مستوى أزواد
ـ استمرار التدخل املايل يف إقليم أزواد بدعم من
السلطات الفرنسية والجزائرية.
ـ استمرار جرائم الجيش املايل يف حق نساء وأطفال
أزواد ،وممارسته للتطهري العرقي اتجاه أمازيغ
الطوارق.
ـ استمرار التدخل الفرنيس والجزائري يف شؤون
أزواد والوقوف ضد تحقيق األمازيغ ملطالبهم وحقهم
يف الحكم ذاتي إلقليمهم الغني بالثروات .
ـ تنفيذ القوات املالية تحت غطاء القوات الفرنسية
لجرائم يف حق ساكنة أزواد ،عرب القتل والترشيد
وهدم للبيوت واختطاف واعتقال العرشات من أبناء
اإلقليم.
* أمازيغ المهجر
ـ استمرار تجاهل الدول األوروبية لقضايا الهوية
والخصوصيات الثقافية واللغوية للمهاجرين من
بلدان شمال إفريقيا.
ـ استمرار التعامل مع املاليني من املهاجرين األمازيغ
من طرف حكومات أوربا عىل أساس أنهم «عرب»
وليس عىل أساس أمازيغ شمال أفريقيا.
ـ تواطؤ الحكومات األوربية مع األنظمة التي تسمى

ـ سن قانون يج ّرم معادة األمازيغية.
ـ اطالق رساح كافة املعتقلني واالستجابة للملف
املطلبي الذي خرجت من أجل ساكنة الحسيمة
وأقاليم الريف و ساكنة تنغري و جرادا...
ـ وقف املحاكمات الصورية واألحكام الجائرة التي
تسلط عىل نشطاء الحراك يف كل انحاء املغرب.
 وقف استمرار نزع أرايض القبائل األمازيغية،ويؤكد دعمه املطلق لضحايا نزع األرايض والرعي
الجائر يف مناطق الجنوب.
ـ انهاء معاناة ساكنة ايميرض مع رشكة املعادن
التي تستنزف تستغل ثرواتهم وخرياتهم دون أن
تستفيد منها الساكنة التي تعاني من التهميش
واإلقصاء والفقر.
ـ التدخل لوقف اإلرهاب واإلجرام الذي يمارس ضد
الطلبة األمازيغ وطلبة الحركة الثقافية األمازيغية
داخل الجامعات املغربية.
ـ اإلقرار الفوري والعاجل لكل حقوق الشعب
األمازيغي كما هي منصوص عليها يف املواثيق
والقوانني الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان والشعوب.
ـ دعمه ومساندته لكافة الحركات االحتجاجية
الشعبية التي تعيشها جميع مناطق املغرب.
* الجزائر:
ـ يشيد بقرار ترسيم السنة األمازيغية؛ ويدعو
إىل اإلرساع يف إخراج األكاديمية الخاصة باللغة
األمازيغية،
ـ دعوة السلطات الجزائرية إىل االستجابة لكافة
املطالب األمازيغية التي ما لبتت الحركة األمازيغية
تطالب بها منذ عقود.
ـ وقف االنتهاكات املستمرة لحقوق اإلنسان عموما
والحقوق األمازيغية خاصة.
ـ يدعو الفعاليات واإلطارات األمازيغية واألحزاب
املنارصة للقضية األمازيغية يف الجزائر إىل مزيد من
الضغط عىل الحكومة والنظام النتزاع مزيد من
الحقوق األمازيغية املرشوعة بما فيها الحق يف الحكم
الذاتي ملناطق القبائل ،األوراس ،ايت مزاب والطوارق
األمازيغ بالجنوب الجزائري.
ـ تعميم تدريس األمازيغية يف مختلف مناطق
الجزائر وجعلها مادة إجبارية يف مختلف املؤسسات
التعليمية ،املطلب الذي خرج من اجله اآلالف من

* أزواد:
 يؤكد أن مفتاح االستقرار يف الصحراء الكربى يكمنيف إعطاء منطقة أزواد حكما ذاتيا موسعا ،وتمكني
الساكنة املحلية من تسري أمورها بنفسها بعيدا عن
االستغالل الذي تنتهجه حكومة باماكو.
ـ يشدد عىل أن السالم واالستقرار الحقيقي يف
أزواد لن يتأتى إال عرب االعرتاف باملكون األمازيغي
الطوارقي وعرب إنشاء دولة مدنية فيدرالية تعددية.
ـ يدعو إىل إعمال مقتضيات وبنود املواثيق الدولية
لحقوق اإلنسان والشعوب ،وحق الشعوب يف تقرير
مصريها السيايس واالقتصادي والثقايف...
_ يدعو األمم املتحدة ومختلف الدول الغربية إىل
الضغط عىل النظام املايل ،من أجل االستجابة لكافة
حقوق الطوارق يف إقليم أزواد.
ـ يؤكد مساندته الالمرشوطة ألمازيغ أزواد حتى
تحقيق كافة مطالبهم املرشوعة ،ودعوته إىل
االستجابة لكل مطالب أمازيغ الطوارق.
* أمازيغ المهجر:

ـ يدعو الدول األوروبية إىل وضع حد لتواطئها مع
األنظمة يف شمال أفريقيا ،واإلرساع يف إعادة االعتبار
للغة والثقافة والهوية األمازيغية ،وذلك عرب تدريسها
ألبناء املهجر األمازيغ الذين يشكلون األغلبية املطلقة
من املهاجرين يف البلدان األوربية.
ـ يشدّد عىل رضورة أخذ الهوية والثقافة واللغة
األمازيغية بعني االعتبار من طرف الحكومات
األوربية يف كل سياساتها وبرامجها التي تهم
املهاجرين والهجرة ،وكذلك األمر يف سياستها
الخارجية وعالقاتها مع دول شمال إفريقيا.
ـ يؤكد أن أزمة الهوية التي يعاني منها أبناء
املهاجرين والتي تكون السبب األول واألخري يف
التطرف واإلرهاب ،مردها إىل إقصاء األمازيغية
واإلسالم الشعبي املعتدل والقيم الكونية واإلنسانية
من املدارس األوربية.
ـ يحمل مسؤولية استمرار إقصاء األمازيغية يف دول
تامازغا ،للحكومات األوربية ،كما يحملها مسؤولية
االتفاقيات التي توقعها مع األنظمة املعروفة بعدائها
لكل ما هو أمازيغي يف بلدان تمازغا.
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أطول اعتصام يف تاريخ املغرب املعاصر يستقبل قافلة «تيليلي»

وعائالت معتقلي «حراك الريف» تؤازر عائالت معتقلي اعتصام «اميضر»

يف سابقة تضامنية هي األوىل من نوعها ،انتقل مساء
الجمعة  5يناير الجاري،عددا من أفراد عائالت معتقيل
الحراك الشعبي بالريف ،املرحلني إىل الدار البيضاء ،عرب
قافلة تيلييل ( الحرية) التي نظمتها لجنة التضامن
مع معتقيل حراك الريف ،بمشاركة حقوقيني ونشطاء
من مشارب سياسية وجمعوية مختلفة ،إىل أعىل جبل
«البان» الواقع بمنطقة إميرض نواحي تينغري ،ملؤازرة
املعتصمني الذين دخلوا يف اعتصامهم املفتوح منذ ما
يزيد عن ست سنوات.
أفراد من عائالت معتقيل حراك الريف الذين يتابعون
يف محكمة االستئناف بالدار البيضاء؛ يتقدمهم والد
املعتقل بالل أهباض ووالدة املعتقل محمد جلول ووالدة
نبيل أحمجيق وأخ املعتقل محمد الهاني ووالد املعتقل
فؤاد السعيدي ،إضافة إىل عدد من أفراد عائالت معتقيل
«الحراك»،استجابوا إىل نداء حركة عىل درب  96إميرض،
والتي تؤطر اعتصام الساكنة ،وانضموا إىل القافلة
التي انطلقت من الدار البيضاء ،مساء الجمعة مرورا
بالرباط ،مبارشة بعد تأجيل محاكمة نشطاء الحراك؛
اعتربوا أن مطالب ساكنة إيميرض ال تختلف عىل امللف
املطلبي الذي تناضل من أجله ساكنة الريف.
رشيد أهباض ،والد بالل أهباض املعتقل بسجن
«عكاشة» قال يف ترصيح خص به «العالم األمازيغي»
إن زيارة عائالت املعتقلني و لعائالت معتقيل اميرض،
يأتي يف سياق التعبري عن التضامن والتآزر بني عائالت
املعتقلني السياسيني ،سواء عىل خلفية حراك الريف
أو معتصمي إميرض أو احتجاجات جرادة»؛ مضيفا
أن «املعاناة واملآيس التي تشاركها العائالت يف الريف
واميرض ال توصف بسبب فقدان فلذات األكباد بسبب
مطالبتهم بحقوقهم العادلة واملرشوعة ،والزج بهم يف
السجون»،عىل حد قوله .
بدورها ،قالت والدة املعتقل ،محمد جلول إن عائالت
معتقيل حراك الريف «تعاني الويالت مع االعتقاالت
التي طالت أبناءها ،مضيفة أن العائالت تقطع مسافة
 1600كيلومرت ذهابا وإيابا ،من البحر املتوسط إىل
املحيط األطلنتي لزيارتهم يف السجن» ،مشرية إىل أن «
زيارة جبل البان تأتي يف سياق التعبري عن التضامن مع

أمهات املعتقلني السياسيني إلمضري» ،مهنئة «أمهات
معتقيل اعتصام اميرض بمعانقة أبنائهم للحرية،
متمنية يف ذات السياق «إنهاء عذاب عائالت رفاق
الزفزايف عرب إطالق رساحهم وإرجاعهم إىل أمهاتهم».
عىل نفس املنوال ،صارت والدة املعتقل نبيل أحمجيق،
وسفيان الهاني ،شقيق املعتقل محمد الهاني ،املعتقالن
بدورهما عىل خلفية االحتجاجات الشعبية التي عرفتها
الحسيمة ،مبارشة بعد «طحن» محسن فكري يف
حاوية لنقل النفايات أكتوبر سنة  ،2016وهو املشهد
الذي أجج غضب الريفيني وخرجوا باآلالف إىل شوارع
الحسيمة ،سفيان الهاني يف مداخلته له يف ندوة «
االعتقال السيايس» قام برسد تفاصل اعتقال نشطاء
حراك الريف ومعاناة العائالت ،كما تطرق إىل موقف
املنظمات واألحزاب التي وقعت عىل بيان يتهم «نشطاء
الحراك» باالنفصال ،واعرتف «سيفاو» يف مداخلته أن
ساكنة «إميرض» تعاني ضعف ما تعيشه ساكنة الريف.

* االعتقال السياسي و احلركات االجتماعية...

ضمن قافلة تيلييل ،قامت حركة عىل درب  96و بتنسيق
مع لجنة دعم معتقيل حراك الريف بالدار البيضاء،
بتنظيم ندوة فكرية حول موضوع« :االعتقال السيايس
و الحركات االجتماعية» ،وعرفت مشاركة حقوقيات
ومعتقلني سابقني وعائالت معتقيل حراك الريف ،فيما
اضطرت عىل «درب  »96إىل إلغاء مجموعة من األنشطة
املربمجة يف نفس ذات اليوم ،السبت  6يناير ،بسبب
األحوال الجوية السيئة والربد الذي شاهدته قمة جبل
ألبان.
وتحدث املعتقل السابق لحركة عىل درب  ،96عمر
موجان عن تجربة االعتقال السيايس الذي تعرض له
بسبب نضاله داخل االعتصام ،وعن ما وصفه بدور
املعتقلني السياسيني يف بناء مجتمع ديمقراطي ،دون
أن ينىس موجان ،أن يقدم تحية للمعتصمني وساكنة
إميرض إىل عائلة معتقيل حراك الريف.
بدورها ،تحدثت منسقة لجنة دعم معتقيل حراك الريف
بالدار البيضاء ،أمينة خالد عن دور اللجنة املكلفة

إميضر  /العامل األمازيغي :منتصر إثري

بدعم معتقيل حراك الريف ،وعن مبادرتها الساعية
إىل التعريف باملعتقلني وملفهم ،معربة عن ترحبيها
بخروج معتقيل معصمي إميرض الثالثون الذين اعتقلوا
منذ بدء االعتصام.
وأعلنت منسقة لجنة دعم معتقيل حراك الريف ،عن
تضامنها مع معتصمي جبل ألبان ،جراء «ما يعيشونه
من طغيان وظلم من طرف رشكة مناجم التي تستحوذ
عىل الثروة املعدنية دون أن تستفيد املنطقة من أي
تنمية تذكر».
فيما تناولت الناشطة الحقوقية ،خديجة الرياض يف
مداخلتها ،موضوع « :االعتقال السيايس وتحديات
الحركة الحقوقية» ،وتطرقت الريايض إىل «التحديات
التي يطرحها االعتقال السيايس عىل املنظمات
الحقوقية» ،كما تطرقت يف مداخلتها إىل « دور
الحقوقيني يف مواجهة االعتقال السيايس» ،معتربة
أن االعتقال السيايس يعرقل تقدم املغرب» ،مشرية
يف سياق مداخلته أن «االعتقال
السيايس سالح االستبداد من أجل
إيقاف أي حركة أو مبادرة يف تقدم
املغرب».
الربملانية حنان رحاب ،تحدثت يف
مداخلتها عن «مؤسسات الدولة
وعالقتها مع حقوق اإلنسان»،
وقالت «من واجبي إيصال صوتكم
للمؤسسات الرسمية و لقبة
الربملان ،لنحرج من ال يريد سماع
ملفكم وملف األحرار داخل قبة
الربملان» ،واعرتفت رحاب أن هناك
« مواطنني غري راضني عما نقوم
به كربملانيني وسياسيني ،لكن! عدم
الرضا ال يعني عدم طرق األبواب
و جعل ملفات املحتجني باملغرب
معرض سؤال داخل قبة الربملان».
وأضافت رحاب يف معرض مداخلته
أن «الحركات االحتجاجية السلمية باملغرب ستدفع
لدولة الحق والقانون ،كما ال يمكن أن يسمح اإلنسان
يف خريات وطنه ،وخريات املنطقة التي يسكن فيها».
عىل حد قولها
من جانبه ،قام سفيان الهاني ،منسق عائله معتقيل
حراك الريف «برسد وقائع حراك الريف ،منذ بدايته مع
واقعة «طحن سماك الحسيمة» ،محسن فكري وصوال
إىل صياغة ملف مطلبي حقوقي بإجماع ساكنة الريف.
وانتقد الهاني يف مداخلته ما قال عنها « املقاربة األمنية
التي تعاملت بها السلطات من «القمع والرتهيب
واعتقال أزيد من  500معتقل» مع املطالب الشعبية
لساكنة الريف ،كما انتقد بشدة «تحامل بعض
الجمعيات املحلية عىل حراك الريف وتواطئها مع
السلطات األمنية» .قبل أن يعود «سيفاو» ويعرتف أن
«معاناة والتهميش واإلقصاء الذي تعاني منه ساكنة
إميرض أكثر بكثري من معاناة الريف».
بدوره ،وصف عيل املغراوي وهو معتقل سابق يف
مداخلته بالندوة  »:قرية إميرض بأنها غنية بمعادنها،
إال أن الساكنة تعيش يف الفقر املدقع ويف الحگرة
والتهميش».
وحمل املغراوي مسؤولية ما تعيشه ساكنة إميرض
للدولة املغربية» ،واصفا يوم القافلة التي جمعت
سياسيني وحقوقيني و نشطاء من مختلف التوجهات
بـ «التاريخية التي لها ما بعدها ،كون الحدث املنظم
من طرف معتصم ألبان ربط الرشق بالغرب والشمال
بالجنوب» ،وأردف يف معرض مداخلته قائال  »:الدولة
تريد أن تجزئ ملف االعتقال السيايس ،وترتك كل
االحتجاجات ومعتقليها عىل إنفراد ،إال أن مبادرة اليوم
فوق ألبان تؤكد أن «االعتقال السيايس قضية وطنية».
عىل حد قوله
مصطفى أوساي ،املعتقل السيايس السابق للقضية
األمازيغية ،تأسف يف مداخلة له عن ما وصفه
بـ»االنتقائية التي تتعامل به املنظمات الحقوقية
باملغرب ،مع امللفات التي تتعلق باالعتقال السيايس،

خصوصا عندما يتعلق األمر باالعتقال السيايس
لنشطاء القضية االمازيغية».
وتساءل أوساي عن غياب الجمعيات واملنظمات
الحقوقية عن ملف االعتقال السيايس لنشطاء الحركة
األمازيغية الذين قضوا عرش سنوات يف السجن ،وعن
استشهاد عمر خالق «إزم» .مربزا أن» معتقيل القضية
األمازيغية ومعتقيل حراك الريف ،ومعتقيل معتصم
ألبان أبرياء من كل التهم التي تلفق لهم».

* اإلعتصام مفتوح..

من جهة أخرى ،اجمع جل املعتصمني واملؤطرين
لالعتصام ،يف حديثهم «للعالم األمازيغي» ،عىل أن
اعتصامهم مفتوح ومستمر إىل أن يتم االستجابة لكافة
مطالبهم التي قدموا من أجلها تضحيات جسام و30
معتقال ممن عانوا يف السجون ،قبل أن يعانقوا حريتهم
املنقوصة ،عىل حد أقوالهم ،وواصلوا يف حديثهم املطول،
معانات الساكنة مع استغالل منجم
اميرض من طرف «رشكة معادن
اميرض» التابعة للهولدينغ امللكي»
اونا ( ،»)SNIجراء ما وصفوه بــ
« االستغالل العشوائي لثروات ألبان،
من الفضة واألرايض واملياه الجوفية
والرمال ،دون أن تستفيد الساكنة
شيئا من هذه الثروات ،إضافة إىل
تلوث البيئة ،وأنتم ترون الدخان
الصاعد من املنجم» ،يردفون.
وأضاف املعتصمون ،الذين تظهر
يف مالمحهم العزيمة والتحدي عىل
االستمرار يف االعتصام ،إن «منجم
اميرض» يعترب املنجم األكرب يف
إفريقيا من حيث إنتاج الفضة ،إال
أن الساكنة تعاني الويالت ،تعاني
من الفقر والتهميش ،ومن البطالة،
مربزين أن نسبة التشغيل ألبناء الدواوير التابعة
للجماعة،ال تتعدى  10باملائة من العدد اإلجمايل للعمال
باملنجم» .واعتربوا أن هذه السياسة ،معتمدة وممنهجة
من الرشكة املستغلة لثروات اميرض بغية إقصاء أبناء
املنطقة ومنعهم من االستفادة من ثرواتهم».

* «درب  ..»96اميضر ضحية «االعتقال السياسي» بعد الريف
حركة عىل درب  96املؤطرة ألطول اعتصام يف تاريخ
املغرب املعارص؛ قالت يف أحدث تقرير لها إن «إميرض من
أبرز ضحايا االعتقال السيايس بعد ال ّريف» ،وأضافت « إن
حركة إميرض تعترب من بني أكثر الحركات االحتجاجية
تع ّرضا لالعتقال السيايس بعد حراك ال ّريف ،و قد أتت
سياسة اعتقال أبناء إميرض من بني سياسات أخرى
متعددة يف إطار مقاربة أمنية رشسة واسعة فرضتها
ّ
السلطات عىل املحتجّ ني منذ انطالق االحتجاجات إىل
جانب الحصار اإلعالمي و تجاهل املطالب و غريها من
املمارسات الخارقة لحقوق اإلنسان و ال ّرامية إىل إخماد
االحتجاج و إقباره».
وأضافت الحركة يف تقرريها إنه «تم توقيف أول معتقيل
الحركة (مصطفى أوشطوبان) يوم  5أكتوبر  2011و
الحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذة ،و تم اعتقال
أزيد من  30شخصا بعد ذلك و عىل طول الست سنوات
املاضية من عمر االحتجاج السلمي بإميرض و الزج بهم
يف سجون الظلم ملدد ترتاوح بني  12و  48شهرا ،حيث
تم اإلفراج عن كافة املعتقلني بعد انقضاء مدد األحكام
السجنية الظاملة يف حقهم ،و لع ّل آخرهم ممن غادروا
سجون العار هم املعتقلني الثالثة املفرج عنهم قبل
يومني».
وفيما يخص التّهم املنسوبة إىل معتقيل حراك إميرض،
قال تقرير الحركة إن «الضابطة القضائية بمركزي
الدرك امللكي بإميرض و تنغري اعتمدت مجموعة من
التهم املفربكة و املحارض املزوّرة املبنية عىل شكايات
كيدية مرفوعة باالساس من طرف إدارة منجم إميرض
و مجموعة من األشخاص ذوي مصالح شخصية

مشرتكة مع الرشكة املنجمية و السلطات املحلية ،و
عىل هذا األساس تمت فربكة ملفات جنائية متشابهة
إىل حد كرب لكافة املعتقلني من أبناء إميرض عىل طول
فرتة االحتجاجات الجارية».
واستطرد التقرير»:لم تكتف السلطات األمنية باالعتقال
التّعسفي مع التعذيب و املحاكمات الجائرة يف حق
معتقيل إميرض ،بل تمادت أياديها الغادرة عليهم أيضا
داخل زنازنهم ،و لعل ابرز املمارسات الالانسانية التي
عومل بها السجناء كانت التضييق عليهم و حرمانهم
من ابسط حقوق ّ
السجني خاصة الحق يف التطبيب و
االفرشة ومهاتفة أهاليهم و غريها من الخروقات ،مما
دفع بعض املعتقلني إىل الدخول يف أشكال احتجاجية
ضدا عىل سوء معاملتهم من طرف إدارة السجن عرب
الدخول يف إرضابات عن الطعام و مراسالت عديدة
لجهات معنية مختلفة ،و عوض االستجابة ملطالبهم
املرشوعة تعمدت إدارة السجن عىل ترحيلهم قرسا و
تعسفا و تفريقهم عىل سجون مختلفة و بعيدة ممّ ا
زاد من معاناتهم و كذا معانات عائالتهم التي تتكبد
عناء السفر و الزيارات األسبوعية» ،وفق ما جاء يف
التقرير دائما .
واسرتسل»:عالقة بملفات اعتقال مناضيل حركة
عىل درب  ،96فقد تم توقيف القايض الذي حكم عىل
أول معتقيل الحركة بأربع سنوات سجنا ظاملة عىل
خلفية ّ
تلقيه لرشاوى و التالعب بامللفات القضائية،
و قد انتحر بمكتبه يف الرباط قبيل تقديمه للمحاكمة،
كما ت ّم توقيف رئيس مركز الدرك امللكي بإميرض الذي
فربك العديد من املحارض املزورة يف حق معتقيل الحركة
و الحكم عليه ب 15سنة سجنا نافذة بمعية اثنني
من مساعديه عىل خلفية تو ّرطه يف جرائم النصب و
االحتيال عىل املواطنني».
وأضافت الحركة يف تقريرها املطول «لعنة االعتقاالت
يف حق أبناء إميرض ليست محدودة فقط داخل فرتة
االحتجاجات الجارية التي تؤطرها حركة عىل درب 96
منذ صيف  2011إىل اآلن ،كما أن االحتجاجات الجارية

ليست وليدة  ،2011بل هناك تراكمات نضالية موشومة
يف تاريخ املنطقة ،و قد عرفت تلك املحطات النّضالية
كذلك اعتقال العديد من املحتجني أبرزها اعتقاالت
 1996عىل خلفية االحتجاج ضد سياسات رشكة
مناجم ،بعد حدث هجوم الجيش عىل معتصم إميرض
يوم  10مارس ،حيث تم الحكم عىل خمسة أشخاص
بسنة من السجن كما حكم عىل شخص سادس بسنتني
سجنا نافذة و تويف بعد إطالق رساحه سنة  1998إثر
مضاعفات التعذيب الخطري داخل زنزانته االنفرادية
بسجن ورزازات ،يتعلق األمر هنا بالشهيد لحسن أرحما
امللقب ب «أسبضان».
«قبل ذلك بعرش سنوات ،و بالضبط يف سنة  ،1986تم
اختطاف ستة أشخاص من إميرض ملدة شهر واحد من
دون أن يحالوا عىل أية جلسة محاكمة ،بعد احتجاجهم
ضد مرشوع حفر برئ من طرف رشكة مناجم بشكل
غري قانوني بغية استغالل املياه لصالح العمليات
املنجمية ،و تم اإلفراج عنهم من سجن ورزازات بهد
انتهاء اشغال الحفر و بداية استغالل املياه من طرف
املنجم» ،يضيف التقرير.
وأكدت حركة عىل درب  96أن «حركة إميرض
االحتجاجية برزت منذ غشت  2011للدفاع عن ملف
اجتماعي ،اقتصادي و بيئي يعكس تصور ساكنة
إميرض يف النهوض بقطاعي الصحة و التعليم ،أحداث
بنيات تحتية و محاربة التلوث املنجمي و سياسات
نهب ثروات املعادن ،األرايض  ،املياه و الرمال من طرف
رشكة مناجم و رفع اإلقصاء املمنهج عىل املنطقة عىل
طول نصف قرن من استغالل واحد من اكرب مناجم
الفضة يف العالم ،و قد أقدم السكان عىل منع الرشكة
من استئناف استغالل واحد من أهم مصادر املياه و
الدخول يف اعتصام مفتوح منذ ذلك الحني إىل حدود
اليوم مما جعل منه أطول اعتصام و احتجاج سلمي
يف تاريخ املغرب إن لم نقل األطول يف العالم من نوعه و
ظروف استمراريته».
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اجلزائر ..تدريس األمازيغية ألئمة املساجد ووزير الشؤون
الدينية يتعهد بترقيتها

امازيغ ليبيا
حيتفلون بالسنة األمازيغية

احتفل األمازيغ يف ليبيا يوم األحد بحلول
السنة األمازيغية رغم األزمة االقتصادية
وشح السيولة يف البالد.
ويعترب األمازيغ يف ليبيا يوم  14يناير
أول أيام السنة األمازيغية ،ورغم األزمة
االقتصادية وشح السيولة يف ليبيا ،إال
أن بعض س ّكان "جبل نفوسة" احتفلوا
ولو بشكل محتشم بحلول العام 2968
"بحسب التقويم األمازيغي".
وأعلنت املدارس الواقعة هناك اليوم
عطلة رسمية إلعطاء الفرصة لالحتفال
وتبادل التهاني والزيارات وطبخ بعض
األكالت االحتفالية ،ويقدم األمازيغ
التهنئة لبعضهم البعض يف هذه املناسبة
بعبارة "أسو ُّقاس َ
أمقاز" والتي تعني
"سنة مباركة".
وبحسب رؤية األمازيغ يف ليبيا فإن العمل
بالتقويم األمازيغي بدأ قبل امليالد بـ 950
سنة عندما استطاع امللك "شيشنق"
تأسيس أرسة حاكمة يف مرص امتدّت من
 950ق م إىل  817ق م ،فيما تعتربه بعض
الدراسات تقويما ً فِ الحيا ً مرتبطا ً بتنظيم
الزراعة املوسمية يف شمال أفريقيا ،وتُعيد
أصله لبقايا الوجود الروماني.
ويش ّكل األمازيغ يف ليبيا نحو عُ رش
الس ّكان ،ويبدأ الوجود األمازيغي من
الحدود الليبية التونسية غرب البالد ،
ويتوزعون يف اتجاه الرشق والجنوب ،و
يعيش أغلبهم يف مدن متفرقة من سلسلة
جبل نفوسة الواقع جنوب غرب طرابلس
التي يقطنها أيضا ً نسبة كبرية منهم.
ويف الجنوب يستوطن األمازيغ "الطوارق"
من ذوي البرشة السمراء أغلب مدن
الصحراء الكربى ،ويمتد وجود األمازيغ
رشقا ً إىل مدينة "أوجلة" الواقعة (عىل
بعد  400كم جنوب بنغازي).
ومن أهم املدن األمازيغية يف ليبيا " ْزوَا َرة"
ْ
و"غدَامس"
و" ِي ْف ِرن" و"نالوت"

يناير  - 2018العدد 204
ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2968 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 204

َ
و"القلعة"
و" َكابَاو"
و"جَ ادُو"
و"الرحيبات" و"الحرابة" و"غات"
و"أوباري" و"أوجلة".
وبعد عقود من عدم االعرتاف بهويتهم
كأمازيغ ينحدرون من أصل س ّكان
شمال أفريقيا ،وجد األمازيغ بعد أحداث
الثورة الليبية عام  2011بعض املتّسع
للحديث والفخر بتاريخهم وثقافتهم
الضاربة يف التاريخ ،إال أن كثريا ً منهم
مازالوا يشتكون من التهميش ،ولعل هذا
ما دفعهم ملقاطعة "اللجنة التأسيسية
لصياغة مرشوع الدستور" ،اعرتاضا ً عىل
تخصيص "مقعدين" كحصة للمكون
األمازيغي يف اللجنة املش ّكلة من 60
عضواً ،إضافة ملقعدين لـ"الطوارق"
(أمازيغ الصحراء) ،ومثلها لـ"التّبو"
القاطنني يف الصحراء أيضاً.
وبعد  2011برزت مطالب األمازيغ وظهر
العلم الخاص بهم بألوانه الثالثة املتوالية
أفقيا ً من األعىل "بداية باللون األزرق
الذي يرمز للبحر ،واألخرض الرامز ملهنة
الزراعة ،ثم األصفر والذي يرمز للصحراء
ال ُكربى ،ويتوسط العلم أحد رموز اللغة
األمازيغية باللون األحمر.
وبدأت مدارس عديدة يف جبل نفوسة
بعد  2011بتدريس اللغة األمازيغية
ّ
خاصة بها تُسمى
التي تعتمد حروفا
"التافيناغ" ،يف حني يطالب ناشطون
أمازيغ برتسيم لغتهم يف الدستور،
وبآليات تسمح بإبراز خصوصياتهم
الثقافية.
وال تف ّرق نصوص مرشوع الدستور
الليبي املنتظر التصويت عليه هذا العام
بني الليبيني عىل أساس اللغة أو العرق
أو اللون ،وتنص مواده عىل االعرتاف
بكل املكونات الثقافية يف ليبيا "بما فيها
األمازيغ" ،مع بقاء اللغة العربية لغة
رسمية يف البالد.

كشف وزير الشؤون الدينية واألوقاف الجزائرية محمد عيىس
يوم  11يناير الجاري من البويرة ،أن األمازيغية ستدرس بداية من
السنة الجارية عىل مستوى ثالثة معاهد لتكوين األئمة.
وحسب الصحف الجزائرية ،قال الوزيرمحمد عيىس ،إن املعاهد
املعنية هي معهد البويرة وتيزي وزو وباتنة ،وستتوىل هذه املعاهد
بضمان دورات تكوينية لفائدة األئمة املتخرجني باإلضافة إىل
الطلبة الذين يدرسون فيها حاليا.
كما ستقدم دروسا لتذكري األئمة الناطقني باألمازيغية ببعض
املصطلحات الدينية التي يتقنونها باألمازيغية.
و التزم وزير الشؤون الدينية و األوقاف الجزائرية ،للعمل أكثر عىل
ترقية اللغة األمازيغية من خالل برامج سيتم إطالقها يف مختلف
املعاهد و املساجد و املدارس التابعة لقطاعه انطالقا من هذه
السنة.
وأضاف حسب «اإلذاعة الجزائرية» إن «دائرتنا الوزارية ترغب
يف املساهمة هي األخرى يف ترقية األصول األمازيغية من خالل
التعليم اإلجباري لهذه اللغة يف معاهد تكوين األئمة بالبويرة و
تيزي وزو (معهد ايلوال) و باتنة» ،يقول السيد عيىس ،مشريا إىل
أن هذا الربنامج سيدخل حيز التنفيذ يف سنة . 2018
وأوضح السيد عيىس لدى افتتاح ملتقى وطني حول القيم
الحضارية يف الرتاث الثقايف األمازيغي نظم بدار الثقافة عيل

زعموم ،حسب ذات املصدر «لقد جئنا لنحتفل ألول مرة
بيناير بصفة رسمية بالبويرة  .نحن فخورين بانتماءاتنا ألصولنا
األمازيغية التي تشكل إحدى ثوابت الهوية الوطنية».
ويف هذا اإلطار قال الوزير «أن الطلبة املسجلني يف املعاهد
سيتعلمون اللغة األمازيغية لفهم أصولهم و التحدث بفخر حول
دينهم».
«إن األئمة املمارسني سيكونون جميعا مدعوين لتعلم األمازيغية
يف إطار دروس تحسني املستوى و تحيني املعارف» رصح الوزير
لدى زيارته ملعرض للمنتجات التقليدية األمازيغية برواق دار
الثقافة.
«سنسهر عىل أن يتحكم األئمة يف اللغة االمازيغية» ،أضاف الوزير.
وستكون سنة  2968سنة صدور كتاب تفسري القرآن الكريم
باللغة األمازيغية و الذي يعمل عليه علماء و باحثني بالتعاون
مع املحافظة السامية لألمازيغية لتحضري هذا املرجع وفقا ملا
كشفه السيد عيىس الذي أعطى ملحة مخترصة حول تاريخ امازيغ
الجزائر و عالقتهم باإلسالم.
وخالل زيارته إىل البويرة توجه الوزير للمعهد الوطني املتخصص
يف تكوين إطارات إدارة الشؤون الدينية و األوقاف بوسط املدينة،
حيث زار مختلف مصالحه و أمر مختلف املسؤولني بالعمل عىل
تعليم اللغة األمازيغية يف هذه املؤسسة.

االحتفال برأس السنة األمازيغية باجلزائر:
وزير الثقافة اجلزائري:
ترسيم السنة األمازيغية قرار النساء يرمني حبات القمح على األشجار تفاؤال
تارخيي لبوتفليقة
مبحصول زراعي وفري

أكد وزير الثقافة الجزائري،عز الدين ميهوبي،
خالل إرشافه عىل اختتام احتفاالت يناير بوالية تيزي وزو،
األحد ،أن ترسيم يناير وجعله عيدا وطنيا مدفوع األجر،
يعد قرارا تاريخيا وخطوة تحسب لرئيس الجمهورية
عبد العزيز بوتفليقة لدى األجيال القادمة ،التي حماها
عىل مختلف األصعدة وجنبها الوقوع يف متاهة الحسابات
الضيقة.
وأكد مهيوبي حسب «الرشوق الجزائرية» أن مستقبل
اللغة األمازيغية وكذا الرتاث واإلرث الثقايف الذي تزخر به
الجزائر ،ستعمل األكاديمية األمازيغية عىل حمايته عرب
كل شق يتعلق بمجال معني ،مؤكدا أن قطاعه سيدعم
هذه األخرية بغالف مايل خاص لتوثيق كل ما هو متعلق
بالرتاث.
وأثنى الوزير الجزائري عىل قرار الرئيس بوتفليقة «الذي
قال إن الوزراء صفقوا له خالل إعالمهم بذلك يف اللقاء
األخري الذي اتخذ خالله هذا القرار» ،مؤكدا أن «األمازيغية
كانت يف أجندة القايض األول للبالد والذي رسمها عرب ثالث
مراحل امتدت من سنة  ،2002حيث جعل بهذه الخطوة
الجزائر كلها تحتفل بهذه املصالحة مع الذات والتاريخ.:
وأضاف أن «الطريق أمام كل ما يمس بوحدة الوطن
وشعبه قد ُقطع ،وأن املنطقة لم تكن يوما مهمشة ،حيث
تم تكريم واالحتفاء بعمالقة الفن والثقافة األحياء منهم
واألموات بأوسمة االستحقاق الوطني ،عرفانا بما قدموه
للوطن والهوية».

تخرج النساء ببعض مناطق
سطيف بالجزائر بمناسبة حلول رأس
السنة األمازيغية إىل الحقول و الغابات
املجاورة حيث يقمن برمي حبات
القمح و الذرة عىل األشجار تفاؤال
منهن بمحصول زراعي وفري.
وحسب االعتقاد السائد فإن ذلك سيؤدي
إىل االخرضار و وفرة املحصول كما
تقوم النسوة باملوازاة مع ذلك باختيار
الحجارة الجديدة املناسبة لنصب املوقد
وأثناء هذه العملية يالحظن بدقة ما
يجدنه تحت هذه األحجار فإذا وجدت
حرشة تسمى محليا «أمغار ن ينق»
و بالعامية «شيخ الكانون» فإن ذلك
يبرش بموسم خري كبري.
وقال الفنان الباحث يف الرتاث األمازيغي
سليم سوهال أن من بني العادات

إىل غاية اليوم مربزا أن هذا العيد
يتعلق بالرزنامة الفالحية ال غري عىل
حد تعبريه .
وبخصوص العادات و التقاليد املمارسة
بمنطقة شمال سطيف بهذه املناسبة
ذكر من جهته رئيس الجمعية الثقافية
«ثمازغا بوعنداس» املختص يف
لسانيات اللغة األمازيغية خالد طيبي
أن باإلضافة إىل تغيري مناصب املوقد
و وليمة العشاء الجماعية فإن سكان
منطقة يقصون شعر األطفال الذين ال
يتجاوز سنهم السنة ويذبحون ديكا
عىل الثلج (إذا تزامن ذلك مع تساقط
الثلوج) و حكاية األساطري و القصص
و الروايات لألطفال و رشاء لباس جديد
لهم و تزيني املنازل و تبادل الزيارات و
ممارسة األلعاب التقليدية الجماعية

هجوم أمازيغي على «حفتر» وقوته العرقية

شن عضو املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا ،هشام حمادي ،هجوما
عنيفا عىل اللواء خليفة حفرت ،واصفا قوات «الجيش الليبي» التي
يقودها باملجموعات املسلحة العرقية ،مشريا يف ترصيحات صحفية إىل
أن املشري خليفة حفرت يحاول إنهاء وجود األعراق غري العربية يف ليبيا.
وطالب حمادي ،بالتدخل الفوري من أجل اإلفراج عن الناشط الحقوقي
األمازيغي ربيع الجياش املعتقل لدى قوات «حفرت» ،مشريا إىل أن «قوات
حفرت» اعتقلت الناشط األمازيغي ربيع الجياش بسبب تحدثه باللغة
األمازيغية يف إحدى الفعاليات الثقافية بمدينة بنغازي ،مشددا عىل أنه
ال يعرتفون بـ «حفرت» وال قواته «العرقية».
ونقلت مصادر لـ «العالم األمازيغي» قولها إن قوات «حفرت» قامت
باعتقال الناشط األمازيغي ربيع الجياش بسبب حديثه باللغة
األمازيغية عرب الهاتف عىل هامش إحدى امللتقيات» ،وأضافت املصادر
ذاتها أن «قوات حفرت العرقية قامت بتفتيش الجياش ،وملا وجدت
بحوزته كتابة باللغة االمازيغية يف مذكرته الشخصية ،قامت باعتقاله
عىل الفور ومصريه ال يزال مجهوال إىل اليوم».
وسبق للمجلس األعىل ألمازيغ ليبيا أن شن بدوره هجوما عنيفا عىل
تسمية «حفرت» لقواته بـ»الجيش العربي» ،واصفا «جيش حفرت»،
«باملليشيات العرقية اإلرهابية» التي تمارس «العنرصية ،وتمييز
وانتهاك لحقوق الشعوب األصلية يف ليبيا» ،وأبرز أن «الجيش الوطني
الحقيقي هو الذي يشمل جميع أعراق املجتمع الليبي».
كما عرب املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا ،عن رفضه املطلق لعودة الحكم
العسكري إىل ليبيا الجديدة ،مؤكدا أن األمازيغ يسعون إىل ليبيا «دولة
مدنية ديمقراطية تقوم عىل مبدأ املساواة والتعددية».
من جهته ،أكد مدير منظمة «تبادل» الثقافية (ليبية مستقلة) ،إبراهيم
األصيفر لـ «عربي ،»21أن «الحاضنة الشعبية لحفرت لدى األمازيغ
ضعيفة جدا ،وبعد القبض عيل الجياش زاد األمر سوءا بني األمازيغ و
«املشري».
وقال الكاتب الصحفي الليبي ،عبدالله الكبري ،إن «تسمية حفرت لقواته
يف املستندات الرسمية باسم «القوات املسلحة العربية الليبية» تستفز
رشكاء الوطن األمازيغ ،بينما يرص حفرت عىل هذا االسم لعالقته الوثيقة
بمرص واإلمارات والسعودية».

وأضاف يف حديثه لـ»عربي« :»21األمازيغ ليس لهم عداء أو ضغينة
مع العرق العربي ولكن تجربتهم مع القذايف الذي زعم أنه أمني القومية
العربية وأنكر تماما العنرص األمازيغي ومنعهم من إبراز خصوصيتهم
الثقافية تفرس إجماال موقفهم من حفرت» ،وفق رأيه.
بدوره أكد رئيس مؤسسة «ليبيا لإلعالم» (مستقلة) ،نبيل السوكني،
عىل أن «ألمازيغ هم الليبيون األصليون والجذر يبقى دائما أصال وال
يرىض بالفرع أن يتطاول عليه ،وهم جميعا ضد حفرت ألنهم أكثر الناس
ترضرا من حكم العسكر» ،حسب تعبريه.
وأكد أن «فتوى «املداخلة» ودار اإلفتاء التابعة لحفرت بفساد املذهب
اإلبايض ،وهو ما يعتنقه األمازيغ ،أثار غضب هؤالء ،ألنهم اعتربوا ذلك
رضبا يف عقيدتهم وتوحيدهم».
وقال املدون الليبي ،جمال الكافايل ،لـ «عربي ،»21إن «غباء أجهزة
«حفرت» األمنية زاد من الشكوك التي كانت تحوم حول نظرة حفرت
لألمازيغ ،وهو ما جعله يخرسهم نهائيا».
وأوضح الناشط السيايس الليبي ،خالد الغول ،أن «الخالف بني األمازيغ
وحفرت قديم ،لكن لن يصل األمر إىل إنهاء العرق األمازيغي فهو مستحيل
ويستهجنه غالب الليبيني ،لكن حفرت يريد كسب املد العروبي «الجاهيل»
يف الغرب الليبي ،فيحاول «تهييج» األمازيغ وإن لم يردوا بحكمة فإنه قد
يكسب بعض املتنطعني».
وتابع« :لكن السؤال الحقيقي يجب أن يوجهه األمازيغ ملجلس النواب
ذاته الذي نصب «حفرت» قائدا عاما ،فالربملان هو املسؤول األول عن
إطالق رساح الناشط األمازيغي الجياش» ،حسب كالمه.
وقال اإلعالمي الليبي ،محمد عيل ،إن «حفرت لم يكسب األمازيغ يوما
كـ»حليف» له واحتجاز الجياش صاعد من فجوة الخالف بني الطرفني،
وال يمكن أن يعالج حفرت هذا األمر بسهولة واألمازيغ يف ليبيا محتاطون
من التعامل معه».
وأضاف« :هناك معلومات تؤكد أن «حفرت» أراد التواصل مع األمازيغ يف
 ،2016إال أنهم رفضوا كونهم ال يثقون يف أي وعود تفيض إىل الحصول
عىل حقهم الثقايف يف املجتمع الليبي سواء املتمثل يف اللغة أو ثقافة
التعايش بينهم» ،وفق قوله لـ «عربي.»21

السائدة محليا احتفاال برأس السنة
األمازيغية الذي يصادف  12يناير من
كل سنة الذي أقره رئيس الجمهورية،
السيد عبد العزيز بوتفليقة يوما وطنيا
تغيري مناصب الكانون (املوقد التقليدي
املصنوع من الفخار و يشتعل بالفحم)
و إقامة وليمة عشاء جماعية التي ال
يجوز إغفالها.
واعترب ذات املتحدث بشأن العادات
و التقاليد املتوارثة عرب األجيال يف
عيد يناير أن االختالفات يف الطقوس
االحتفالية بمنطقة شمال أفريقيا «جد
طفيفة» وتشمل بعض الجزئيات فقط
مشريا إىل أن الجوهر واحد عىل غرار
إقامة وليمة عشاء جماعية و قيام
النسوة بتغيري مناصب ( 3أحجار)
«الكانون» حيث تعد من العادات
املرشوطة يف هذه املناسبة .
ورصح نفس الباحث أن وليمة العشاء
يف عيد يناير متفق عليها يف جميع
املناطق ملا لها من قيمة أخالقية متمثلة
يف لم الشمل حيث يجتمع أهل القرية
أو الدرشة يف عشاء عند كبري القرية
«أمغار» لتنحرص هذه العادة بعد مرور
الزمن يف عشاء عىل مستوى العائلة
و هي عادة موروثة أبا عن جد ظل
يرتكز عليها االحتفال بهذه املناسبة

و ترديد األغاني و األدعية والتصدق
عىل الفقراء دون شح لكي ال يشح
عليهم املوسم الفالحي املقبل باألمطار
والثلوج و مختلف الخريات .
وبهذه املناسبة أفاد مدير الثقافة
بالنيابة لوالية سطيف اليازيد غرزويل
بأن القطاع ممثال يف مديرية الثقافة و
دار الثقافة و املتحف العمومي الوطني
لآلثار بسطيف بالتنسيق مع مديرية
الشباب و الرياضة و غرفة الصناعة
التقليدية و الحرف أعد بمناسبتي يناير
و أسبوع الرتاث األمازيغي برنامجا
ثريا يدوم  8أيام (من  9إىل  16يناير
الجاري).
وأضاف أن هذا الربنامج يتضمن
نشاطات متنوعة من املوروث الثقايف
األمازيغي عىل غرار ورشات بيداغوجية
مخصصة لتعليم األطفال أبجديات
األمازيغية و الرسم وتنشيط أمسيات
شعرية و تقديم أكالت شعبية (وليمة
عشاء يناير) و عروض يف األزياء خاصة
باللباس األمازيغي و إحياء سهرات
فنية و إلقاء محارضات و عروض
مرسحية و أخرى فلكلورية و تنظيم
مسابقات فكرية و إقامة معارض عرب
عديد مناطق الوالية.
* وكالة األنباء الجزائرية

13

قضايا الكرد
ⴷⵔⵓⴽⵍ ⵏ ⵏⵉⵔⴰⵙⵎⵉⵜ www.amadalamazigh.press.ma

يناير  - 2018العدد 204
ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2968 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 204

“

حاوره
قال المحامي والسياسي الكوردي ،مصطفى أسو إن «األمازيغ لم ينجحوا على مر السنوات في تحصيل حقوقهم ،بسبب النزعة االستبدادية لألنظمة التي استولت على
منتصر الحكم في شمال أفريقيا» ،مضيفا في حوار حصري مع «العالم األمازيغي» أن «القضية األمازيغية ،هي قضية شعب أصيل في المنطقة ،مضطهد ومحروم من حقوقه القومية،
إثري وهو يناضل من أجل نيل حقوقه الثقافية واالجتماعية واالقتصادية».
وأرجع أسو أوجه التشابه بين القضيتين األمازيغية والكوردية ،إلى كون « أنهما توزعتا بين عدد من الدول ،التي تحكمها أنظمة قمعية استبدادية ،ال تأبه بالديمقراطية وحقوق
اإلنسان» .على حد قوله ،مشيرا إلى أن «الشعبان تعرضا لسياسة االضطهاد القومي والتهميش والتعريب وطمس المعالم الحضارية والهوياتية ومحو خصوصيتهما القومية وإنكار
حقوقهما».
وحول تدخل الحكومة المركزية بالعراق في كركوك ،أوضح المحامي الكوردي أن «محاولة إحداث التغيير الديمغرافي من طرف الحكومة المركزية في كركوك،ال يعني أبداً إحباط آمال الكورد
في إنشاء دولتهم القومية المستقبلية» ،مسترسال أن من « يتابع تاريخ هذا الشعب وتاريخ ثوراته وانتفاضاته ضد األنظمة المقتسمة له والمغتصبة أرضه والمصادرة لحقوقه القومية ،يعرف
تماماً أنه ال يستكين وال يستسلم لمجرد خسارته جولة ،حيث سرعان ما ينهض من جديد ويثور في وجه غاصبيه وجالديه ،وهو لن يهدأ باالً حتى يحقق طموحاته وآماله المشروعة ،ويؤسس
كيانه القومي الذي يأويه ويحفظ كرامته» .وفق تعبيره

”

املحامي والسياسي الكوردي مصطفى أوسو يف حوار مع «العامل األمازيغي»

القضية األمازيغية هي قضية شعب أصيل يف املنطقة

* بداية كيف تعرف نفسك لقراء الجريدة؟
** مصطفى أوسو ،محامي وسيايس كوردي مستقل،
وناشط يف مجال حقوق اإلنسان والحريات العامة،
دخلت نقابة املحامني يف سوريا ،عام  1992حتى عام
 2013ليتم ترقني قيدي فيها بسبب نشاطي السيايس
والحقوقي ،وإحالتي إىل محكمة اإلرهاب  -أنشئت
بعد الثورة  -وإجراء الحجز عىل أموايل املنقولة وغري
ُ
تطوعت
املنقولة .خالل فرتة تواجدي يف نقابة املحامني،
بالدفاع عن املعتقلني السياسيني ومعتقيل الرأي ،أمام
مختلف املحاكم السورية .دخلت معرتك العمل السيايس
يف الحركة السياسية الكوردية عام  1984وتسلمت فيها
مواقع قيادية عدة ،منها سكرتري حزب آزادي الكوردي
عام  2012ونائب رئيس االئتالف الوطني السوري
 ممثالً للمجلس الكوردي  -لدورتني متتاليتني عام 2015عملت يف عدد من املنظمات واللجان الحقوقية
السورية والكوردية ،منها :لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق اإلنسان
يف سوريا ،واملنظمة الكردية
لحقوق اإلنسان يف سوريا (
 ،) DADالتي ترأستها منذ
تأسيسها عام  2005وحتى
نهاية عام  2011وكذلك اتحاد
الحقوقيني الكورد .أكتب يف
املجالني السيايس والحقوقي
يف عدد من الجرائد والدوريات
العربية والكوردية ،وحاليا ً
أعمل يف مركز «عدل» لحقوق
اإلنسان ،الذي يهتم بمسائل
حقوق اإلنسان وقضايا السالم
يف سوريا عموما ً واملناطق
الكوردية يف سوريا خصوصاً.
كيف تابعتم
*
إقليم
استفتاء
وما
كورديستان؟
هي قراءتكم لما بعد
االستفتاء وكل ما جرى
من تغيرات؟
** الشعب الكوردي يف جميع أماكن تواجده ،تابع
االستفتاء عىل استقالل إقليم كوردستان ،بفرح
وحماس كبريين ،منذ االتفاق السيايس عليه وحتى
إجرائه وإعالن نتائجه ،التي بينت نسبة التأييد الشعبي
الساحق له ،فألول مرة منذ أن ألحقت كوردستان
 أرضا ً وشعبا ً  -بأربع دول إقليمية ،وجد الشعبالكوردي أن هناك بصيص أمل يلوح باألفق ،ليقرر
مصريه بنفسه ،ويعيش أسوة بغريه من شعوب العالم
يف وطن قومي يأويه.
لم يرق االستفتاء ونتائجه ،للدول املقتسمة
لكوردستان واملعادية لتطلعات الشعب الكوردي يف
الحرية ،فقامت بتنسيق مواقفها والتآمر عىل الشعب
الكوردي ،مستفيدة من االنقسام الكردي  -الكردي،
وتخاذل املجتمع الدويل ،الذي فضل مصالحه عىل
شعارات الديمقراطية والحرية وحق الشعوب يف تقرير
مصريها التي يتشدق بها ليل نهار ،ليتم شن هجوم
عسكري واسع النطاق من قبل الحكومة املركزية يف
العراق بالتعاون مع الحرس الثوري اإليراني وبغطاء
دويل ،عىل منطقة كركوك واملناطق األخرى التي
حررتها قوات البشمركة يف حربها عىل تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،واحتاللها بعد انسحاب قوات البشمركة
منها .لقد برهنت املواقف الدولية من استفتاء إقليم
كوردستان ،وما رافقها وتالها من نتائج وأحداث ،أن
حدود سايكس – بيكو ،التي رسمت خارطة املنطقة
عام  1916ال زالت تحقق مصالحها وتحفظ لها
التوازن.
*الهل تدخل الحكومة المركزية بالعراق
في كركوك عسكريا ساهم في إحباط أمال
الكورد في إنشاء دولتهم المستقلة؟
** تدخل الحكومة املركزية بالعراق يف كركوك

واحتاللها ومحاولة إحداث التغيري الديمغرايف فيها ،ال
يعني أبدا ً إحباط آمال الكورد يف إنشاء دولتهم القومية
املستقبلية ،فمن يتابع تاريخ هذا الشعب وتاريخ ثوراته
وانتفاضاته ضد األنظمة املقتسمة له واملغتصبة أرضه
واملصادرة لحقوقه القومية ،يعرف تماما ً أنه ال يستكني
وال يستسلم ملجرد خسارته جولة ،حيث رسعان ما
ينهض من جديد ويثور يف وجه غاصبيه وجالديه ،وهو
لن يهدأ باال ً حتى يحقق طموحاته وآماله املرشوعة،
ويؤسس كيانه القومي الذي يأويه ويحفظ كرامته،
وهو حق طبيعي نصت عليه وصانته القوانني والعهود
واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.
* كيف تقرؤون من جهتكم الرفض الدولي
واإلقليمي لنتائج االستفتاء؟
** إذا كان الرفض اإلقليمي ،وخاصة من الدول
املقتسمة لكردستان ( تركيا ،إيران ،سوريا ) ،مفهوما ً
ونابعا ً باألساس من ما يمكن تسميته بـ «فوبيا
الكورد» ،التي تجتاح هذه
الدول ،بسبب أن يف كل منها
قضية كوردية مماثلة ،وإذا
تطورت القضية يف كوردستان
العراق ،فأنها ستؤثر إيجابا ً
عىل القضية الكوردية يف الدول
الثالث ،لذلك فأن األنظمة
املقتسمة لكوردستان يف الدول
األربعة ،تنىس خالفاتها وتنسق
مواقفها يف مواجهة أي تطور
كوردي يف أي جزء كوردستاني،
وهو ما حصل تماما ً يف استفتاء
إقليم كوردستان.
أما دولياً ،فأنه ورغم التربيرات
التي قدمها املجتمع الدويل ،من
أن إجراء االستفتاء يمكن أن
يؤثر عىل الجهود ملحاربة تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،إال أن تلك
التربيرات لم تكن مقنعة ،حيث
بينت األحداث التي تلت إجراء
االستفتاء والتدخل العسكري
للقوات العراقية ،انحيازه
ملصالحه مع الدول اإلقليمية التي تعاون معها يف كل ما
جرى ،عىل حساب الشعارات واملبادئ التي ينادي بها.
* قراءة وتحليالً كيف تنظرون للواقع الكوردي
عموم ًا في خضم كل هذه المتغيرات؟ وكيف
تنظرون للتحوالت الجارية في سورية؟ وما
تأثيرها على القضية الكوردية؟
** ما حصل بعد  16ترشين األول  2017وما تاله ،كان
نكسة حقيقية للكورد وقضيتهم القومية يف جميع
أجزاء كوردستان ،ألقت بظاللها الثقيلة عىل جميع
مجاالت حياتهم ،وستمتد آثارها ونتائجها إىل حني ،وال
بد من العمل الجاد ملعالجة األسباب التي أدت إىل حدوث
هذه الكارثة وتجاوزها ،وهي ممكنة إذا تم العمل
عىل ترتيب البيت الداخيل الكوردي وتفعيل مؤسساته
الرشعية.
كما تعلمون ،فأن سوريا تشهد منذ منتصف عام 2011
أحداث وتطورات كثرية ،نجمت عن الثورة التي فجرها
الشباب الثائر ضد السياسة القمعية واالستبدادية
للنظام الحاكم ،وتغوله عىل الحقوق والحريات الفردية
والعامة ،وانتشار الفساد واملحسوبية ،والسياسات
الشوفينية والعنرصية املطبقة بحق الشعب الكوردي
ومصادرة حقوقه وطمس خصوصيته القومية.
وبالتأكيد فأن هدم أسس وركائز السياسات املقيتة،
التي اتبعها نظام الحكم يف سوريا ،خالل العقود
الطويلة لحكمه ،ستكون لها تأثريها اإليجابي عىل
القضية الكوردية يف سوريا وتطورها.
* يبدو أن الموقف من استفتاء كورديستان
خصوصا من طرف أمريكا دفعها لإلعالن قبل
أسابيع عن وقف دعمها لوحدات حماية
الشعب في شمال سوريا ما هو تحليلكم

“األمازيغ
والكورد توزعوا على
دول حتكمها أنظمة
قمعية استبدادية ال
تأبه بالدميقراطية
وحقوق اإلنسان”

لهذا األمر؟
** رغم إعالن الواليات املتحدة األمريكية عن وقفها
دعم «وحدات حماية الشعب» و «قوات سوريا
الديمقراطية» قبل فرتة ،إال أنها عادت وأرسلت إليها
الحقا ً دفعات جديدة من هذه األسلحة.كما أن أمريكا
وعىل لسان وزير دفعها أعلنت أنها سرتسل إىل «شمال
سوريا» إضافة إىل العسكريني ،بعض الدبلوماسيني،
ما يعني أن الواليات املتحدة األمريكية ماضية يف دعم
«اإلدارة الذاتية لشمال سوريا» ،بانتظار ما ستؤول
إليه االتفاقات الدولية واإلقليمية بشأن مستقبل
سوريا ،ويبدو أنه تم يف الفرتة األخرية اتفاق بني أمريكا
وروسيا ،لدعم هذه اإلدارة وتطويرها.
* كيف تنظرون للتغيرات الميدانية في
سوريا؟
** من الواضح أن كفة موازين القوى العسكرية،
بدأت تميل ملصلحة النظام الحاكم يف سوريا ،مع بداية
التدخل العسكري الرويس املبارش نهاية عام 2015
ووصلت اآلن إىل مرحلة قريبة من الرجحان الكامل،
ولعل من أهم أسباب ذلك ،هو الدعم الكبري الذي تلقاه
النظام من حلفائه الروس واإليرانيني ،وتراجع الدعم
الدويل واإلقليمي للمعارضة السورية ،بسبب تخبط
سياساتها وعدم قدرتها عىل تمثيل الشعب السوري،
بكل مكوناته القومية والدينية واملذهبية ،وأيضا ً
التحوالت الكبرية يف السياسة الرتكية ،وتعاونها مع
حلفاء النظام ،وتخليها عن شعار إسقاط النظام
السوري ،مقابل ضمانات عدم تطور القضية الكوردية
يف سوريا ،والعمل عىل تطويقها.
* هل لما جرى في اإلقليم تأثيرا على مجريات
األحداث على األرض في المناطق الكوردية
بسوريا؟
** من الطبيعي جدا ً أن تؤثر التطورات الجارية يف
أي جزء كوردستاني عىل
األجزاء األخرى ،سلبا ً
والتطورات
وإيجاباً،
األخرية التي حدثت يف إقليم
كورستان ،شكلت صدمة
لدى أبناء الشعب الكوردي
يف كوردستان سوريا،
ولكن ليس لها تأثري حتى
اآلن عىل املناطق الكوردية
يف سوريا ،الرتباط ما
يجري يف سوريا عموما ً
وهذه املناطق خصوصاً،
بأجندات ومصالح دولية
وإقليمية لم تتبلور
بشكلها النهائي حتى اآلن،
وأن كان هناك مخاوف
جدية من تكرار السيناريو
مرة أخرى مع الكورد يف
سوريا.
* كيف قرأتم
استقالة الرئيس
من
البارزاني
رئاسة اإلقليم؟
** مسعود بارزاني،
رئيس إقليم كوردستان،
لم يستقل من منصبه كما
يتم تداوله يف الصحافة واإلعالم .وكل ما جرى ،هو
انتهاء مدة واليته الدستورية ،وعدم قبوله تمديدها،
حيث توزعت صالحيات الرئاسة بني الحكومة
والربملان ،بانتظار إجراء االنتخابات الرئاسية واختيار
الشعب الكوردستاني رئيسه الجديد من خالل صناديق
االقرتاع.
* أال تشكل هذه االستقالة وفي هذا الوقت
بالذات خطرا على اإلقليم وخصوصيته؟
** ال اعتقد ذلك ،ألن مسعود بارزاني ومهما كان
موقعه ،هو قائد كوردستاني يحظى باحرتام قطاع

واسع من أبناء الشعب الكوردي ،ليس يف إقليم
كوردستان فقط ،وإنما يف عموم أجزاء كوردستان،
وهو حاليا ً يقود بيشمركة كوردستان ،وال يمكن
تجاهل دوره أو تجاوزه أبداً ،كما أن إقليم كوردستان
فيه قادة لديهم الخربة والتجربة بما فيه الكفاية،
وتوجد فيه أيضا ً مؤسسات دستورية متجذرة
ومنتخبة من الشعب .وقد مر عىل إقليم كوردستان،
محن وكوارث أصعب من هذه الكارثة وخرج منها
أقوى بأساً.
* كيف تنظر لمستقبل الفيدرالية؟ وما
تعليقكم على تلميحات النظام السوري
بمنح حكم ذاتي للكورد؟
** الفيدرالية كشكل من أشكال الدولة ،أثبتت نجاحها
يف أكثر من مكان ،وخاصة يف الدول التي تتمتع
بالتعددية القومية والثقافية ،..ونعتقد أن هذا الشكل
هو األقرب للنجاح يف دول املنطقة ،ومنها سوريا ،حيث
لم يجلب الشكل املركزي للدولة فيها ،سوى الدمار
والخراب لهذه البلدان وشعوبها.
تلميحات النظام السوري بمنح الكورد حكما ً ذاتياً ،ال
تتمتع باملصداقية ،فهي كما اعتقد لالستهالك املحيل
فقط ،ولو كان جاداً ،لطلب الحوار والتفاوض مع
األحزاب الكوردية ،بدل أن يطلق التهديدات باجتياح
املناطق الكوردية ،بعد أن توهم أنه تجاوز أزمته يف
الفرتة األخرية وقىض عىل الثورة.
* ماذا تعرفون عن القضية األمازيغية وما
هو أوجه التشابه بينها وبين قضيتكم
الكوردية؟
** األمازيغ هم السكان األصليون يف الشمال
األفريقي ،وبعد استقالل دول شمال أفريقيا لم
ينجحوا عىل مر السنوات يف تحصيل حقوقهم ،بسبب
النزعة االستبدادية لألنظمة التي استولت عىل الحكم
فيها ،والقضية األمازيغية،
هي قضية شعب أصيل يف
املنطقة ،مضطهد ومحروم
من حقوقه القومية ،وهو
يناضل من أجل نيل حقوقه
واالجتماعية
الثقافية
واالقتصادية ،..وبناء دول
أمازيغية يف املغرب الكبري
والصحراء الكربى.
لعل أهم أوجه التشابه
بني القضيتني األمازيغية
والكوردية ،هي أنهما
توزعتا بني عدد من الدول،
أنظمة
تحكمها
التي
قمعية استبدادية ،ال تأبه
وحقوق
بالديمقراطية
اإلنسان ،حيث يتعرض
الشعبان ،لسياسة االضطهاد
والتهميش
القومي
والتعريب وطمس املعالم
الحضارية والهوياتية ومحو
القومية
خصوصيتهما
وإنكار حقوقهما ،...وكذلك
يف عدم قيام الهيئات الدولية
بالتدخل للحفاظ عىل حقوق
هذين الشعبني وتوفري الحياة
الكريمة لهما.
* كلمة أخيرة لكم:
** أتقدم بالشكر الجزيل لجريدة «العالم األمازيغي»
عىل إتاحة هذه الفرصة يل ألطل عىل القراء ،متمنيا ً لها
كل التوفيق والنجاح يف أداء رسالتها اإلعالمية ،ملا فيه
خدمة قضايا الديمقراطية وحقوق اإلنسان  -شعوبا ً
وأفرادا ً  -وتعزيز قضايا الحوار والتعايش واألمن
والسلم واالستقرار بني جميع شعوب الكرة األرضية.

“

الشعبان
األمازيغي والكوردي
تعرضا لسياسة االضطهاد
القومي والتهميش
والتعريب وطمس املعامل
احلضارية واهلوياتية وحمو
خصوصيتهما القومية
وإنكار حقوقهما

”
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«الطوبونيميا األمازيغية  ،أمساء وأماكن من األوراس»

يعيد التسميات األماكينية اليت طاهلا التحريف والتصحيف إىل بنيتها األصلية
اغنت الكاتبة والباحثة في اللغة والثقافة االمازيغية ،خديجة ساعد ،المكتبة األمازيغية
األوراسية بمؤلف جديد يحمل عنوان« :الطوبونيميا األمازيغية  ،أسماء وأماكن من
األوراس»يعتبر هذا الكتاب الذي يعد مرجعا مهما في مجال علم األماكينية والذي يهتم بدراسة
األماكن ومعانيها والتغيرات التي طرأت عليها عبر مختلف الحقب التاريخية الدراسة الوحيدة من
نوعها بالجزائر ،واستغرق تأليفها أكثر من أربع سنوات من البحث في مختلف الحقول المعرفية
المرتبطة بالطوبونيما.

يقع كتاب الطوبونيميا األمازيغية ،أسماء وأماكن
من األوراس ،يف  300صفحة من النوع املتوسط
وهو صادر عن دا النرش أنزار للكاتبة والباحثة يف
اللغة األمازيغية السيدة خديجة ساعد.
ويتضمن الكتاب حوايل  354تسمية أماكينية
باللغة األمازيغية ،تتوزع بني املدن التاريخية
واألثرية والقرى النائية والساحات واملسالك
القديمة ،وهو بذلك يشمل عدد من مناطق
األوراس وتخومها ( باتنة ،خنشلة  ،تبسة  ،أم
لبواقي  ،سوق اهراس  ،قاملة  ،بسكرة ووالية
سطبف ).
ويف اتصال لجريدة «العالم األمازيغي» مع الكاتبة
خديجة ساعد قالت بأن «الكتاب تناول بالدراسة
والبحث بطريقة أكاديمية عالقة الطوبونيميا
باملجتمع ،من الناحية اإلجتماعية واإلقتصادية
والثقافية والتاريخية ،وذلك من خالل دراسة
لغوبة وتاريخية وانثروبولوجية ألسماء

طوبونيمية ظلت مبهمة
طوال عقود من الزمن،
وذلك باالستعانة بمختلف
التنوعات اللغوية بشمال
أفريقيا مما استغرق أكثر
من أربع سنوات من البحث
يف مختلف الحقول املعرفية
املرتبطة بالطوبونيما».
وأضافت أنه وبعد أن كان
األمر يقترص يف هذا املجال
عىل عدد قليل من الكتاب
باللغة الفرنسية .يأتي
هذا الكتاب من أجل نفض
الغبار عن ذاكرة الشعب وربطه بهوبته األصلية،
وإلعادة التسميات األماكينية التي طالها التحريف
والتصحيف إىل بنيتها األصلية بعد أن قطعت
الكثري من الدول أشواطا هامة يف هذا املجال.
واكدت الكاتبة ان اعداد الكتاب والذي استغرق
أربع سنوات من العمل والبحث إلنجاز كتاب
الطوبونيميا  ،مكنها من «التواصل مع عدد كبري
من األصدقاء والباحثني واملثقفني والفاعلني
الجمعويني والبسطاء من أبناء هذه األرض ،
الذين أحبوا هذا الوطن لدرجة نكران الذات».
وأضافت أنه وعرب كل «بقعة من «أوراس أمقران
«وكل املدن والقرى والجبال كنت أشكر األقدار
التي جعلتني جزء من هذه املنطقة الرائعة،
وترحيب ودعم وصدق المتناهي ،مما ذلل الكثري
من الصعاب حويل».
واستطردت «رغم أن الكتاب خاص بطوبونيميا

األوراس فقد تلقيت الدعم من كل أنحاء تمازغا
ما وفر عيل الكثري من الوقت والجهد».
وعربت عن شكرها للجميع عىل رحابة صدرهم
وجميل صنيعهم وعظيم جهدهم ،من أجل شق
شعاع الضوء وسط العتمة التي أحاطت «بثقافتنا
وهويتنا األمازيغية ككل» حسب تعبريها.
ولإلشارة وبمناسبة السنة األمازيغية شاركت
الكاتبة خديجة ساعد يف ندوة كما تم تم تنظيم
حفل توقيع للكتاب بدعوة من جمعية أسريم
ن ماسيليا  ،بمدينة مروانة  ،وذلك صباح يوم
الجمعة  12جانفي .2018
كما تم تكريم الكاتبة خديجة من طرف رئيس

كوثر أبوتريطالبة باملعهد العايل لإلعالم واإلتصال لـ «العامل األمازيغي»:

التحرش ظاهرة هلا عالقة بالتربية وبالعقلية الذكورية

 90%من منتقدي الفيلم التحسيسي ميارسون هذا
السلوك يوميا

* ماذا تريدون من الشريط الذي اطلقتموه
على سائط التواصل االجتماعي ،حول التحرش
تحديدا  ،وما هي الرسالة التي تريدون إيصالها
من خالل هذا الشريط؟
**الهدف من هذا الرشيط تحسييس بالدرجة
األوىل ،وأيضا للكشف عن خطورة الظاهرة
وتداعياتها النفسية عىل النساء ،وبصفتنا طلبة
يف املعهد العايل لإلعالم واالتصال ،فإن مبئنا هو
ايصال صوت من الصوت له ،وهدفنا من هذا
الفيلم التعبري عن أراء فتيات ال يستطعن الجهر
بقضايهن وبأن يرصخن بصوت عال «كفى
من التحرش» .نعلم جيدا ان العديد من املنابر
اإلعالمية تحدثت عن الظاهرة ولكن وكما هو
معلوم ففي التكرار إفادة ،فكلما كررنا وألحنا
عىل رضورة الحد من التحرش ،الذي تعترب سلوكا
غري عادي وذا طبيعة جرمية ،كلما سلطنا الضوء
أكثر عىل مدى خطورتها وحدتها ،كلما سهل امر
القضاء عليها.
* أأنتم مقتنعون بفكرة الفيلم على انها
تساهم في تقريب المشاهد من خطورة
الظاهرة ،أم أن األمر له طابع إبداعي فقط؟
**من طبيعة الحال الفيلم سيساهم يف تقريب
املواطنني من خطورة الظاهرة ،فنحن لم نتبن
فكرة عادية من منطلق كون التحرش بالنساء
يعترب أمرا عاديا جدا ،فهذه الفكرة مستهلكة،
كما أشارت إىل ذلك عدة منابر ،ولكن نحن نعيش
هذه األفة يوميا ونعرف تبعاتها ،وما قمنا بها يف
الوصلة التحسيسية ،عكسنا من خالله األدوار
إلشعار األخر بمعاناتنا ،فالذكور ،أو من يسمون
أنفسهم رجاال ،حني يقومون بالتحرش ال
يشعرون باألثار السلبية لهذا السلوك عىل الجانب
النفيس للمرأة.
*هل هناك ردود فعل وتجاوب مع موضوع

الفيلم خصوصا من قبل
الجنس الخشن؟
**وبالنسبة للتفاعل مع
موضوع الفيلم فطبعا لقي
تفاعال كبريا ،كما توصلنا كذلك
بعدة انتقادات خصوصا من
الجنس الخشن وهي انتقادات
غري بناءة أبدا ،ولكن اعتربنا
امرا عاديا جدا ،بحيث انهم
يربرون فعلهم بكونهم رجاال،
و اؤكد ان  90باملائة من هؤالء،
الذين يسمون أنفسهم رجاال،
يمارسون هذا الفعل بشكل
يومي ،وهم يربرون سلوكهم
عىل أن مكان املرأة الطبيعي هو
البيت ،وخروجها منه بمثابة رسالة منها للتحرش
بها ،وهذا تفكري قروسطوي ،وال أساس له من
الصحة ،فكما خلق الله هذا الرجل خلق معه األنثى
كذلك ،ولها كامل الحقوق والحريات التي يملكها
الرجل ،فمن حقها الخروج وامليش بالشارع العام،
وان تلبس كما تريد وتريض دون تدخل لهذا الرجل
يف حريتها الشخصية ،فليست له أية سلطة عليها.
ونحن نرى أن هذه االنتقادات دليل عىل ان الرسالة
وصلت ،ألن ردود الفعل التي خلفها الفيلم عىل
الرجال دليل عىل انهم استشعروا خطورة الظاهرة
ولهذا يقدمون تربيرات لسلوكهم املشن هذا.
*في نظركن ما هو الحل األنجع لتفادي أو
تغيير هذا السلوك الذي يمس بحرية وكرامة
المرأة في مجتمع كالمغرب الذي ينشد الحداثة
والديموقراطية؟
**إشكالية الظاهرة لها عالقة بالجانب الرتبوي
لإلنسان ،والحل يكمن يف طبيعة الرتبية التي
يتلقاها الشخص ،فنحن مجتمع ينشأ فيه األبناء

عىل خلفية ذكورية محضة،
بحيث ننمي يف الطفل «الذكر»
بأنه مهم ويملك الحرية الكاملة
لفعل ما يشأ عىل عكس الفتاة
التي ترتبى منذ الصغر عىل قيود
تحد من حريتها.
وأكيد أن هذا الطفل حني يكرب
سيستشعر قوته وبأنه يملك
حرية ال متناهية لفعل كل
ما يريد ،وسترتسخ لديه انه
مادامت العائلة تفرض قيودا
عىل الفتاة ،ناتجة عن عدم
الثقة فيها ،فهذا دليل عىل أن
اي سلوك يمارس ضدها فهي
املسؤولة األوىل عليه ،وهذا ما
يخلق نوعا من عدم التوازن
داخل املجتمع بأن الذكر هو كل يشء وهو كائن
حر واألنثى ال يشء ويجب ان تعيش يف ظل سلطات
العائلة والرجل.
لهذا فعىل األجيال القادمة ان تنشأ عىل املساواة
وبأن ما يل الذكر من حقوق فلألنثى مثلها ،وكما
أن الذكر مسؤول عىل ترصفاته فاألنثى كذلك
مسؤولة عن ترصفاتها .واليوم من الصعب
محاربة الظاهرة ألن هذا السلوك مرتبط بالعقلية
السائدة يف املجتمع ،ولكن نسعى إىل محاربتها لدى
االجيال القادمة وتوعيتهم برضورة احرتام األخر،
فال فرق بني ذكر وال أنثى ،ويجب عىل كل طرف ان
يحرتم حرية الطرف األخر ،فخروج األنثى متربجة
مثال ال يعكس ثقافتها وال جوهرها أبدا ،وهذا ال
يعطي الحق للرجل بأن يتحرش بها. .لذا أعود
وأؤكد بأن الحل يكمن يف الرتبية ثم الرتبية.
* حاورتها رشيدة.إ

بلدية مروانة السيد بوزيد اسماعيل بمناسبة
رأس السنة االمازيغيه وتقدمت يف تدوينة
فيسبوكية بشكرها الخالص للسيد رئيس البلدية
ورئيس الدائرة وكل السلطات الحارضة عىل
حسن االستقبال ،وملواطني مروانة عىل الحفاوة
والرتحاب وعالمة كاملة للجمعيات املنظمة وعىل
راسها أسريم ن ماسيليا.
وقد سبق للكاتبة والباحثة األمازيغية األوراسية
أن أصدرت قاموس أمازيغي عربي خاص باملتغري
الشاوي سنة  2013عن دار النرش تريا ببجاية.

اإلعالم وظاهرة تزويج الطفالت
يف إطار اشتغالها عىل
قضية املرأة وحرصها
عىل ضمان حقوقها،
تعتزم جمعية صوت
األمازيغية
املرأة
تنظيم دورة تكوينية
حول «ظاهرة تزويج
الطفالت يف إقليم
أزيالل وأي دور اإلعالم
يف الحد منها» ،يومي
 10و  11فرباير املقبل
بفندق بني الويدان
بأزيالل.
وتهم الدورة التكوينية
الصحفيني الناشطني
بمنطقة أزيالل عىل
الخصوص
وجه
وباملغرب عىل وجه
العموم.
الدورة
وستتطرق
التي
التكوينية،
سيؤطرها متخصص
يف علم اإلجتماع وباحث يف قضية
املرأة ،إىل مناقشة ظاهرة زواج
الطفالت واإلحاطة بمختلف اآلثار
التي تخلفها عىل نفسيّتهن وعىل
مستقبلهن.
ويهدف النشاط إىل إرشاك
الصحافيني يف الحد من تنامي
الظاهرة وذلك من خالل تسليط
الضوء عىل أهمية الدور الذي تلعبه
املنابر اإلعالمية يف التوعية والرتافع.
ولإلشارة فجمعية صوت املرأة
األمازيغية تشتغل برشاكة مع
الوكالة الكطالنية للتعاون اإلنمائي
عىل محاربة ظاهرة تزويج الطفالت
من خالل تنظيمها لسلسلة من
الدورات التكوينية االتي يؤطرها
أخصائيون يف علم االجتماع،

ومحامون وقضاة ،وذلك استنادا
عىل الدراسة امليدانية التي قامت
بها الجمعية والتي كشفت عن مدى
خطورة تنامي هذه الظاهرة.
وتخرب الجمعية كل الصحفيني
املهتمني باالستفادة من الدورة
التكوينية بإرسال سريتهم الذاتية
مع اإلشارة إىل املنرب اإلعالمي الذي
يمثلونه إىل العنوان اإللكرتوني التايل
lavoixdelafemmeamazighe@ :
gmail.com
وحددت الجمعية عدد املستفدين
من الدورة التكوينية يف  16مشارك
ومشاركة ،وستتكلف الجمعية
بتغطية مصاريف النقل واملبيت
واألكل.

15
«دقات القدر» جيسد معاناة الريف مع الغازات السامة
ثقافة وفن
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بعد أربعة أشهر من االستعداد وبناء الديكور الضخم الذي كلف ،حسب
املنظمني ،حوايل مليون درهم ،ومدة تصوير فاقت ستة أسابيع ،ينكب املخرج
املغربي ،محمد اليونيس ،حاليا ،عىل وضع ملساته األخرية عىل فيلمه الجديد
«دقات القدر» ،الذي سريى النور بالقاعات السينمائية يف بداية املوسم القادم.
واستوحى اليونيس فيلمه ،الذي يوثق معاناة أهل الريف من الغازات السامة
التي خلفها االستعمار اإلسباني ،من روايته السمفونية الخامسة ،أما
الفكرة ،كانت من محض خيال الفنانة يرسى طارق ،املنحدرة من الريف،
والتي جسدت فيه دور البطولة.
ويف ترصيح له قال محمد اليونيس ،إن الفيلم عبارة عن «دراما تاريخية
تنري حقبة مهمة من تاريخ بلدنا ،إذ يسلط الضوء عىل ما جناه االستعمار
اإلسباني من جرائم بشمال املغرب».
«فالفيلم» ،يقول اليونيس يف ذات الترصيح« ،يطرح تساؤالت حول مفهوم
التاريخ ومدى مصداقيته ،كما يتحدث عن التقاليد واألعراف ومفهومها
باملجتمع ،عرب رصد فتاة ريفية تتمرد عىل هذا العرف وتتجاهل نظرة املجتمع

اتجاهها ،والتي جسدته الفنانة يرسا طارق».
وبالنسبة للميزانية التي كلفها الفيلم ،قال اليونيس يف ذات الترصيح« ،لقد
فاقت ميزانيته  7ماليني درهم ،فاألفالم التاريخية مكلفة جدا وامليزانية التي
تخصصها لجنة الدعم باملركز السينمائي املغربي ،أربعة ماليني ومائتني درهم
فقط ،وهي غري كافية ملثل هذه األنواع من األفالم السينمائية» ،مضيفا يف ذات
السياق« ،فلوال يقظة رشكة املدينة لإلنتاج السمعي البرصي» ومساعدة جهة
طنجة تطوان الحسيمة ،املشكورة عىل دعمها ،ملا استطعنا إنهاء التصوير يف
األوقات املخصصة للفيلم».
وتم تصوير جل أحداث الفيلم التاريخي ،الذي حيض بدعم من املركز السنيمائي
املغربي ،بمدينة طنجة ونواحيها ،بمشاركة ثلة من الفنانني ،من بينهم يرسا
طارق ،عبد الله شاكريي ،عبد اللطيف شوقي ،محمد الشوبي ،رفيق بوبكر،
إضافة إىل ممثلني أجانب أمثال الفنانة الجزائرية باهية الراشيدي ،وممثلني
من الجارة اإلسبانية ،الذين أرصوا ،حسب مخرج الفيلم ،عىل املشاركة يف هذه
امللحمة ،أمثال خورخي أونبيفا ،لويس فرنانديز ،إميانويل وفريجينيا أونييفا.

النسخة السادسة من مهرجان «باشيخ» حيتفي الشاعر اوهاشم بوعزمة
يهنئ الشعب األمازيغي
بالسنة األمازيغية
ب"إيض ن ناير"

شهدت رحاب املندوبية الجهوية للثقافة بمدينة طنجة
فعاليات افتتاح مهرجان باشيخ يف دورته السادسة
بمناسبة السنة األمازيغية الجديدة  ،2968من تنظيم
جمعية أمازيغ صنهاجة الريف برشاكة مع كنفدرالية
صنهاجة الريف وبدعم من وزارة الثقافة واالتصال.
تميز اليوم األول من املهرجان بعروض تراثية إضافة إىل
شخصية "باشيخ" .هذا إضافة إىل معرض املنتوجات
املجالية والتقليدية والرتاثية الصنهاجية وكذا معرض
لإلصدارات الصنهاجية ،ومعرض تشكييل جماعي .وقد
شهد االفتتاح حضورا مميزا من أساتذة باحثني ومهتمني
بالرتاث وطلبة وأبناء صنهاجة وطنجة ومدعويني آخرين.
االفتتاح الرسمي للمهرجان كان عبارة عن تقديم
مجموعة من الكلمات موزعة بني كل من املدير الوطني
للرتاث نيابة عن السيد وزير الثقافة واالتصال ونائب
رئيس الجمعية املنظمة ورئيس كنفدرالية جمعيات
صنهاجة الريف للتنمية ورئيس مخترب الدراسات
واألبحاث يف التنمية الرتابية وممثل مجموعة البحث حول
الجغرافية املجتمع والتهيئة.
هذا واختتم اليوم األول من مهرجان باشيخ بندوة دولية
تحت عنوان "التنوع اللغوي والثقايف باملغرب وإشكالية
تدبري التعابري األمازيغية املهددة باالندثار" من تأطري
أساتذة باحثني من داخل وخارج املغرب والذي شهد
نقاش وتفاعل قيم من طرف الحارضين.
اليوم الثاني من مهرجان باشيخ ،عرف توقيع كتاب
"السياحة ببالد الكيف" لألستاذ رشيف أدرداك برحاب
قاعة الندوات باملندوبية الجهوية للثقافة بحضور متميز
لعدد من األساتذة والطلبة الباحثني.
استغل الباحث أدرداك إصداره املعنون "Le Tourisme
 " au Bled de Kif, diagnostic et perspectivesإلعطاء
نبذة تاريخية عن السياحة بمنطقة صنهاجة ،كما قام
بتشخيص املؤهالت السياحية التي تزخر بها صنهاجة
رساير ،ليختتم كتابه بعدة توصيات للنهوض بالسياحة
ببالد الكيف .وتمت قراءة وتوقيع الكتاب يف جلسة علمية
من تأطري كل من األساتذة الباحثني الدكتور محمد بودواح
والدكتور اديل عمار والدكتور لزرق سعيد؛ وقد شهدت
القاعة تبادل آراء ونقاش لطيات هذا اإلصدار الذي يعد
األول من نوعه ،والذي يعترب من إصدارات مجلة تدغني.
ليختتم اللقاء بتوقيع وتوزيع الكتاب عىل الحضور.
إىل جانب ذلك تمت قراءة يف املجموعة القصصية "أضع
رسي بني يديك" ،للكاتبة فاطمة الزهراء الرغيوي يف

جلسة من تأطري كل من الناقدين عبد السالم الجوهري
واسعيد بكور وإلياس أعراب .كما تم تنظيم ندوة دولية
تحت عنوان "املجال الغابوي ببالد الكيف وانعكاساته
عىل التنمية"برحاب املندوبية الجهوية بطنجة من تأطري
مجموعة من األساتذة الباحثني من مختلف الجامعات
املغربية والفرنسية ،وهم الدكتور أحمد الشعرة ود.محمد
العبدالوي (جامعة عبد امللك السعدي) ود.محمد بودواح
وذ.نرص القايض (جامعة ابن طفيل) ود.كنزة أفصحي
(جامعة بوردو/فرنسا) والدكتور عبد السالم بوهالل
(جامعة موالي اسماعيل)؛ وتميزت الندوة بالنقاش الجاد
بني كل املهتمني الجغرافيني واالقتصاديني باملوضوع.
ويف اليوم الثالث من مهرجان باشيخ شهدت قاعة
الندوات يوم الجمعة  12يناير ،2018تقديم نتائج بحث
حول "حكامة االختالف  :حالة املجتمعات األمازيغية
بالرشق املتوسط وشمال افريقيا" بتأطري من مجموعة
من األساتذة الباحثني بكل من الجزائر وتونس واملغرب،
وهم كاآلتي ذ.الدجابي عبد النارص و ذ.العربي سمري ود.
بووارور أمينة (جامعة الجزائر) ود.نو ِيرة أسماء(جامعة
جندوبة/تونس) ود.خالد مونا ود.بنلعربي ادريس
وذ.حرامي نور الدين (جامعة موالي اسماعيل/املغرب).
ومرت الصبيحة يف جو علمي متميز انخرط فيه جميع
الحارضين وذلك ملا يحمله موضوع االختالف الثقايف
واللغوي والهوية األمازيغية من أهمية باملناطق املعنية يف
البحث املذكور.
كما كان الحضور يف الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال
عىل موعد مع ندوة وطنية تحت عنوان"األرايض الجماعية
باملغرب وإشكالية التنمية املستدامة" بتأطري كل من
ذ.عرشان اوحمو (جامعة ابن طفيل) وذ.فريد امداو
(محام بهيئة طنجة) ود..الزهرة الخملييش ود.تعشا
حسن(جامعة عبد امللك السعدي) ود.حفيظ بكور(جامعة
الحسن الثاني) وذ .الحسني امللكي(محام بهيئة الرباط).
وبعد نقاش مستفيظ تمت تالوة التقرير العام للمهرجان.
واختتم املهرجان بحفلة فنية ثقافية بحضور عدد من
الفنانني والفرق املوسيقية كالفنانة سمرية بلحاج
والفنان األمازيغي كريم املريس وفرقة اسوفا .هذا مع
تقديم األكالت املرتبطة تراثيا برأس السنة األمازيغية
(الحاكوزة).

هنأ الشاعر األمازيغي حماد وهاشم بوعزمة كل أمازيغ
العالم بمناسبة رأس السنة االمازيغية ،وتمنى لهم مزيدا
من التقدم واالزدهار وامليض قدما نحو األمام لتحقيق
املزيد من املطالب لرد االعتبار للقضية األمازيغية.
وقال يف ترصيح "ألمداس بريس" بأن "القضية التي عىل
الجميع الرتكيز عليها يف الوقت الحايل هي إقرار رأس
السنة األمازيغية يوم عطلة كخطوة لتفعيل ما جاء يف
الدستور".
وأضاف " قضيت شبابي أنظم األشعار بلغتي األم ،زرت
العديد من املدن وشاركت يف بعض األمسيات القليلة ولم
أغني بلغة أخرى غري لغة أهيل وما أنتمي إليه".
وعن توصياته للجيل الحايل أجاب " تختلف األزمة
واألجيال ،عندما كنت شابا كنت اناضل بالطريقة التي
تساير داك العرص ،أما اآلن فقد تبدلت األحوال وأصبح
التواصل سهال بفضل األنرتنيت والتقدم التكنولوجي مما
يساعد األمازيغ عىل إعالء كلمتهم".
" الفن بالجنوب الرشقي شأنه شأن باقي القطاعات هنا،
التهميش وإقصاء ثلة من الفنانني يف أغلب املناسبات فيما
يتم دعوة االجانب" يقول اوهاشم املشهور ب "الشيخ"
بالجنوب الرشقي وقريته 'مالعب'.
* سعيد فاتح

رباب فيزيون تتوج بلقب
موروكو ميوزيك اوردس يف صنف الفزيون روك
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دجنرب ، 2017يف الظفر بلقب الدورة الخامسة
ملسابقة موروكو ميوزيك اوردس ألحسن فرقة
غنائية صنف فزيون روك يف سهرة فنية تابعها
املاليني من املغاربة والعالم ،تم بثها بشكل
مبارش عىل القناة الثانية .
فرقة “رباب فيزيون” تمكنت من الفوز بهذه
الجائزة لفئة ” الفيزيون روك ”  ،من خالل
مشاركتها يف هذه املسابقة بأغنية «سالمو
سالمو» ،والتي تسلمها الفنان بوحسني فوالن
من يد ملكة الجمال فاتي خليفة  ،اذ يعترب هذا
اللقب الثاني من نوعه حيث سبق وان حصدت
املجموعة لقب الدورة االوىل لنفس املسابقة
قبل سنوات ،واستغل الفنان فوالن الفرصة
ليوجه كلمة موجزة  ،ركز فيها عىل أن الفضل
يعود ألعضاء املجموعة الشبابية ،وشكر فيها
مختلف الغيورين واملحبني للمجموعة سواء من
خالل تصويتهم أو تشجيعهم الدائم واملتواصل
 ،مضيفا أن هذه الجائزة وسط نخبة من
الفنانني املغاربة املخرضمني والشباب تعترب
حسن ختام لسنة  2017التي شهدت مشاركة
املجموعة يف مهرجانات وطنية ودولية عدة
 ،وبمثابة تثمني ملا تقوم به املجموعة التي
تبذل قصارى جهدها الضفاء الجديد عىل

االغنية املغربية االمازيغية
،خصوصا ان رباب فزيون
حصدت ايضا هذه السنة
جائزة الثقافة االمازيغية
صنف االغنية العرصية
املنظمة من طرف املعهد
امللكي للثقافة االمازيغية
شهر اكتوبر املايض.
كما اشار الفنان بوحسني
فوالن يف كلمته خالل
البث املبارش اىل رضورة
االعتناء بالثقافة املغربية
االمازيغية  ،وبالجذور
واألصول ملا فيه من
ارتقاء وتميز داخل هذا
الزخم الكبري واملتزايد
من الطفرة املوسيقية ،
علما ان مجموعة رباب
فزيون تستعد هذه السنة
كالعادة للقيام بجوالت
فنية وطنية ودولية .
جدير بالذكر  ،ان حفل االعالن عن املتوجني
عرف تتويج عدد من النجوم املغاربة ،بجوائز
املوسيقى املغربية ،يف دورتها الخامسة ،وذلك

أمثال أمازيغية

» Innas : « ac tanqab
إناسْ « :
أش ث ْنقاب»

هذا املثل األمازيغي الريفي يمكن أن نقول عنه أنه يعكس يف عمومه
«سيكولوجية اإلنسان املقهور» كما يعني كل شخص يتصف بالجبن
و الخوف املفرط من اآلخر.phobieوهذا أبرز معاني هذا املثل.
ومن هذا املنظور ،يكون رد فعل املعني بهذا املثل ،إما متأخر أمام
ما يحصل له من التحديات التي تجابهه يف حياته اليومية ،وإما
اإلحساس بالدونية و الشعور بعدم قدرته عىل الرد يف املكان و
الزمان املناسب و بالتايل االنسحاب املتخذ طابع االنهزامية من أمام
الخصوم.
وقصة هذا املثل هي كاآلتي:
كانت السوق ،يومها ،رائجة يف أوج ذروتها ،مكتظة بالناس و السلع
عن آخرها؛ الزحام وصل ذروته القصوى ،فال يكاد املرء يعثر عىل
موطئ قدم فيها إال بشق األنفس.
ووسط هذا الزحام كان هناك شخصا واقفا بني الجموع يتسوق،
ممسكا قفته بيده يبحث بني صياح الباعة الذين يمتدحون بضائعهم
عن غاياته.
يف ذلك اإلبان ،كان الصباح مشمسا ،يسوده جو خانق للغاية؛ حرارة
الشمس يف أقىص درجاتها و الحركية يف هذا السوق االسبوعي
عىل أشدها ،الناس كدبيب النمل جيئة وذهابا ،أصوات حناجر
الباعةاملجاورة لبعضها البعض تتصاعد من هنا وهناك و تنرش
اللغط و الضوضاء يف كل مكان.
وبينما كان صاحب القفة سائرا بني املتسوقني يتجوّل يف ساحة
السوق الفسيحة ،يبحث وسط الزحام عن منفذللخروج من هذا
الضيق الشديد ويرمق السلع املعروضة أمامه .إذ فوجئ بصوت
يحاول أن يشق لنفسه طريقا بني األجساد من الخلف ،كان صوتا
مبحوحا ملحا ،يريد منه االبتعاد من أمامه و فسح الطريق له
بأقىص رسعة ممكنة للمرور إىل مقصده البعيد.
ومن كثرة الزحام يف املكان الذي كان يتواجد فيه املعني باألمر ،لم
يستجب ألمرصاحب هذا الصوت ا ُمللح الذي لم يكن سوى صوت
حمَّال كان يف عجلة من أمره و كان يرتاءى له صاحبنا ،ساعتها،كأنه
مثبت يف مكانه ،ألن هذا األخري كان يميش مشيا بطيئا وسط ذاك
الزحام الذي كان يحارصه من كل اتجاه.
وملا تحوّل هذا الشخص الواقف أمام الحمال الذي كان يستعجله،
يف نظر هذا األخري إىل مصدر عرقلة يسد السبيل أمامه.بدأ
الحماليتأفف ،منتفخ الوريد ،من هذا االنسداد يف وجهه ،وهو الذي
كان محمال بثقل عىل كتفه .نفذ صربه وج َن جنونه ،فاقتحم العقبة
البرشية التي كانت تعرتض سبيله مندفعا يزفر تحت ثقله مزاحما
الناس ،فأخذ يجهد للتقدُّم إىل األمام وهو يوغل يف السري ،و بعد ألي
استطاع الوصول إىل صاحب القفة فنظر إليه نظرة انفعاليةفزاحمه
الحمال حتى كاد يحتك به وملا م ّر لم يمر مرور الكرام ،بل ملا كاد
يتجاوزهبادره موجِّ ها له كالما فيه تهكم ونربة استهجان ،فقال له:
 باللغة األمازيغية الريفية -واصفا إياه بالدجاجة:« بعَ اذْ أثْيازيطا» «  » ba3ad at yazitaبالعربية «إبتعدي ،يا هذه
الدجاجة أو أيتها الدجاجة « .ث ّم رافق كالمه هذابنظرة إستهتار إليه.
فواصل الح ّمال يشق طريقه املزدحم الشاقة واملتعبة منرصفا إىل
حال سبيله.
تنبه من اتصف بالدجاجة إىل مصدر الكالم الوقح الذي يقدح يف
قيمته فشاهد بني كل من يرى من أهانه وقد مىض بثقله قدما
وهو يتوارى عن األنظار يف األجسام من حوله فاعرتته نوبة صمت
ووجوم ،كما اعرتت بعض السفلة الذين كانوا يتقاسمون معه املكان
نوبة من القهقهاتالهسترييةشامتني هازئني به.
لم يرتك الجبن والخوف أمام صاحب القفة هذا من خيار سوى
الصمت التام ،ولم يستطيع أن ينبس بكلمة واحدة أو الدفاع عن
نفسه.وبقي ،حينئذ ،فاغرا فاه عاجزا عىل الرد باملثل أو بما يليق عىل
من سولت له نفسه أن يرتكب يف حقه هذه اإلساءة التي تمس به يف
الصميم وتحط من قدره.
والحالة هذه ،لم يسعه إال أن إكتفى بتلمس الطريق وهو منطويا
عىل نفسه متابعا سري ُه بني املسارات املتشعبة ،منسحبا يف صمت
بدون ضجيج يُذكر ،ال خصام و ال نزاع ،مبتعدا كأن شيئا لم يقع،
فذاب يف الزحام.
ويف املساء ،عاد املهان إىل بيته مع الشفق بغصة يف حلقه يجرت مرارة
االهانة ،دون أن تدري بذلك زوجته ورغم أنه يف بيته إال أنه ما يزال
متهيّبا ،لكنه يتح ّرق يف الداخل رغبة إىل الرد ردا تعويضيا عما لحقت
به تلك اإلهانة من غبن دفني.
وحني آوى صاحبنا إىل فراشه واندس تحت غطائه حتى لم يعد يُرى
منه سوى الرأس وهنا فقط استعاد الشعور باإلطمئنان ..وقبل أن
يغمض جفنيهويستسلم لنومه العميق ،فتح فاه بحرية دون أن
يخيفه أحدليحدث نفسه بقوله الذي كان يختلج يف صدرهْ »:
أش
ثنْقابْ » «  (» Ac tanqabوالعبارة تعني بالعربية لتنقرك ).ويفيد أنه
رد فعل عىل ذاكالذي نعته بالدجاجة قبل أنيُضبط من قبل زوجته
متلبسا برتديده لهذا القول الطارئ – والحال أنه يف اليقظة وليس
يحلم -فاستغربت الزوجة وشعرت بالدهشة واعرتاها قلق عميق
مما حذا بها إىل إزاحة الغطاء عنه فبادرته بالسؤال قائلة له:بنربة
تنم عن اندهاشها وتعجبها،ما الذي يجري؟ ومن يكون هذا الذي
تدعو عليه؟وهي تحدق إليه وتحملق يف وجهه باحثة عن جواب،
فقام الزوج املقهور واستوى يف جلستهوأخذ يرسد عليها ،جوابا عن
سؤالها ،تفاصيل ما حدث معه.
َ
سيتبي لزوجته الخيط األبيض من الخيط األسود.
وهنا فقط
وتلكم إذن هي خاصية الجبناء ،يا سادة يا كرام ،يف املعرتك.
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