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صادف النقاش الدائر حول إدراج كلمات بالدارجة 
يف  الواحدة،  اليد  أصابع  عىل  محسوبة  املغربية، 
تنامي  االبتدائي،  للمستوى  ووحيد  واحد  كتاب 
اىل  بأكملها  أرس  بل  والشبات  الشباب  هجرة 
الحكومة  تحرك  لم  ذلك  ومع  األوروبية،  الديار 
الهجرات  لتلك  الرئييس  السبب  عن  للبحث  ساكنا 
واإلقبال املتزايد عليها بالرغم من املخاطر الكبرية 
عليها  املقبل  إيمان  من  وبالرغم  تصاحبها،  التي 
وكونه  البحار  أعماق  يف  واملوت  الفشل  نسبة  بأن 
إيمانه  من   أكرب  للحيتان،  أكلة مضمونة  سيصري 
لضمان  املوعود  البلد  إىل  واملرور  النجاح  بنسبة 
عيش كريم، فهو يقبل عليها، فقط ألنه فقد الثقة 
يرأسها  أنها  الحكومة وبالرغم من  أن  إال  بلده.  يف 
بانفصام  مصابة  أنها  إال  النفس،  علم  يف  دكتور 
مسببات  يف  تبحث  أن  فعوض  الشخصية،  يف 
لألزمات  حلول  إيجاد  عن  والبحث  املغاربة  هجرة 
املواطنني،  أغلب  فيها  يتخبط  التي  االقتصادية 
يف  البطبوط  و  البغرير  ادراج  بموضوع  انشغلت 
الكتب املدرسية عوض ان تهتم وتنشغل بتوفريه يف 

صحون و عىل موائد املغاربة.
بني  ما  تتنوع  الهجرة  ظاهرة  تنامي  اسباب  إن 
يف  االوىل  بالدرجة  يتجىل  هواقتصادي/سيايس  ما 
بها  التي تسري  الغري سليمة  االقتصادية  السياسة 
الزبونية  تعتمد عىل  والتي  الدولة  اغلب مؤسسات 
يف  صاحبي«  »باك  عىل  املبنية  الذاتية  واملصالح 
الولوج اىل املدارس العليا ومعاهد التكوين ومن ثم 

أي  العام  القطاع  يف  الوظائف  اىل 
القطاع  يف  او  العمومية  اإلدارات 
الشبه العمومي مثل بعض االبناك 

والوكاالت التجارية.
كذالك  السبب  يكون  وقد 
يف  السياسة  أن  ذلك  »سيايس« 
بالدنا ولألسف تعتمد بدورها عىل 
عىل  وليس  والوالءات  العالقات 
بالتايل  فهي  والكفاءات،  املبادئ 
انتهازية  ضيقة  حزبية  سياسة 
النفوذ  استغالل  عىل  تعتمد 

واالغتناء الفاحش.
ما  عن  اعمق  سبب  هناك  أن  إال 
يتجىل  وسيايس  اقتصادي  هو 
فيما هو تربوي تعليمي، ذالك ان 
التعليم يف املغرب كرس لدى اغلب 
النفس  املغاربة ما يسمى يف علم 
بمرض انفصام الشخصية ،الذي 
كما  الحكومة  منه  تسلم  لم 
اسلفنا، و هذا ناتج بالدرجة األوىل 
الدراسية  املناهج  مضامني  عن 
غري  تاريخ  للتالميذ  تلقن  التي 
لغاتهم،  غري  ولغات  تاريخهم 
ذلك  فهي تستصغر  اكثر من  بل 
وتحتقر كل ما له عالقة بهويتهم 
عىل  والدليل  اليومي  ومعيشهم 

املسعورة  الحمالت  تلك  ذلك 
بكل  املواطنون  بها  قام  التي 
والعمرية  االجتماعية  فئاتهم 
سياسية  أحزاب  من  والتكوينية 
وجمعيات  برملانية  وفرق 
مواقع  ومرتدي  املدني  املجتمع 
التواصل االجتماعي ضد كليمات 
يف  مستدلني  املغربية  بالدارجة 
الخامس  بالفصل  احتجاجاتهم 
يحرص  الذي  الدستور  من 
يف  للمملكة  الرسمية  اللغات 
مقابل  يف  والعربية،  االمازيغية 
سكوتهم عن ما تتعرض له اللغة 
ممنهج  اقصاء  من  االمازيغية 
من  املتدخلني  جميع  طرف  من 
النيابات  اكاديميات،  حكومة، 
وعىل  واملدارس،  التعليمية 
مستوى  املستويات،  جميع 
وكذلك  تعليمها  ومناهج  اللغة 
الرتبوي  الطاقم  مستوى  عىل 
الذين  ومفتشني  معلمني  من 
أشكال  لكل  يوميا  يتعرضون 
باقي  وبني  بينهم  فيما   التمييز 
باقي  ومعلمي  مدريس  زمالئهم، 
قضية  معه  تبقى  مما  املواد، 
سوداء  نقطة  االمازيغية  تعليم 

التعليم باملغرب و وصمة عار عىل جبني  يف تاريخ 
بل  امر  الذي  الدويل  املنتظم  امام  املغربية  الدولة 
توصيات  عرب  مرة،  من  اكثر  املغربية،  الدولة  حث 
منظمة األمم املتحدة، عىل ادراج اللغة االمازيغية يف 
التعليم املغربي عىل قدم املساواة مع اللغة العربية.

ومع  الشخصية،  يف  اإلنفصام  مرض  إىل  وعودة 
تسارع األحداث يتأكد لنا يف حقيقة األمر انه مرض 
بشكل  ومستقبلهم  املغاربة  حارض  يهدد  أصبح 
عوض  الحكومة  رئيس  وهو  العثماني  ألن  مقلق 
وطنية  مناظرة  وينظم  وطنيا  نقاشا  يفتح  أن 
تطرح فيها أسئلة جريئة من قبيل: أي تعليم نريد 
هي  ما  أو  التعليم؟  يف  نريد  لغات  أي  أو  ألبنائنا؟ 
من  وغريها  التعليم؟  يف  املغربية  اللغات  وظائف 
أو  مقنعة،  أجوبة  جميعا  منا  تنتظر  كثرية  أسئلة 
التنظيمي  القانون  اخراج  ان يعمل عىل  األقل  عىل 
الذي  املغربية  والثقافة  للغات  الوطني  للمجلس 
اللغوية  السياسة  تدبري   « األساسية  وظائفه  من 
يف املغرب«، نجده ينجر، عىل الطريقة البنكريانية، 
عيوش  نورالدين  يف  للرضب  الحزبية  كتائبه  وراء 
الذي ال يمثل إال نفسه، متناسيا، أي العثماني، أنه  

هو من يمثل املغاربة اجمعني.
وقديما  قال الحكيم االمازيغي:
ⴰⵙⵉ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⴰⴽ ⵉⵙⵙⴰⵍⵍⴰⵏ

ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴰⵙⵉⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⴰⴽ ⵉⵙⵙⴹⵚⴰⵏ.
Asi awal nna ak issallan

Ad ur tasit awal nna ak issDSan.
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• املديرة املسؤولة:

أمينة الحاج حماد 
أكدورت

 ابن الشيخ

 إىل فخامة السيدة ميشال باشييل،

ُمفوَّضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان

حقوق  بانتهاكات  إحاطة  مع  تهنئة  املوضوع: 
الشعوب األصلية بتامازغا )شمال أفريقيا(

 فخامة السيدة املفوَّضة،
لقد تم تعيينكم للتو  كمفوضة سامية لألمم املتحدة 
نتقدم  أن  نود  املناسبة،  وبهذه  اإلنسان،  لحقوق 
إليكم بأحر التهاني واملتمنيات لكم بكامل النجاح يف 
االضطالع بمهامكم بهذه املسؤولية الجديدة الصعبة 

والنبيلة عىل رأس أعىل هيئة أممية لحقوق اإلنسان.
فإننا  التنصيب،  بهذا  ترشيفكم  مناسبة  نغتنم  وإذ 
الواقع  إىل  انتباهكم  بإثارة  لنا  للسماح  ندعوكم 
الشمالية،  إفريقيا  ببلدان  اإلنسان  لحقوق  املأساوي 
األصلية  املجتمعات  ومواطني  مواطنات  وباألخص 
باسم  يعرف  ما  أو  األمازيغي  الشعب  يف  املتمثلة 
http://amamazigh.org/wp-content/( »الرببر«. 
uploads/2018/09/AMA_9AG_Com_Final_

)Marrakech.pdf
ونحيطكم علما، فخامة املفوضة، أن كال من اململكة 
يعرتفان  كانا  وإن  الجزائرية،  والجمهورية  املغربية 
لسنتي  دستوريهما  يف  رسمية  كلغة  باألمازيغية 
هذين  حكومتي  أن  إال  التوايل،  عىل  و2016   2011
وتتنافسان  األمازيغ  حقوق  خرق  يف  تربعان  البلدين 
تبدى  االمازيغفونية، وهو ما  الساكنة  يف مجال قمع 
باملغرب  الريف  حراك  نشطاء  واعتقال  قمع  يف  جليا 
واستمرار املحاكمات السياسية يف حق الشعب املزابي 

يف الجزائر..
االقتصادية  للحقوق  األممية  للجنة  سبق  لقد 
واالجتماعية والثقافية يف دورتها السادسة والخمسني 
بجنيف، يومي 30 شتنرب و01 أكتوبر 2015، أن أقرت 
ضد  الفعيل  التمييز  تمارس   املغربية  اململكة  بأن 
األمازيغية خصوصا يف مجال التعليم والتشغيل، وذلك 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  ملقتضيات  خرق  يف 
زّكته  ما  وهو  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
حول  السادس  الدوري  تقريرها  يف  األممية  اللجنة 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  مقتضيات  إعمال 
سنة  دجنرب  شهر  من  الفاتح  يف  والسياسية  املدنية 

.2016
لجنة  أن  حيث  كذلك،  الجزائر  عىل  يرسي  ما  وهو 
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة عربت عن قلقها 
إعمال  حول  الرابع  الدوري  تقريرها  يف  وانشغالها، 
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  مقتضيات 
والسياسية  يف 17 غشت املنرصم، حول ادعاءات تشري 
الكراهية  وخطابات  واالزدرائية  التمييزية  األفعال  إىل 

املمارسة ضد الساكنة االمازيغية.
الحقوق  لجنة  عربت  فقد  تونس،  حالة  يف  أما 
مالحظاتها  يف  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 

 14 يوم  الثالث  الدوري  التقرير  يف   الواردة  الختامية 
وردت  التي  املعلومات  إزاء  قلقها  عن   ،  2016 نونرب 
كما  األمازيغية،  األقلية  تواجهه  الذي  التمييز  بشأن 
أبدت أسفها ل ضعف املوارد املالية املخصصة للثقافة  

األمازيغية.
دوري  تقرير  أي  هناك  فليس  ليبيا  بخصوص  أما 
ضد  الثورة  انتصار  فبعد  الشديد،  لألسف  لكن،  بعد، 
والتي  القذايف،  معمر  الكولونيل  العروبي   الديكتاتور 
شارك فيها شباب ثوري امازيغي كان له رشف طرد 
دخلت  البالد  فإن  طرابلس،  العاصمة  من  األخري  هذا 
ذلك  عن  تعرب  كما  ومقلقة،  قاتلة  اهلية  حرب  يف 
االشتباكات العنيفة األخرية  بالعاصمة. وستستمر يف 
الغوص يف أتون الفوىض ما دام العروبيون، املساندون 
والسلفيني  املتحدة  العربية  اإلمارات  طرف  من 
يعرقلون  قطر،  إمارة  قبل  من  املدعمون  الجهاديني، 
والثقافية  اللغوية  بالحقوق  دستوري  اعرتاف  كل 
واالمازيغ  نفوسة،  جبل  أمازيغ  االصليني:  للسكان 

الطوارق والتوبو يف الجنوب..
توصياتها  يف  املتحدة  األمم  لجان  ذّكرت  ولطاملا 
أفريقيا ملضاعفة  الدول يف شمال  باستمرار، سلطات 
اللغتني  بني  الحقوق  يف  املساواة  لضمان  جهودها 
عىل  املستمر  إلحاحها  ورغم  والعربية.  األمازيغية 
من  التعليم  أسالك  بكافة  األمازيغية  تدريس  تعميم 
برامج  يف  اللغة  هذه  وإدماج  الجامعي،  إىل  االبتدائي 
اإلدارات  جميع  يف  إدماجها  ويف  للكبار،  األمية  محو 
ويف الربامج السمعية البرصية، إال حكوماتنا املصابة 
بعني  تأخذ  وطنية  سياسات  نهج  وبدل  بالتوحد، 
محمل  وتحملها  األممية  التوصيات  هذه  االعتبار 
الجد، تواصل سياساتها املرتكزة عىل إنكار وتهميش 
األمازيغ وقمعهم بشكل أكثر عنف وقوة من أي وقت 

مىض.. 
ففي منطقة مزاب بالجزائر، وعوض ان تتحمل قوات 
الدرك مسؤولياتها يف حماية الساكنة اإلباضية املساملة 
إىل  تصطّف  فإنها  العربفونيني،  السكان  عنف  ضد 
جانب املجرمني وتساعدهم يف إحراق املنازل واملحالت 
التجارية  للمزابيني ! أما الذين ينجحون يف الهروب إىل 
الجزائرية تالحقهم  السلطات  الخارج، فإن  املنفى يف 
حصل  كما  اإلراهاب،  هي  باطلة  بتهمة  خجل  دون 
ويتعلق  الحكومية،  غري  منظمتنا  أعضاء  من  الثنني 
ولحسن  عبونة.  وصالح  السكوتي  خضري  بـ:  األمر 
التهم  هذه  من  برأتهم  االسبانية  العدالة  فإن  الحظ 
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بإنشاء  طالبوا  شباب  مصري  فإن  املغرب،  ويف 
هو  الشغل،  فرص  وتوفري  والجامعات  املستشفيات 
السجن حيث صدرت يف حقهم أحكاما ثقيلة وصلت 
محاكمة  عقب  وذلك   ، نافذ  سجنا  سنة  عرشين  إىل 
والعيوب،  والنقائص  الخروقات  من  العديد  شابتها 
وقايض  العامة  »النيابة  ان  املحامون  اعترب  حيث 
التحقيق وهيئة املحكمة، ترصفوا بسخرية كبرية مع 

مبادئ الحرية« .

سعادة السيدة املفوَّضة،
منذ اندالع الثورات الشعبية خالل الربيع الديمقراطي 
لشعوب شمال افريقيا، سنة 2011، أو ما ُسمي  زورا 
الياسمني  بثورة  استُِهّل  والذي  العربي«،  بـ«الربيع 
ليبيا و20  17 فرباير يف  اعقبتها ثورات  ثم  يف تونس، 
األمازيغ  أفريقيا،  شمال  شباب  فإن  باملغرب،  فرباير 
أجل  من  قوي  بشكل  شارك  الخصوص،  عىل  منه 
الفكر  عىل  تغذت  التي  الديكتاتورية  األنظمة  تغيري 
لقد  األوسط.  الرشق  املستورد من  العروبي اإلسالمي 
ناضلوا وكافحوا،  االمازيغي  الشباب  بذلك، ألن  قاموا 
واليزالون، سلميا وبال هوادة  لتحقيق الديمقراطية يف 
بلدانهم، ألنهم يدافعون عن مرشوع  مجتمع تحكمه 

مؤسسات ديمقراطية حقيقية.
اإلصالحات  تنطوي  حيث  علمانية  دول  أجل  ومن 
العقيدة،  وحرية  السلطات،  فصل  عىل  الدستورية 
فيها  تتمتع  والرجل،  املرأة  بني  الحقوق  يف  واملساواة 

الجهات بحكومات وبرملانات مستقلة..
 2200 قبل  »ماسينيسا«،  العظيم  ملكنا  قال  وكما 
سنة، وذّكر به الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما، 
 2009/23 يوليو   11 يوم  أكرا  يف  مناسب،  نحو  عىل 
لألفارقة.«.  ملك  أفريقيا  مستقبل  »إن   :2959 يوليو 
بعد هذه الثورات، وبدالً من مراجعة الكتب املدرسية 
األصليني  السكان  لغة  وإدماج  للتاريخ  املخصصة 

نهج   الحكومات   تواصل  التعليمي،  النظام  يف 
التعريب  عىل  باإلعتماد  الثقايف،  االغرتاب  سياسة 
إىل  يهدف  الذي  للسكان  الكامل  األيديولوجي 
والثقافة  باللغة  النهوض  وعرقلة  الثقافية،  اإلبادة 

والحضارة األمازيغية.
التي  الغريبة  الواقعة  يفهم  أن  للمرء  يمكن  هكذا 
واملغاربة  التونسيني  الشباب  من  العديد  تجعل 
تنظيم  أحضان  يف  يرتمون  والليبيني  والجزائريني 
للمديرة  ذلك  رشح  حاولنا  كما  اإلرهابي،  داعش 
العامة ملنظمة اليونسكو من خالل رسالتنا املؤرخة 
http://amamazigh.   2017 نونرب  شهر  يف 

األخري  التقرير  كشفه  ما  وهذا   /org/2017/11
ملنظمة االمم املتحدة الذي أشار إىل ان 1437 مغربيا 
إىل  والعراق،  بسوريا  داعش  صفوف  يف  يحاربون 
و300   200 ومابني  تونيس،   3000 إىل   2000 جانب 
 5000 الـ  من  كبرية  نسبة  إىل  باإلضافة  جزائري، 
االرهابي،  التنظيم  هذا  صفوف  يف  أوربي  محارب 
الذين لهم أصول مغاربية. ووفقا لتقرير صادر عن 
فإن  املثال،  سبيل  عىل   ، الفرنيس  الشيوخ  مجلس 
األمن  قبل  من  املصنفني  شخص   19.725 أصل  من 
الفرنيس ضمن فئة »أس« »S«، هناك أكثر من 3000 
من الرعايا األجانب، ضمنهم  24 ٪ من الجزائريني، 
التونسيني. ومن  16 ٪ من  املغاربة و  و21.5 ٪ من 
صادر  هولندي  تقرير  يف  جاء  كما  األمور،  غرائب 
أن  اإلرهاب )ICCT(، هو  الدويل ملكافحة  املركز  عن 
معظم  ارتكبوا  الذين  الجهاديني  ضمن  من  املغاربة 

الهجمات االنتحارية يف منطقة الرشق األوسط.
وهذا يعكس أن الشباب املغاربيني يعانون من »أزمة 
هوية« عميقة، بسبب سياسة التعريب األيديولوجية 
أسهل  من  أصبحوا  فقد  لذلك،  ونتيجة  للمدرسة،  
الشأن  هو  كما  الدماغ«  »غسل  عمليات  ضحايا 
بالنسبة للشباب املغاربة، املنحدرين من بلدة مريرت 
اإلرهابية  الهجمات  يف  تورطوا   الذين  األمازيغية، 

بربشلونة وكامربلس يف 17 غشت 2017!
فخامة السيدة املفوَّضة،

بلدان  حكومات  بدعوة  تعجيلكم  عىل  نشكركم  وإذ 
نهجها  تغيري  إىل  الرسعة،  وجه  عىل  افريقيا،  شمال 
املرشوعة، وضمنها  باحرتام مطالبنا  وسلوكها وذلك 
املعتقلني  جميع  عن  الفوري  باإلفراج  املتعلقة  تلك 
ومزاب  باملغرب  الريف  أبناء  فيهم  بما  السياسيني 
بالجزائر، وإجبار السلطات الحكومية يف تامازغا عىل 
لحقوق  الصارم  واالحرتام  الدويل،  للقانون  االمتثال 
أرض  عىل  املتحدة  األمم  توصيات  وترجمة  اإلنسان، 
قمع  تستهدف  سياسة  لكل  الفوري  والوقف  الواقع، 
الشعب االمازيغي والتمييز العنرصي ضده  وحرمانه 

من حقوقه املرشوعة،
تقبلوا، سعادة السيدة ميشال باشييل، فائق تقديرنا 

واحرتامنا..
إمضاء:
السيد رشيد الراخا، رئيس التجمع العاملي األمازيغي

التجمع العاملي األمازيغي يهينء ميشال باشيلي ويثري انتباهها بانتهاكات حقوق الشعوب األصلية بتامازغا
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إعداد:
هيئة 

التحرير

اإلفريقي  الثقايف  التراث  »تثمني  موضوع:  حول  األفارقة  لآلثاريني  عشر  اخلامس  املؤمتر   ،2018 شتنرب   14 إىل   10 من  أيام،  مخسة  مدى  على  بالرباط،  اخلامس  حممد  جبامعة  العلوم  كلية  فضاءات  احتضنت 
والتنمية املستدامة«. وشهدت هذه التظاهرة املنظمة ألول مرة باملغرب، مشاركة أزيد من 500 باحثا ميثلون 52 دولة من إفريقيا وباقي القارات األخرى، وتناولت حماور املداخالت جمموعة من اجللسات تعرض 

نتائج أعمال خمتلف الباحثني بالقارة، وتؤكد على ضرورة العمل على محاية وتثمني التراث الثقايف اإلفريقي وخاصة  األثري منه.
وباإلضافة إىل التبادل العلمي الذي شكل النواة األساسية هلذا امللتقى، كان هناك نقاش حول الطرق والسبل الناجعة من أجل تعزيز وتشجيع  التعاون بني خمتلف املؤسسات والتخصصات من أجل خلق عالقات بني 

خمتلف الباحثني األفارقة ودعم التعاون جنوب ـ جنوب.
»العامل األمازيغي« كانت يف قلب هذا احلدث العلمي اهلام، واستقت لكم آراء منظمي هذا املؤمتر، إىل جانب عدد من اخلرباء والباحثني يف علم اآلثار، وأعدت لكم امللف التايل:

أكد محمد األعرج وزير الثقافة واالتصال، أن 
احتضان املغرب للمؤتمر 15 لآلثاريني األفارقة، 
اململكة  بها  تحظى  التي  املكانة  عىل  دليل 
املرتبط  املجال  يف  املغرب  به  يقوم  الذي  والدور 

باالكتشافات األثرية.

االفتتاحية  الجلسة  خالل  الوزير  وأضاف 
العلوم  كلية  من  كل  تنظمه  الذي  للمؤتمر، 
وجامعتي  بالرباط،  الخامس  محمد  بجامعة 
محمد األول بوجدة وموالي إسماعيل بمكناس، 
بأن  بالرباط،  اآلثار  لعلوم  الوطني  واملعهد 
التي  التوصيات  من  بمجموعة  سيخرج  املؤتمر 
تثمن الدور الذي يقوم به املغرب يف هذا املجال، 
وسيدعو إىل املزيد من البحث وإنشاء العديد من 

املؤسسات املهتمة بهذا املجال.

وقال األعرج، أن املغرب يويل أهمية خاصة ملجال 
حماية وصيانة وتثمني الرتاث الثقايف عرب إطالق 
وإنجاز أوراش كربى، “وهو ما ترجمته الجهود 
باعتبارها  واالتصال  الثقافة  وزارة  تبذلها  التي 

مبادرات  خالل  من  وكذا  الويص  القطاع 
رشكائنا من قطاعات حكومية ومؤسسات 
ترابية  وجماعات  عمومية  وشبه  عمومية 

وقطاع خاص”.

الدويل املحتفي  املؤتمر  انعقاد هذا  أن  وأكد 
التي  والجهود  يتماىش  اإلفريقي  بالرتاث 
عالقات  تعزيز  يف  املغربية  اململكة  تبذلها 
السياسة  إطار  يف  جنوب   جنوب  التعاون 
محمد  امللك  دعائمها  أرىس  التي  الحكيمة 
االستعداد  عن  باملناسبة  معربا  السادس، 
الدائم لتعزيز التعاون والتبادل مع األشقاء 
األفارقة، مؤكدا عىل اعتزازه القوي »بقيمنا 
الحضاري  وتاريخنا  املشرتكة  اإلفريقية 
واملتنوع«.  الغني  الثقايف  وموروثنا  العريق 
مضيفا وهو ما تم التأكيد عليه يف الخطاب 
أمام  أبابا  بأديس  امللك  ألقاه  الذي  السامي 
والعرشين  الثامنة  القمة  يف  املشاركني 
 « فيه:  جاء  ومما  اإلفريقي،  لالتحاد 

بمواردها  تعتز  أن  اليوم،  إلفريقيا  ...ويحق 
واملستقبل  الروحية.  وقيمها  الثقايف،  وبرتاثها 
طرف  من  الطبيعي  االعتزاز  هذا  بتزكية  كفيل 

قارتنا..«.

ثقافيا  تراثا  يراكم  أن  استطاع  املغرب  أن  وقال 
فخر  مصدر  اليوم  لنا  »يشكل  ومتنوعا،  ثريا 

دويل  اعرتاف  يف  بالخصوص  يجسد  واعتزاز، 
للرتاث  اليونسكو لتسع مواقع  من قبل منظمة 
عنارص  وستة  الفريدة،  العاملية  بقيمتها  املادي 
من الرتاث غري املادي صنفت تراثا عامليا الماديا 

لإلنسانية«. 

مضيفا »وقد ازداد هذا االعتزاز عمقا وتجدرا«، 
بالدنا،  عرفته  الذي  األخري  العاملي  باالكتشاف 
»اإلنسان  بقايا  أقدم  اكتشاف  يف  واملتمثل 
 300.000 إىل  يعود  والذي  العالم،  يف  الحديث« 
بإقليم  إيغود  جبل  بموقع  الحارض  قبل  سنة 
اليوسفية، بإرشاف من فريق بحث دويل مغربي 
عىل  الوزارة  عملت  الذي  املوقع  »وهو  أملاني. 
استصدار  خالل  من  القانونية  حمايته  تأمني 
كما  الوطني.  الرتاث  قائمة  يف  تقييده  مرسوم 
للتنمية  اتفاقية  لتوقيع  التحضري  حاليا  يجري 
املندمجة ملوقع إيغود من أجل تنفيذ ورش كبري 
به،  للتعريف  مركز  وإحداث  املوقع  تأهيل  يهم 
وتهيئة مختلف البنيات التحتية باملنطقة بتكلفة 

املوقع  هذا  لجعل  دوالر  ماليني   5 تناهز  مالية 
األبحاث  مجال  يف  عامليا  وقطبا  للتميز  مركزا 

األركيولوجية«.

خاصة  أهمية  يويل  املغرب  أن  إىل  األعرج  وأشار 
ملجال حماية وصيانة وتثمني الرتاث الثقايف عرب 
إطالق وإنجاز أوراش كربى، مؤكدا أنه سيبقى 

الجهود  كل  دعم  عىل  حريصا 
االعتبار  ورد  حماية  إىل  الهادفة 

لرتاثنا اإلفريقي، وذلك عرب:

التي  الدولية  الخربات  •وضع 
تعاونه  خالل  من  املغرب  راكمها 
اليونسكو  منظمة  مع  الوثيق 
األوربية  الدول  من  وعدد 
وأملانيا  وإسبانيا  كفرنسا 
إشارة  رهن  وإيطاليا،وغريها...  
ما  والسيما  اإلفريقية،  الدول 
يتعلق منها بالبحث األركيولوجي، 
وصيانة الرتاث الثقايف املادي وغري 
ترتيب  ملفات  وإعداد  املادي، 
الرتاث  قائمة  يف  الرتاث  عنارص 
مخططات  إعداد  كذا  و  العاملي، 

تدبري مواقع الرتاث العاملي؛

•مواصلة دعم صندوق الرتاث العاملي اإلفريقي، 
والسيما عرب الحرص عىل تسديد مساهمة بالدنا 
يف ميزانية الصندوق؛

•الدفاع عن القضايا 
بالرتاث  املرتبطة 
عرب  اإلفريقي 
املنظمات  مختلف 
املختصة  الدولية 
املغرب  ينشط  التي 

ضمن هياكلها.

الثقافة  وزير  وأشاد 
التي  بالجهود 
جمعية  بها  تقوم 
األفارقة  اآلثاريني 
تنظيم  أجل  من 
املؤتمرات  هذه 
البحث  لجهود  دعما 
بإفريقيا،  العلمي 
للتعاون  وتعزيزا 
اإلفريقي - اإلفريقي يف هذا املجال، مشريا إىل أن 
املحطات  أهم  يعد من  األفارقة  اآلثاريني  مؤتمر 
الرتاث  وحماية  بتثمني  تهتم  التي  الدولية 
الثقايف والطبيعي بإفريقيا، وإبراز غناه وتنوعه 

والتعريف به يف مختلف األقطار اإلفريقية.

الغني واملتنوع،  إفريقيا  أن بإمكان تراث  وشدد 

من  اآلالف  مئات  إىل  جذوره  تمتد  والذي 
يتعني  تنموي  مرشوع  إىل  يتحول  أن  السنني، 
العمومية  السياسات  ضمن  وإدراجه  تثمينه 
باعتباره«اقتصادا  التنمية  واسرتاتيجيات 
تراثيا« قائم الذات، مما يستدعي القيام بحمالت 
حفظ  يف  ودوره  الرتاث  هذا  بأهمية  للتحسيس 
شامل  مسح  وإجراء  التنمية،  وخدمة  الذاكرة 
لكل األشكال الرتاثية التي تتواجد بجميع أقطار 
الراهن،  القارة اإلفريقية مع تشخيص لواقعها 
والجمعيات  املحلية  الساكنة  بإرشاك  وذلك 
النشيطة يف تثمني تراثها واملحافظة عليه، مؤكدا 
احتضان  عىل  حريصة  ستبقى  بالدنا  أن  لكم 
ودعم كل املبادرات الرامية إىل مد جسور التعاون 
والقيم  لألهداف  تحقيقا  األفارقة  أشقائنا  مع 

املشرتكة.

املتواصل  وزارته  التزام  عىل  باملناسبة  وأكد 
لتعزيز التعاون املثمر والبناء مع كل القطاعات 
التعاون مع وزارة  واملؤسسات، مبديا رغبته يف 
الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل 
العلمي  للبحث  الوطني  واملركز  العلمي  والبحث 
والتقني وباقي املؤسسات الجامعية املتخصصة 
البحث  تعزيز  تهم  مشرتكة  برامج  تنفيذ  يف 
ويف  الثقايف  الرتاث  مجال  يف  املتخصص  العلمي 
واإلبداع  بالثقافة  املرتبطة  املجاالت  من  غريه 
القارة  مستوى  وعىل  الوطني  املستوى  عىل  إن 

اإلفريقية ككل.

* كمال الوسطاني

وزير الثقافة واالتصال يؤكد على ضرورة محاية املوروث الثقايف اإلفريقي املشترك

مرحبا بك أستاذ أوراغ على صفحات جريدة "العالم األمازيغي"، 
بداية كيف جاءت الفكرة لتنظيم هذا المؤتمر بالمغرب؟

أربع  كل  ينظم  مؤتمر  وهو  املغرب،  يف  مرة  ألول  املؤتمر  هذا  ينعقد 
عىل  السنة  هذه  الدور  وجاء  اإلفريقية،  البلدان  من  بلد  يف  سنوات 
اإلفريقي  الثقايف  الرتاث  "تثمني  موضوع  له   اختار  الذي  املغرب، 

والتنمية املستدامة".

دولة   52 يمثلون  باحث   500 من  أزيد  مشاركة  املؤتمر  وعرف 
 28 يف  أبحاثهم  نتائج  لعرض  األخرى،  القارات  باقي  و  إفريقيا  من 

موضوعا من موضوعات األركيولوجيا.

وقد تقدم املغرب برتشيحه الستضافة املؤتمر اإلفريقي لحضارات ما 
قبل التاريخ، ونظرا لكون املغرب له مؤهالت وأبحاث، ومعروف عىل 
الصعيد العاملي، من حيث املؤهالت األركيولوجية ومن حيث النتائج 
العلمية التي حصل عليها، فلم يكن هناك تردد يف استضافته للمؤتمر 
من  وتشجيع  تنويه  هناك  كان  بالعكس  بل  األفارقة،  لآلثاريني   15
قبل املشاركني، ألنها كانت املرة األوىل التي يستضيف فيها املغرب هذا 

املؤتمر، وكان تشجيع لهذا الحدث.

من مؤتمر 1952 بالجزئر حتى 2018، ال بد أن هناك جهودا 
وراء استضافة المغرب لهذا الحدث؟

طبعا، فقبل استضافة هذا املؤتمر باملغرب، شاركنا يف مؤتمر اتحاد 
مؤتمر  يف  شاركت  بعدها   ،2010 سنة  دكار  يف  األفارقة  اآلثاريني 
يف  يجري  بما  دراية  عىل  وكنت  بجوهانسبورغ،  األفارقة  اآلثاريني 
حدث عاملي تعرض فيه جميع نتائج األبحاث العلمية، فكان البد من 

تقديم املغرب ترشيحه الستضافة هذا املؤتمر، خاصة وأن هذا األخري 
حيث  ومن  األثرية  املواقع  حيث  من  العاملي  الصعيد  عىل  معروف 
اكتشاف أقدم إنسان حديث يف العالم، وبالتايل فإن املغرب كان يتوفر 

عىل كل املؤهالت الستضافة هذا الحدث.

للبحث  جديدة  دفعة  يعطي  أن  المؤتمر  لهذا  يمكن  هل 
األركيولوجي بالمغرب؟

البحث األركيولوجي متواصل باملغرب منذ انطالقه، ولم يتوقف يوما، 
إال أنه يف بدايته كان مقترصا عىل الباحثني األجانب، أما اآلن فقد عرف 
هذا املجال دفعة جديدة، بانخراط باحثني مغاربة، والذين يشتغلون 
يف إطار رشاكات مع باحثني ومعاهد أجنبية، ملا يقتضيه هذا امليدان 
دقيقة من حيث  نتائج  للحصول عىل  وتعاون،  من خربات متطورة 
بد من  لذا فال  األخرى،  االكتشافات  املقارنة مع  التأريخ ومن حيث 

الدخول يف رشاكات مع أطراف أخرى، يف إطار اتفاقيات رابح-رابح.

ما الجديد الذي جاء به مؤتمر اآلثاريين األفارقة لهذه السنة؟
الرتاث،  تثمني  هو  السنة  هذه  مؤتمر  هذا  من  األسايس  الهدف 
وإعطائه مكانته املستحقة، ألنه يختزل رصيدنا يف التاريخ وهويتنا، 
فالطبقات األركيولوجية بمثابة كتاب تحمل صفحاته تاريخ وهوية 

املنطقة.

األمم، فالصناعة  لدى كل  األركيولوجيا أصبحت تحتل مكانة هامة 
الثقافية بفرنسا مثال، من خالل االهتمام باملتاحف واألركيولوجيا، 
لدولة  بالنسبة  الشأن  وكذلك  السيارات،  صناعة  يفوق  دخال  تدر 
البرتول،  مداخيل  األركيولوجيا،  من  مدخولها  يفوق  التي  املكسيك 

اهتمام  فإن  وبالتايل 
التاريخية،  بمآثره  املغرب 
دفعة  يشكل  أن  يمكن 
للتنمية  حقيقية 

االقتصادية.

وبالتايل آن األوان أن تعود 
هذه املواقع األثرية بالنفع 
وتتحول  الساكنة،  عىل 
وانتعاش  ثروة  مصدر  إىل 
وجلب  اقتصادي، 
فرص  وخلق  االستثمار 
الجاذبية  وتعزيز  الشغل 
من  والرفع  السياحية 
الجماعات  مداخيل 

املحلية.

كلمة حرة؟
ليس حكرا عىل  فهو  وتثمينه،  بالرتاث،  االهتمام  الجميع  يجب عىل 
كل  بني  الجهود  تضافر  يجب  إنه  بل  فقط،  واألساتذة  اآلثار  علماء 
مكونات املجتمع، من سلطات وإعالميني وتربويني، كما أننا بحاجة 
ماسة للرفع من عدد املتاحف، والتي من خاللها يمكن يف نفس الوقت 

حفظ الرتاث وتثمينه.

* حاوره كمال.و

 الدكتور حسن أوراغ منسق املؤمتر اخلامس عشر لآلثاريني األفارقةاألستاذ والباحث يف علم األركيولوجيا  يف حوار مع »العامل األمازيغي«:

اهتمام املغرب مبآثره التارخيية ميكن أن يشكل دفعة حقيقية للتنمية االقتصادية
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*حدثنا على المؤتمر الـ15 لألثرين األفارقة سياقه وأهدافه؟
هو أول مؤتمر من هذا النوع ينظم باملغرب بعد أن كانت النسخة 
بأن  طالبنا  حيث   ، إفريقيا  جنوب  »جوهانسبورغ«  يف  السابقة 
ينظم املغرب النسخة 15 ، ثم حصلنا باإلجماع من طرف األعضاء 
بطبيعة  املؤتمر  هذا  من  الهدف  أّما  اململكة،  داخل  التنظيم  ليتم 
األبحاث  و  املستجدات  آخر  عىل  الضوء  تسليط  أوال  فهو  الحال، 
بينهم  فيما  التعارف  و  التواصل  من  الباحثني  تمكن  التي  األثرية 
لتطوير الطرق و منهجيات البحث، والهدف الثاني و األسايس فهو 
الثقايف  الرتاث  تثمني   «  15 النسخة  هذه  عنوان  خالل  من  يتجىل 

اإلفريقي و التنمية املستدامة ». 

*كيف يمكن الحفاظ على هذه المآثر التاريخية والتراث الثقافي 
وأزمات  والحروب  الصراعات  من  تعاني  أفريقية  دول  في 

اقتصادية واجتماعية..؟
جميعا نعرف أن عددا من دول إفريقيا تعيش يف مشاكل و أزمات 
فالرتاث  بذلك  و  صعبة  بفرتات  تمر  و  حروب،  نتيجة  اقتصادية 
الثقايف لهذه الدول معرض لالنقراض، فالعديد من املواقع و املآثر 
التاريخية تضيع يف إطار هذه املشاكل التي تعيش فيها هذه الدول، 
الثقايف،  الرتاث  تثمني  عىل  نحث   15 املؤتمر  هذا  خالل  من  ونحن 
التنمية املستدامة، ألنه  القيمة للرتاث اإلفريقي يف إطار  و إعطاء 
وجب إيجاد الحلول و الطرق و السبل التي ستمكننا من الحفاظ 
األخرية  الجلسة  سنستغل  حيث  اإلفريقي  الثقايف  الرتاث  هذا  عىل 
لتقديم مقرتحات التي ستمكن القارة اإلفريقية من الحفاظ عىل 

تراثها الثقايف و تثمينه.

*أين وصلت األبحاث األثرية في منطقة الريف الشرقي ؟

أصول   « بعنوان  أوىل  قدمت محارضة  املؤتمر  هذا  تابعتم، يف  كما 
حضارات ما قبل التاريخ ملنطقة الريف الرشقي« فهذه املنطقة لم 
تكن معروفة من قبل لم تخضع ألي من األبحاث األثرية إىل حدود 
املنطقة  لهذه  بحث  برنامج  إدخال  عىل  عملنا  حيث   1994 سنة 
آثار ما  املنطقة خصوصا  التي الزالت تحتفظ بها  لنكتشف اآلثار 
إطار  يف   1994 سنة  منذ  به  قمنا  الذي  العمل  وهذا  التاريخ.  قبل 
من  مكننا  لألركيولوجيا،  األملاني  املعهد  مع  تعاوني  و  تشاركي 

اكتشاف أزيد من 300 موقع تعود لعصور ما قبل التاريخ. 

املواقع عن  أبانت هذه  الهامة، حيث  املواقع  إال  الحفريات لم تهم 
يعود  استيطان  فهو  الرشقي،  الريف  ملنطقة  البرشي  االستيطان 
لعرص قديم يسمى بالعرص الحجري القديم، حيث تم التأريخ لهذا 
العرص ملا يقارب 800 ألف سنة، إال أن العديد من املعطيات الجديدة 
أو حضارات ما قبل التاريخ ليس فقط عىل صعيد املغرب و إنما عىل 
العديد  املتوسط، هناك  األبيض  البحر  دول غرب  و  إفريقيا  صعيد 
من االكتشافات التي غري عدة معطيات قديمة جدا، كموقع »إفري 
ملا  إفريقيا  شمال  يف  حاليا  املواقع  أهم  من  يعترب  الذي  عمار«   ن 
عرفه هذا املوقع من استيطان برشي من ما يقارب 180 ألف سنة 
إىل حدود 1000 سنة قبل امليالد، ومر بعدة حضارات، فهذا املوقع 
كما هو متعارف عليه يف شمال إفريقيا يف العرص الحجري األوسط 
التي شمل   ) العاترية   ( الحضارة  كانت هناك حضارة كبرية هي 
التشاد  و  النيجر  و  الصحراء  حتى  إفريقيا  شمال  كل  استيطانها 
الحضارة  لهذه  تاريخ  أقدم  أعطانا  عمار«   ن  إفري   « ف  مايل،  و 

الكربى ألنه حاليا أصل هذه الحضارة يتجىل يف هذا املوقع.

*ماذا عن موقع »حاسي بن إزكا« األثري؟
مكنتنا الحفريات بموقع » حايس بن زكار«  بالريف الرشقي الذي 

الحجري  للعرص  يعود 
عليه  يطلق  الذي  الحديث 
يف   ،Néolithique اسم 
الوقت الذي جاءت فيه أوىل 
التي  البرشية  املجموعات 
تدشني  و  الزراعة  تمارس 
فبالنسبة  الحيوانات، 
فهذا  إزكا«،  حايس   « لـ 
موقع  بأقدم  أمدنا  املوقع 
فقط  ليس  صنع  فخار 
ال  و  املغرب  صعيد  عىل 
عىل صعيد شمال إفريقيا 
دول  صعيد  عىل  حتى  بل 
املتوسط،  األبيض  البحر 
بحيث أقدم فخار متواجد 

يف هذا املوقع.

املؤتمر الزلنا  ويف ظل هذا 
الجزيرة  شبه  إىل  يصل  لكي  صنع  الفخار  هذا  أن  كون  نتدارس 
اإليبريية، هناك عدة اكتشافات بالنسبة للريف الرشقي، لكن أهم 
أغنى  من  أصبحت  الرشقي  الريف  منطقة  أن  هو  قوله  يمكن  ما 
ناحية  من  إفريقيا  شمال  صعيد  و  اململكة  صعيد  عىل  املناطق 
أمدتنا  ألنها  مهمة  أثرية  منطقة  يعترب  كذلك  و  األثرية  املواقع 
بمعطيات جديدة و التي استطاعت تغيري املعطيات السابقة فيما 

يخص عصور ما قبل التاريخ .

* حاوره/ منترص إثري

الدكتور عبد السالم مقداد أستاذ باملعهد الوطين لعلوم اآلثار و التراث بالرباط لـ »العامل االمازيغي«
» إفري ن عمار« من أهم املواقع األثرية حاليا يف مشال إفريقيا

الخامس  محمد  جامعة  نظمت 
شتنرب   14 و   10 بني  ما  بالرباط 
الوطني  املعهد  مع  برشاكة   ،2018
وجامعة  والرتاث،  اآلثار  لعلوم 
، وجامعة موالي  األول وجدة  محمد 
الخامس  املؤتمر  مكناس،  إسماعيل 
عرش لآلثاريني األفارقة، و ذلك تحت 
شعار » تعزيز الرتاث الثقايف األفريقي 

والتنمية املستدامة.
 500 من  »أكثر  املؤتمر  هذا  حرض  و 
أخرى  وقارات  أفريقيا  من  مشارك 
باحثون  املجاالت؛  مختلف  تمثل 
جامعيون، مسؤولون عن القطاعات 
الثقافية واألثرية، خرباء دوليون، من 
ذكره  ما   وفق  دولة«،   50 من  أكثر 

بيان اللجنة املنظمة.
بريطادو  أنروبيا  خورخي    « وأكد 
 »  Jorge Onrubia Pintado  «   «
دكتور الجغرافيا والتاريخ يف جامعة 
ترصيح  يف  اإلسبانية،   « كاستيال   «
أن  األمازيغي«،  العالم   « به  خص 
الذي يهتم  العلم  »علم اآلثار هو ذلك 
تراث  من  اإلنسان  خلفه  ما  بدراسة 
العرص  وحتى  القدم  منذ  مادي، 
الحايل« . وأضاف أن »علم اآلثار، علم 
جديد، ونحن نقوم بتحديث وتطوير 
عىل  التحليالت  وإجراء  األساليب، 
اآلثار التي تمكننا فيما بعد من تحديد 

تاريخ و أصول اإلنسان القديم«.
اإليجابي  األثر  إىل  خورخي  أشار  و 
بني  العالقة  عىل  األثرية  للبحوث 
الجزيرة  وشبه  إفريقيا  شمال 
القليلة  »السنوات  أن  اإليبريية، حيث 
مبتكرة  أبحاث  عدة  شهدت  املاضية 
ذات   محرتفة  علمية  فرق  مع  للغاية 
حيث  التدريب،  من  عالية  درجة 
عالقة  وجود  عىل  للتأكيد  وضعت 
قديمة بني بلدان املغرب الكبري وغرب 

شبه الجزيرة االيبريية )...(«.
الفرق  هذه  أن   « املتحدث  أضاف  و 
عالقات  وجود  إىل  توصلت  العلمية 
الحجري  للعرص  تعود  الطرفني  بني 
الرحالة  تنقل  شهد  حيث  الحديث 
يجعلنا  مما  املهاجرين،  و  والفالحني 
تربط  عالقة  وجود  من  يقني  عىل 
االيبريية  الجزيرة  شبه  جنوب  بني 
ذلك  يتجىل  و  الكبري؛  املغرب  وشمال 
الخزف  و  املحلية  املنتجات  تبادل  يف 
و كذا املواد الغذائية ...، يمكن القول 
بأن البحر األبيض املتوسط هو البحر 
اإلفريقية  القارتني  بني  يفصل  الذي 
الوقت نفسه  و األوروبية، و لكنه يف 
يعترب مهد التبادل و التالقح الثقاف«. 

حسب ترصيحه.
* خديجة الصابري

 خورخي  أنروبيا بينطادو دكتور اجلغرافيا والتاريخ يف 
جامعة » كاستيال« اإلسبانية

 البحوث األثرية تكشف عن عالقة 
قدمية بني بلدان املغرب الكبري وشبه 

اجلزيرة االيبريية
اآلثار  لعلوم  الوطني  املعهد  عن  األركيولوجي  الباحث  أكد 
آيت  بجماعة  األخرية  األبحاث  أن  بوكبوط،  يوسف  والرتاث، 
سيربن املحادية لواد بهت، إقليم الخميسات، أدت إىل اكتشاف 
موقع أركيولوجي غني، ويتعلق األمر بقرية يرتاوح عمرها بني 
3300 و2900 سنة، وتبلغ مساحتها ما بني 20 و30 هكتار، 
مصبوغا،  خزفا  إفريقيا  شمال  يف  مرة  ألول  املوقع  ويضم 
شبيها بقطع خزفية وجدت بجنوب الجزيرة اإليبريية والجزر 

اإليطالية.
وأضاف بوكبوط، أن هذا االكتشاف يعد األول من نوعه بشمال 
عمرو  "إيفري  بموقع  متواصلة  األبحاث  أن  مشريا  إفريقيا، 
الجرسية  للحضارة  يعود  الذي  الخميسات(،  )إقليم  موىس" 
هناك  كانت  هل  معرفة  بغية  امليالد(،  قبل   2400  /  1800(
للحضارة  مهدا  ستشكل  وبالتايل  باملنطقة،  للزراعة  ممارسة 

البرشية.
لوك  زميله  رفقة  له  محارضة  يف  بوكبوط،  يوسف  وأوضح 
جالوت، أن "دورن األثريني ال ينحرص فقط يف التنقيب والبحث، 
االكتشافات  هذه  جعل  يف  املساهمة  إىل  ذلك  يتجاوز  وإنما 
أن  وأبرز   ،" البالد  تشهدها  التي  التنمية  قاطرة  يف  تساهم 
مجموعة  من  مكون  عمل  فريق  بها  يقوم  التي  الحفريات، 
من علماء اآلثار املغاربة، بموقع "إيفري عمرو موىس"، منذ 
سنة 2005 يف إطار برنامج وطني يهتم بفرتة العرص الحجري 
هياكل  اكتشاف  من  مكنت  زمور،  بمنطقة  التاريخ  وماقبل 
صناعة  إىل  إضافة  الجرسية،  الحضارة  إلنسان  تعود  عظمية 
تلك  عرفته  الذي  الحضاري  التطور  إىل  تشري  دقيقة،  فخارية 

املرحلة.

اكتشاف  من  شهر  من  أقل  يف  تمكن  العمل  فريق  أن  وأضاف 
أكثر من 30 موقعا أثريا، تبني أن أهمها، موقع "إيفري عمرو 
موىس" الذي عثر فيه عىل أدوات تعود إىل الحضارة الجرسية 

شبه  يف  املعروفة 
اإليبريية،  الجزيرة 
مشريا إىل أن فريق 
خالل  قام  العمل 
بأول   2006 سنة 
بهذه  تنقيبات 
مكنته  املغارة، 
أول  اكتشاف  من 
عظمي  هيكل 
باملغرب  لإلنسان 
وبشمال إفريقيا .

بوكبوط،  وأوضح 
األشياء  أغلب  أن 
التي  األثرية 
داخل  عليها  عثر 

وكرسات  الحيوانات  عظام  من  مصنوعة  أدوات  هي  املغارة 
من الفخار الجريس الشكل، وبقايا عظام حيوانات لم يعد لها 
النحاس  من  صنعت  معدنية  وأدوات  إفريقيا،  بشمال  وجود 
املعدن  من  حجريات  بجانب  الحجرية-النحاسية(  )الفرتة 
وأخرى صنعت من عظام الحيوانات، كاإلبر ذات الثقب كانت 
تستخدم لعدة أغراض، وخاصة يف الزينة، مشريا إىل أن األبحاث 

أكدت أن أغلبها غري مستوردة، إنما هي من صنع محيل.
التي  الخزفية  اللقى  أهمية  األركيولوجي عن  الباحث  وتحدث 
تم العثور عليها سنة 2016، بمناطق مجاورة للموقع األثري 
"إيفري عمرو موىس"، والتي تتشكل من أواني فخارية دقيقة 

الصنع، ومزينة بصباغة سوداء.
بني  مقارنة  دراسة  الباحث  وقدم 
عليها  العثور  تم  التي  األدوات 
موىس"  عمرو  "إيفري  بموقع 
األوروبي،  بالجنوب  ونظرياتها 
بني  تبادل  هناك  كان  أنه  ليستنتج 
والجنوب  املغرب  شمال  منطقة 
اإلسباني، معلقا الجواب عن سؤال 

أصل الحضارة ملزيد من األبحاث.
ويف ترصيح "للعالم األمازيغي" أكد 
أن هذا املؤتمر اإلفريقي، الذي ينعقد 
ألول مرة يف املغرب وشمال إفريقيا، 
 ،1952 انعقاده بالجزائر سنة  منذ 
األفارقة،  لآلثاريني  ملتقى  يشكل 
عىل رأس كل أربع سنوات، من أجل 
تبادل الخربات وعرض إنجازاتهم يف 
املؤتمر  انعقد هذا  املجال، وقد  هذا 
آخر مرة، سنة 2014، يف العاصمة 
جوهانسبورغ،  إفريقية  الجنوب 
 16 املؤتمر  ينعقد  أن  املتوقع  ومن 

سنة 2022 يف طانزانيا.

*ك.و

يوسف بوكبوط: األحباث مبوقع "إيفري عمرو موسى" 
باخلميسات  على قدم وساق
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وعلماء  الباحثني  من  عدد  قام   
اآلثار من املعهد الوطني لعلوم اآلثار 
ميدانية  بزيارة  الدوليني،  والخرباء 
بمنطقة  األثرية  املواقع  من  عدد  إىل 
 15 السبت  يوم  تمارة،  الرباط/ 
شتنرب الجاري، كمواقع » القبيبات«، 
قدموا  »الهرهورة«،  و  املنرصة«    «
لهذه  تاريخية  بيانات  خاللها  من 

املواقع األثرية.
املواقع  هذه  زيارة  من  الهدف  إن 
هو  تمارة،  الرباط/  بجهة  األثرية 
معرفة اإلطار الجيولوجي الذي تكون 
البيئية  والرشوط  املغارات  هذه  فيه 
فيها  عاش  والتي  القديمة  واملناخية 

اإلنسان ما قبل التاريخ.  
 وتحدثت عائشة أوّجاع عن مغارة »الهرهورة« 
قائلة أنها تعود لعصور ما قبل التاريخ، مشرية 
املغارة  أن  األمازيغي«  »العالم  مع  حديثها  يف 
أندريه  قبل«  1977 من  عام  يف  اكتشافها   « تم 
دونات » André Debonat« حيث تعاقبت عدة 

حضارات من العرص الحجري القديم«.
الوطني  باملعهد  باحثة  وهي  أوّجاع  وأضافت   
لعلوم اآلثار والرتاث بالرباط، أن » بعد اكتشاف 
مغارة »الهرهورة« سنة 1977 من قبل » أندريه 
اكتشاف  تم    »André Debonat  « ديبونات« 

القديم  الحجري  العرص  ملنتصف  يعود  هيكل 
يصل  ذكرا  يخص  هو  و  سنة،  ألف   12 حوايل 

طوله حوايل مرت و 87 سنتيم ».
اكتشفاها  تم  التي  اآلثار  »عدد  بأن  أضافت  و 
العرص  بخصوص  أما  هائلة«،  املغارة  هذه  يف 
تم   « أنه  إىل  أشارت  فقد  الحديث  الحجري 
اكتشاف ست عظام معزولة، ثالثة تعود للذكور 
تعرضت  أنها  يوضح  قد  مما  لإلناث،  ثالثة  و 

لقضم الحيوانات اآلكلة للحوم ».
*خ.ص

عائشة أوّجاع: اكتشاف هيكل يعود ملنتصف 
العصر احلجري القدمي  مبغارة »اهلرهورة« 

وأوروبا  إفريقيا  دول  من  اآلثار  وعلماء  الباحثني  من  عدد    قام 
وأمريكا؛ صباح السبت 15 شتنرب الجاري، بزيارة ميدانية لعدد من 
املواقع األثرية بجهة الرباط/ تمارة، استمعوا من خاللها لرشوحات 
وسياقها  املواقع  هذه  تاريخ  حول  مفصلة  ومعطيات  وتوضيحات 
وحضارتها، من طرف أساتذة باحثني يف املعهد الوطني لعلوم اآلثار 

والرتاث بالرباط. 

و«املنرصة«،  »القبيبات«،  األثرية  املواقع  من  كل  شملت  الزيارة 
و«الهرهورة«، كما قاموا بزيارة مماثلة ملواقع أثرية بالدار البيضاء 
إنسان  أقدم  مهد  إيغود«  »أدرار  ملوقع  بزيارة  وأيضا  األحد،  يومه 

عاقل يف العالم، بإقليم اليوسفية، بعد اكتشاف فريق من 
العلماء املغاربة واألملان بقايا عظام إنسان ينتمي لفصيلة 
 3000 من  أزيد  إىل  تاريخها  يعود  البدائي  العاقل  اإلنسان 
عام، وتأتي هذه الزيارات امليدانية لعدد من املواقع األثرية 
لألثاريني  الخامس عرش  »املؤتمر  أشغال  باملغرب،  ضمن 
األفارقة« الذي احتضنته رحاب كلية العلوم بالرباط، عىل 

مدى األسبوع املنرصم.

وأكد إدريس شهيد، وهو دكتور يف الجيولوجيا، أن الهدف 
تمارة،  الرباط/  بجهة  األثرية  املواقع  حول  الدراسة  من 
هذه  فيه  تكون  الذي  الجيولوجي  اإلطار  معرفة  هو 
عاش  والتي  القديمة  واملناخية  البيئة  والرشوط  املغارات  
فيها اإلنسان ما قبل التاريخ، مشريا يف ترصيح لـ«العالم 
فيه  و«جدنا  »القبيبات«  األثري  املوقع  أن  إىل  األمازيغي« 
بقايا اإلنسان »Homo Orictus » عىل شكل مستوى رميل«. 

تتواجد  التي  الصخرية  التشكيالت  أن  شهيد  وأضاف 
هي  عام،  بشكل  الرباط/تمارة  جهة  ويف  بـ«القبيبات« 
مستويات  من  وتتكون  ساحلية  تشكيالت  عن  عبارة 
بحرية وعن طريق الكثبان الرملية التي تحولت إىل صخور، 
الذي يشتغل عليه حاليا  »القبيبات«  تاريخ  أن   إىل  مشريا 
أن  بعد  الحقا،  له  التأريخ  تفاصيل  ستنرش  العمل  فريق 

أّرخ للمستوى الذي وجدنا 
البرشية، يعود  البقايا  فيه 
تقريبا إىل ما بني 140 ألف 

و150 ألف سنة«. 

األثري  املوقع  ويعترب 
»القبيبات« حسب الدكتور 
أقدم  من  شهيد،  إدريس 
عىل  األثرية  املواقع 
الرباط/  جهة  مستوى 
ذات  يف  موضحا  تمارة، 
الرباط  جهة  أن  السياق، 
عىل  أثرية  مواقع  تعرف 
كمغارة  مغارات،  شكل 
و«الهرهورة«  »املنرصة« 
و«دار السلطان«  و«الكنرت 
»نجد  أننا  غري  بوندي«، 
املغارات،  األثرية يف  البقايا 
بعد أن استوطنها اإلنسان 
ومن  التاريخ،  قبل  ما 
البقايا  نجد  أن  الطبيعي 
األثرية يف هذه املواقع هي 

أحدث من املوقع األثري »القبيبات«.

باملعهد  باحث  أستاذ  الهجروي،  الجليل  عبد  محمد  أكد  جهته،  من 
الوطني لعلوم اآلثار والرتاث، أن املوقع األثري »القبيبات« هو األقدم، 
البرشي،  التفكري  يف  يتجىل  »املنرصة«  مغارة  وبني  بينه  الفرق  لكن 
مشريا إىل أن املوقع األثري »املنرصة« اكتشف مع بداية الستينات، إال 
أن األبحاث حوله، يقول الهجروي »لم تبدأ إال مع بداية التسعينيات، 
اإلنسان  وكان  سنة،  ألف   130 يقارب  ما  منذ  تكونت  املغارة  وهذه 
أن  بعد  تقريبا،  سنة   4000 إىل  سنة  ألف   120 من  بداخلها  يقطن 

تراجع مد البحر«. 

وأكد الباحث باملعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث بالرباط، لـ«العالم 
بمنطقة  تواجدت  التي  الحضارات  أقدم  بني  من  أن  األمازيغي« 
الرباط/ تمارة، هي » الحضارة العاترية ما بني 120 ألف سنة حتى 
60 ألف سنة تقريبا، ثم كانت الحضارات العرص الحجري الحديث«، 
مربزا أن » من بني اإلشكالية التي يحاول الباحث األثري البحث عنها 
هذه  ويف  الحايل،  اإلنسان  تفكري  ونمط  العيش  نمط  ظهر  متى  هي 
اإلنسان  يستعمله  كان  والنار  النار،  وجدنا  »املنرصة«  أي  املغارة، 
للطبخ والطهي إىل غري ذلك، وكانت هي الوسيلة الوحيدة التي جعلته 
قادر عىل التغلب عىل الظواهر الطبيعية، كذلك وجدنا 
أصداف بحرية مثقوبة كان يتزين بها، وهذا يعني أن 
اإلنسان القديم الذي كان يقطن بهذه املغارة كان يفكر 
بهذه الطريقة قبل 120 ألف سنة، وهو نفس التفكري 

الذي توارثناه ونفكر به اليوم«.  

مظاهر  عدة  هناك  أن  الهجروي،  الجليل  عبد  وأوضح 
املغارة وصل  القديم بهذه  اإلنسان  بأن  أخرى، توضح 
إىل هذا التفكري الذي نفكر به اليوم«، مشريا إىل أنه يف 
الوقت السابق كانوا يضنون بأن هذا التفكري اإلنساني 
القديم كان يف أفريقيا الوسطى، منذ 90 ألف سنة، إال 
أنه اتضح اآلن أن أقدم إنسان يتمتع بالتفكري البرشي 
بالرباط،  »املنرصة«  مغارة  يف  هنا  يتواجد  الحديث، 

ويعود إىل قبل 110 ألف سنة«.

وزاد الهجروي:« التفكري البشري وجدناه يف »املنرصة« 
الذاكرة  من  جزء  وهو  الزمن،  مع  ومتسلسل 
الجماعية«، مربزا أن »كل مغارات جهة الرباط/ تمارة 

كان يقطنها اإلنسان ما قبل التاريخ«. 

الرباط/ منترص إثري

أثريون أفارقة وأجانب يف زيارة ميدانية ملواقع أثرية بالرباط

مدير  بنرص،  الواحد  عبد  قال 
اآلثار  لعلوم  الوطني  املعهد 
والرتاث، أن املغرب قام ألول مرة 
لآلثاريني   15 املؤتمر  باستقدام 
للحديث  مناسبة  وهو  األفارقة، 
املغربي،  الرتاث  يميز  ما  عن 
املنجزات عىل  أهم  وللحديث عىل 

مستوى البحث اآلثاري باملغرب.

وأضاف بنرص، يف مداخلته خالل 
عرش  الخامس  املؤتمر  أشغال 
لآلثاريني األفارقة حول موضوع: 
اإلفريقي  الثقايف  الرتاث  "تثمني 
تمت  أنه  املستدامة"،  والتنمية 
املداخالت  من  مجموعة  برمجة 

أن  مشريا  املغربية،  املواقع  من  مجموعة  تهم 
إيغود،  جبل  موقع  إىل  التطرق  شهد  األول  اليوم 
"والذي أصبح له صدى عاملي منذ سنتني، وجلب 

االنتباه إىل املغرب". 

وقال بنرص، الباحث األركيولوجي واملرشف عىل 
"إنسان  أقدم  بقايا  اكتشف  الذي  الدويل  الفريق 
إنسان  جمجمة  اكتشاف  إن  العالم،  يف  عاقل" 
سيعيد  سنة،  ألف   300 إىل  تعود  والتي  "إغود"، 
من  انطالقا  ليكون  البرشية  تاريخ  تعريف 
والتي جرى  إثيوبيا وكينيا،  املغرب، عوض دول 
تاريخها  يعود  اكتشاف جماجم  فيها سابقا 

إىل 200 ألف سنة )موقع إييل 
ألف  و260  كينيا(،  يف  سربينغ 
بجنوب  )فلوريسباد،  يف  سنة 

إفريقيا(.

عدد  أن  بنرص  وأضاف 
املستحاثات التي جرى اكتشافها 
املرحلة  خالل   6 من  انتقلت 
إىل  حاليا  لرتتفع  للبحث،  الثانية 
22 مستحاثة تضم بقايا برشية 
لخمس أفراد )عىل األقل(، منهم 
وواحد  بالغني،  أشخاص   3
مراهق، باإلضافة إىل بقايا تعود 

إىل طفل صغري.

هذا  أن  ذاته،  املتحدث  وأضاف 
باملقومات  للتعريف  املجال  ستفسح  املؤتمر 
األثرية والتاريخية والسياحية للمملكة املغربية، 
"كما أن املؤتمر يأتي تزامنا مع التوجهات امللكية 
االفريقية،  القارة  عىل  املغرب  انفتاح  إطار  يف 
جنوب- والثقايف  االقتصادي  التعاون  بفضل 

أن  والدليل  محكم  التنظيم  أن  مؤكدا  جنوب"، 
املشاركني يبلغ عددهم 500 مشارك قادمني مما 

يناهز 52 دولة.

* ك.و

عبد الواحد بنصر: املؤمتر مناسبة للحديث عن 
منجزات املغرب على مستوى البحث اآلثاري 
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تدريس األمازيغية نقطة سوداء يف تاريخ التعليم باملغرب

ما يعيشه أساتذة تدريس األمازيغية وملف تدريس األمازيغية يف السنوات األخرية، من »التحقري« و »الالمباالة« و »االستهتار« واليت تتكرر مع كل دخول مدرسي، يطرح 
أكثر من عالمة استفهام حول الغاية من هذا »اإلقصاء« ومن املسؤول عن هذه الفوضى اليت تطال االمازيغية دون غريها باملدرسة العمومية، ومن يتحمل مسؤولية عرقلة 

تدريس األمازيغية، ما يستلزم على كافة الفاعلني واملتخصصني والباحثني وقفة تأمل لوضع النقط على مكامن اخللل واإلكراهات اليت يعرفها قطاع التعليم يف شقه 
املتعلق بتدريس األمازيغية وتطويرها وتعميمها أفقيا وعموديا، هذا الورش الذي عرف ويعرف جمموعة من االنتكاسات املتمثلة يف توقيف تدريس االمازيغية مبجموعة 

من املدارس وتوقيف مدرسيها وتكليفهم بتدريس العربية أو الفرنسية ضدا على ختصصهم وجمال تكوينهم وضدا على الدستور وخطابات املسؤولني، جريدة »العامل 
األمازيغي« قّررت يف هذا امللف تناول هذا املوضوع ونقل جمموعة من اآلراء واملواقف ألستاذة ومتخصصني...   

سنة  منذ  األمازيغية  تدريس  ورش  املغرب  دشن 
2003، واعترب هذا الورش كبريا، وكان بشارة خري 
الثقافية  الحركة  عىل األمازيغ خصوصا مناضيل 
هذا  أجل  من  لسنوات  ناضلت  التي  األمازيغية، 
 317 يف  الورش  لهذا  االنطالقة  وأعطيت  املطلب، 
للثقافة  امللكي  املعهد  بني  ما  بتنسيق   ، قسم 
التي كان عىل  الوطنية  الرتبية  األمازيغية ووزارة 
رأسها لحبيب املالكي رئيس مجلس النواب حاليا.

 ومنذ ذاك الحني إىل يومنا هذا الزالت وترية إدراج 
تعثرات،  تعرف  الرتبوية  املنظومة  يف  األمازيغية 
نظرا  األمازيغ،  الفاعلني  لتطلعات  ترق  ولم 
ادماج  آليات  يحدد  تنظيمي  قانوني  إطار  لغياب 
مذكرات  عدة  صدور  فرغم  بالتعليم،  االمازيغية 
وتفعيل  أجرأة  وكيفيات  أليات  حددت  وزارية 
بقيت حربا عىل ورق  أنها  إال  األمازيغية،  تدريس 
ولم تلق طريقها إىل التفعيل، فالعديد من النيابات 
األمازيغية  لتبقى  بها،  تعمل  ال  واألكاديميات 
الذيم  الرتبويني،  املسؤولني  بعض  مزاج  رهينة 
الذي  اليشء  اإلقصاء،  بمنطق  معها  يتعاملون 
نيابات  بعدة  الحايل  املدريس  الدخول  يف  يحدث 
وعىل الصعيد الوطني، حيت تعرض مجموعة من 
األستاذة بكل من بوجدور، النوارص، تنغري، سال، 
وأكادير...   مراكش  فكيك،  باها،  ايت  خنيفرة، 
هذه  بتدريس  تكليفهم  سحب  وتم  لإلقصاء 
املادة وتكليفهم بتدريس مواد أخرى، بحجة سد 

الخصاص الحاصل يف العربية آو الفرنسية.
الدخول  يف  األمازيغية  اللغة  أساتذة  وجد  وقد 
املدريس الحايل أنفسهم تحت نري الظلم و الشطط 

بحيث  للنظر،  ملفت  بشكل  السلطة  استعمال  يف 
املوسم  بداية  الويالت منذ  الحاالت  عانت عرشات 
الجائرين  الظلم  و  التعسف  جراء  الحايل  الدرايس 
من طرف بعض مدراء املؤسسات التعليمية الذين 
يعمدون إىل تكليف/إجبار أساتذة اللغة األمازيغية 
لتدريس املزدوج ) اللغة العربية أو الفرنسية( عرب 
تعليمات -شفوية- غري قانونية و التي تدخل يف 

باب الشطط يف استعمال السلطة 

حيث يتم التعامل معهم كأرقام و بشكل تقني ال 
يراعي خصوصية املادة التي يدرسونها، ويف الوقت 
الذي  نجد أن األستاذة تكونوا عىل أساس تدريس 
اللغة األمازيغية ال لغة أخرى، و بالتايل أي حديث 
عن تكليف فهو مخالف لألطار املرجعي واملذكرات 
الوزارية الصادرة يف هذا الشأن، و تقزيم للفصل 5 
من الدستور و الخطب امللكية، و التزامات الدولة 

اتجاه األمازيغية. 

وأكد مجموعة من اساتذة اللغة االمازيغية الذين 
استفادوا من االنتقال عن طريق التبادل االيل لسنة 
التخصص  مادة  تدريس  من  منعوا  بأنهم   2017
وبيداغوجيا  نظريا  تكوينا  فيها  تلقوا  التي 
طلب  و  التكوين،  ومراكز  الجامعة  يف  وتطبيقيا 
مسا  ذلك  اعتربوا  و  اخرى،  مواد  تدريس  منهم 
غري مربر بحقوق االستاذ، و وأشاروا إىل أن نفس 
امليز تعرض له اساتذة نفس املادة السنة املاضية 

بالناظور.
املساندة  و  الدعم  كل  يستحقون  االساتذة  هؤالء 
املناضلة،  جمعياتهم  و  الحية  الضمائر  قبل  من 
الرضوخ  الساعة  حدود  اىل  لرفضهم  ذلك  و 
الهواء و قرارات املديريات االقليمية و املسؤولني 
الجهويني بخصوص تدريس مواد اخرى غري اللغة 

االمازيغية ...
ويجمع غالبية املتتبعني لقضية إدراج األمازيغية 
عرفت  األخرية  السنوات  أن  املغربية  املدرسة  يف 
وحتّى  املستفيدين،  التالميذ  عدد  يف  كبريا  تراجعا 
وُمكوِّنني.  ومفتّشني  أساتذة  من  الرتبوية،  األطر 
الّدارسني  التالميذ  أعداد  تراُجع  سبُب  وأرجعوا 
الوطنية  الرتبية  وزارة  إقدام  إىل  األمازيغية  للغة 
عىل تكليف األساتذة املتخّصصني يف تدريس اللغة 
القرار  وهو  أخرى؛  مواد  بتدريس  األمازيغية 
يدرسون  الذين  التالميذ  عدد  تراجع  إىل  أّدى  الذي 
إىل حوايل  تلميذة وتلميذ  ألف   600 األمازيغية من 
400 ألف فقط حاليا، اليشء الذي صّعب وضعية 

األمازيغية يف املدرسة املغربية.  
* رشيدة,إ

اللغة  أستاذ  أوبال  خالد  قال 
يعاني  الذي  املشكل  إن  األمازيغية، 
يف  هو  األمازيغية  أساتذة  معظم  منه 
األمازيغية.  مع  الدولة  مشكل  عمقه 
األمازيغي  للعالم  ترصيح  يف  وأضاف 
تكتمل  لم  »باالنتقال  فرحته  بأن 
من  استفادوا  الذين  األساتذة  كباقي 
ملعرفتي  واملهني  الدستوري  حقهم 
عانت  التي  حاالتي  بنفس  املسبقة 
إىل  مؤسسة  من  انتقالهم  بمجرد 
أخرى وكأن منصب أستاذ األمازيغية 
مرتبط بتغيري املؤسسة وهي سياسة 
املناصب  عدد  لتقليص  مكشوفة 

األمازيغية القليلة أصال«.

الحايل  املدريس  الدخول  »بداية  وأردف 
2018/ 2019 فرملت بشكل أو بآخر 
ذاك الشعور الذي ينتاب كل أستاذ وهو 
العطلة  فرتة  بعد  التالميذ  للقاء  عائد 
أجل  من  للعمل  وتعطشه  الصيفية 
إعطاء املزيد من الجهد واملثابرة. لكن 
واقع الحال يقول: »أساتذة األمازيغية 
ذلك  عليهم  ممنوع  حديثا  املنتقلون 
بكم  لنسد  خلقتم  أنتم  الشعور، 
األضعف  الحلقة  ولتكونوا  الخصاص 
التي بها نحل مشاكلنا ونغض الطرف 
تا  تخصصكم...«قرينا  مادة  عن 

لعربية بقات لينا غي األمازيغية««.

من  التخصص  »نزع  أن  أوبال  وأكد 
مدراء  فيه  يلعب  األمازيغية  أساتذة 
الكبري،  الدور  التعليمية  املؤسسات 
فهم من يحدد بالدرجة األوىل حاجيات 
املؤسسة من املوارد البرشية فإذا تمت 

تخصص  إىل  اإلشارة 
فاملشكل  األمازيغية 
املديرية  عىل  يطرح 
تقرر  التي  اإلقليمية 
مهمة  إسناد  يف  بدورها 
األمازيغية  تدريس 
حالة  ففي  عدمه،  من 
مدير  يكون  رفضها 
زعمه،  حسب  املؤسسة، 
يف موقف قوي ويمكن أن 
إجراءات  باتخاذ  يهددك 

تأديبية وتحرير محارض االنقطاع عن 
العمل...« مضيفا و » يف نهاية املطاف 
يكون األستاذ أمام معارك أمام رئيس 
اإلقليمية،  املديرية  املؤسسة ومصالح 
األستاذ  نفسية  تكون  وذاك  هذا  وبني 
ال  املعارك  هذه  وأمام  يسء.  وضع  يف 
مجال فيها للمرجعيات القانونية التي 
تؤطر عملية تدريس االمازيغية، فكل 
تحيل  قانوني  نص  أو  بها  تديل  وثيقة 
غري  »هادوك  الجواب  وكان  إال  إليه 

كايخربقو««. 

التي  »املعارك  القول  إىل  أوبال  وخلص 
– أنفسهم  األمازيغية  أساتذة  يجد 

دون غريهم-  يف وسطها هي معارك 
الجهل  فيها  يتسيد  دونكيشوطية 
واملرجعيات  األمازيغية  تدريس  بملف 
الواجهة وكأن مسؤولينا  التي تؤطره 
موضحا  املغرب«.  خارج  يعيشون 
تدريس  ملف  اجل  من  »الرتافع  بأن 
»أستاذ  أن  إىل  يستند  األمازيغية 
مايل  منصب  وفق  أحِدث  االمازيغية« 
غري  مهما  كذلك  يبقى  أن  يجب  لذلك 

مؤسسة  األستاذ 
اشتغاله«.

ترصيحه  يف  وطالب 
»السلوكات  بوقف 
التي  واملمارسات 
املسؤولون  ينهجها 
وبعض  اإلقليميون 
املؤسسات  مدراء 
حق  يف  التعليمية 
األمازيغية  أساتذة 
يتعاملون  والذين 
بجهل  األمازيغية   تدريس  ملف  مع 
مركب –هذا ما يظهرون- ومن زاوية 
واإليديولوجية  السياسوية  الخلفيات 
وتربوية  بيداغوجية  رؤية  عن  بعيدا 
يربطنا  ما  أن  إىل  باإلضافة  محضة، 
هو  ما  يتجاوز  األمازيغية  بتدريس 

مادي إىل ما هو أعمق«. 

فاملعركة  أي  »عىل  بالقول  وختم 
إليهم  وعادت  األساتذة  معظم  ربحها 
كأساتذة  األمازيغية  تدريس  مهمة 
ملاذا  السؤال:  يبقى  لكن  متخصصني 
بداية  مع  األمازيغية  أساتذة  يعاني 
السلوكات  هذه  بمثل  موسم  كل 
استفادت  وماذا  املمارسات؟  و 
النزع  هذا  من  اإلقليمية  املديريات 
األمازيغية؟  لتخصص  التعسفي 
سيبقى  متى  وإىل  عنه؟  الرتاجع  وملا 
هذه  لكل  عرضة  األمازيغية  أساتذة 

االستفزازات واملضايقات؟

* ر.إمرزيك

خالد أوبال أستاذ اللغة األمازيغية :
مدراء املؤسسات التعليمية يتحملون مسسؤولية نزع التخصص 

من أساتذة األمازيغية
بوطوب  إبراهيم  اعترب، 
اللغة  تخصص  أستاذ 
توقيفهم  قرار  أن  األمازيغية، 
األمازيغية  اللغة  تدريس  عن 
حق  يف  تعسفي  »إجراء  هو 
شخص  ويف  االمازيغية 
أساتذتها واستهثار املديريات 
األمازيغية،  باللغة  اإلقليمية 
بحيث نسمع من لدنهم بعض 
املواقف ك '' ماعندنا  ما نديرو 
بهذ االمازيغية''  و غريها من 

املواقف الالمسؤولة«.

بوجدور  بمديرية  األستاذ  بوطوب  وقال 
اإلقليمية  املديرية  بأن  للجريدة  اتصال  يف 
يف  ترغب  ال  و  متعنتة  الزالت  ببوجور 
مادة  إسنادي  سوى  حل  أي  إىل  الوصول 
اللغة العربية األمر الذي يتناىف تماما مع 
شعارات الوزارة والحكومة عموما  وبذلك 
هذه  نتائج  الوصية  الوزارة  فلتتحمل 

األوضاع.

هددته  بوجدور  مديرية  أن  موضحا 
بتوقيفه عن العمل وتوقيف أجرته، إن لم 
يقبل تدريس التخصص املزدوج )العربية 
اللجنة مكونة  أن  الفرنسية(، مضيفا  أو 
باملديرية  املصالح  رؤساء  جميع  من 
اإلقليمية قالت له »ان لم التحق بالقسم 
يف غضون 48 ساعة ستطبق عيل مسطرة 

التوقيف عن العمل وتوقيف األجرة«.

وأكد ابراهيم ، أن موقفه برفض تدريس 
غري األمازيغية الزال قائما، وبأن القضية 

مبدأ  قضية  هي 
بالدرجة األوىل ولن يتنازل 
اللغة  أستاذ  »فأنا  عنه، 
أدرس  ولن  األمازيغية، 
غريها،  أخرى  مادة  أي 
املستقبلية  والخطوات 
عن  عبارة  ستكون 
تحقيق  حتى  الصمود 
حسب  املرشوع  مطلبه 
املذكرات  عليه  تنص  ما 

الوزارية.

تتحمل  أن  الدولة  عىل  أن  عىل  وشدد 
وهذا  العشوائية  هذه  يف  مسؤوليتها 
فمثل  األمازيغية   للغة  املمنهج  اإلقصاء 
هذا القرار يرضب  عرض الحائط أسمى 
و أقوى  وثيقة  ترشيعية و هي الدستور. 
إىل  العشوائية  هذه  بوطوب،  وأرجع  
يف   تتمثل  والتي  األسباب  من  مجموعة 
ال  كأنها  بقراراتها  مديرية  كل  إنفراد 
احرتام  وعدم  الوزارة،  نفس  إىل  تنتمي 
املذكرات الوزارية املتعلقة بتعميم تدريس 
 ،116 رقم  كاملذكرة  األمازيغية  اللغة 
أساتذة  مع  التعامل  يف  والبريوقراطية 
استيعاب  عدم  وكذا  األمازيغية،  اللغة 
ملك  األمازيغية  بأن  املؤسسات  مديري 
مع  التعامل  إىل  إضافة  املغاربة،  لجميع 
الحلقة  كأنه  األمازيغية  اللغة  أستاذ 

األضعف يف الجسم التعليمي.
* ر.إمرزيك

ابراهيم بوطوب مدرس اللغة األمازيغية ببوجدور:

تدريس اللغة األمازيغية قضية مبدئية 
وال تنازل عنها
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و  للرتبية  الجهوية  املديريات  بعض  قرار  عىل  تعقيبا 
اللغة  لتدريس  األمازيغية  اللغة  أساتذة  تكليف  التكوين 

العربية أو الفرنسية!

و  العشوائي  التخبط  تؤكد  القرارات  هذه  مثل  إن  أوال:   -
يخص  فيما  الدولة  طرف  من  بمكيالني  الكيل  سياسة 
لها من  توفر  لغات  هناك  بالبالد، حيث  اللغوية  السياسة 
أصيلة  لغة  و  الكثري  اليشء  البرشية  و  املادية  اإلمكانيات 
و متجدرة يف هذه األرض السعيدة ممنوع عليها أي فجوة 
للتقدم و التطور، بل تنتزع حقوقها الواحد تلو اآلخر كلما 
سمحت الفرصة و الظروف، و هذا ما يقودنا للقول و بكل 
إلهاء مجتمعية  أمام سياسة  آسف و غصة شدين: نحن 

عنوانها البارز العداء لألمازيغية!

- ثانيا: إن وزارة الرتبية الوطنية و يف شخص مديرياتها 
و  عنرصية  -قرارات  عرب  القانون  تخرق  اإلقليمية 
تمييزية- ال تستند إىل أي إطار قانوني و أخالقي و حقوقي 
و إنساني،  فال هي احرتمت القانون األسمى للبالد املتمثل 
يف دستور يوليوز 2011 )الفصل 5(، و ال املذكرات الوزارية 
الصادرة يف هذا الشأن )108 و 116 و 130(، و ال توصيات 
)الرؤية اإلسرتاتيجية ل  التكوين  للرتبية و  املجلس األعىل 
القانون  مسودة  به  جاءت  ما  إىل  إضافة   ،)2015-2030
األمازيغية  اللغة  تدريس  تعميم   ( لألمازيغية  التنظيمي 
شاردة  أحالم  مجرد   ،)2030 أفق  يف  األسالك  جميع  يف 
أن  رغم  الوقت،  من  مزيد  كسب  أجل  من  علينا  وزعت 
املسودة املذكورة استنكرها الجميع ألنها بعيدة كل البعد 
عن طموحات الكثريين ممن يمنون النفس بأن يأتي يوم 
يدرس فيه أبنائهم اللغة األمازيغية إىل جانب اللغات اخرى 

دون حيف أو إقصاء أو تمييز. 

- ثالثا: إن لجوء بعض املديريات اإلقليمية )تنغري، مراكش، 
أزمتها  ترصيف  إىل  بوجدور..(  كلميم،   ماسة،  خنيفرة، 
املشكوك   - الخصاص  سد  عىل  القدرة  عدم  يف  املثمتلة 
أكاديمياتها  عرب  الوزارة  توظيف  بعد  خاصة  أمره-  يف 
التعاقد )حوايل  عليهم  الذين فرض  األساتذة  لجحافل من 
مستوى  عىل  و  الصدد  هذا  يف  و  أستاذ)ة((،   55.000
فائض  عرفت  الحرص  ال  الذكر  سبيل  عىل  تنغري  مديرية 
من حيث أساتدة التعليم املزدوج هذه السنة و تم ترصيف 
هذا الفائض عىل مستوى مديرية ورزازات )جماعتي امي 
نوالون و ازناكن(، و يف نفس الوقت عمدت إىل إرسال ورقة 
األمازيغية تخربه/ اللغة  تكليف ألستاذ  عبارة عن  إدارية 

و  املزدوج،  التخصص  يف  أستاذة  تعويض  بوجوب  تجربه 
كان  حيث  الصدد،  هذا  يف  نوعها  من  األوىل  و  سابقة  هي 
شفوية  توجيهات  توجيه  إىل  املاضية  السنوات  يف  يعمد 
االبتدائية،  املدارس  مدراء  بعض  طرف  من  اللغة  ألستاذة 

نظمت  املعنية  املديرية  أن  كما 
مع  برشاكة  املاضية  السنة 
تنغري  فرع  تماينوت  منظمة 
وضعية  حول  درايس  يوم 
و  األمازيغية  اللغة  تدريس 
إضافة  املدعوين  بني  من  كنت 

التخصص،  أساتذة  و  املفتشني  السادة  من  مجموعة  إىل 
من بني ما خلص إليه اللقاء عرب توصيات سلمت إىل السيد 
منع  و  التخصص  تحصني  رضورة  البرشية  املوارد  مدير 
تحت  و  آخر  تخصص  أي  األمازيغية  اللغة  أساتدة  إسناد 
املدير  السيد  لسان  عىل  جاء  ما  هذا  و  كانت،  رضفية  أي 
اإلقليمي الذي التزم و قال بأنه سيعمل عىل وضع حد لتلك 
الحاالت املعزولة، و رصح انه سيوجه تعليماته إىل جميع 
بالالزم و  للقيام  املتدخلني من مدراء تربويني و مفتشني 
بتدريس  املزدوج  التخصص  ذوي  إلزام  السياق  نفس  يف 
ثالثة ساعات من اللغة األمازيغية أسبوعيا كما هو مثبت 
الرسمية،  التوجيهات  مع  تماشيا  و  الزمن  استعماالت  يف 
املجال  هذا  يف  رائدة  تنغري  مديرية  تكون  أن  عىل  العمل  و 
وطنيا، إال أن واقع الحال اليوم يشري إىل العكس حيث تم 
الحل/املشكل،  من  كجزء  عنوة  األمازيغية  اللغة  إقحام 
التمييز  من  بنوع  األمازيغية  اللغة  مع  التعامل  عوض 
اإليجابي و جرب الرضر بعد أكثر من 60 سنة من التعريب 

و الفرنسة.

غري  أو  مرشوع  جزافا  القرار  كون  عن  بعيدا  -رابعا: 
مرشوع خاصة و أن أساتدة اللغة األمازيغية تم تعيينهم 
2012/2013 فما  كأساتدة للغة األمازيغية بدء من فوج 
فوق، بعد استفادتهم من تكوين يف بيداغوجيا و ديداكتيك 
التكوين عىل  و  للرتبية  الجهوية  باملراكز  األمازيغية  اللغة 
لم  اللغة فيما بعد و ليس لغة أخرى  أساس تدريس هذه 
و من هذا  تدريسها،  و ال يف طريقة  يكونوا يف منهجيتها 
لتدريس  تعيينهم  اإلقليمية  للمديريات  يحق  ال  املنطلق 
لغات أخرى غري األمازيغية، فهي اللغة التي هم مؤهلون 
هناك  ليس  بساطة  بكل  و  أنه  كما   وحدها،  لتدريسها 
فائض من حيث أساتدة هده اللغة، بل العكس هو الحاصل 
فعدد الخصاص اىل حدود املوسم الدرايس الحايل هو مابني 

14000 و 15000 أستاذ)ة(!

-خامسا: إن األمازيغية كملك مشرتك لنا جميعا يحتم عىل 
تمس  ألنها  الهوجاء  القرارات  هذه  ملثل  التصدي  الجميع 
قضية انسانية، هي قضية شعب ضحى و مازال يضحي - 
بوعي أو بغري وعي منه- من أجل أن تعيش األقوام الوافدة 
عليه بسالم، ارجعوا اىل التاريخ و اقرؤا بحيادية و بتجرد 
عن األحكام القيمية الجاهزة عن شعب يعيش يف كل واحد 

منكم!

حنن أمام سياسة إهلاء جمتمعية عنواهنا 
البارز العداء لألمازيغية!

مصطفى مروان

اإلقليمية  الجمعية  تابعت 
األمازيغية  اللغة  ألساتذة 
وضعية  بالغ  بقلق  ببوجدور 
باإلقليم  املادة  ومدريس  تدريس 
اللغة  أستاذ  رأسهم  وعىل 
الهيثم  ابن  بمدرسة  األمازيغية 

االبتدائية ابراهيم بوطوب.
بيانها  يف  الجمعية  واستنكرت 
يف  الدولة  تلكؤ  به،  توصلنا 
للغة  التنظيمية  القوانني  إصدار 
النظرة  واستمرار  األمازيغية، 
والتمييزية  واإلقصائية  الدونية 

قطعه  ما  رغم  معها  املسؤولني  من  لعدد 
يف  األمازيغية  مع  مصالحة  من  املغرب 
أطراف  عن  صدر  وما  تمظهراتها،  جميع 
من  ببوجدور  للوزارة  اإلقليمية  باملديرية 

تهديد ووعيد ضد األستاذ ابراهيم بوطوب.
من  األمازيغية  إقصاء  البيان  وشجب 
املديرية  قبل  من  محفظة  املليون  مبادرة 
)باستثناء  ببوجدور  للوزارة  اإلقليمية 

املستوى األول(.
عن  البيان  ذات  عرب  الجمعية  وعربت 
أساتذة  وضعية  تسوية  عدم  استنكارها 
التأهييل  الثانوي  للتعليم  األمازيغية  اللغة 
بسلكهم  إلحاقهم  عرب  األمازيغية  للغة 
بالصمت  مطالبهم  ومجابهة  الحايل 

والتجاهل.
لوضعية  العاجلة  بالتسوية  وطالبت 
األستاذ ابراهيم بوطوب وكل أساتذة اللغة 
عملية  شاب  ما  يف  وبالتحقيق  األمازيغية، 
مع  تمييزي  تعامل  من  محفظة  املليون 
األمازيغية بإقصائها من هذه العملية، كما 
تعميما  األمازيغية  اللغة  بتعميم  طالبت 
تنظيمية  قوانني  واصدار  وعموديا  افقيا 

لحمايتها ومدرسيها.
الحية  الضمائر  كل  الجمعية  ودعت 
واألصوات الحرة والديمقراطية إىل التضامن 
األمازيغية  اللغة  أساتذة  مطالب  مع 

ببوجدور.
وأشار البيان إىل أن »ابراهيم بوطوب ومنذ 
كونه  ورغم  الحايل،  الدرايس  املوسم  بداية 
املقررة  املواد  أي من  يف  تكوين  أي  يتلق  لم 
بالسلك االبتدائي باستثناء اللغة األمازيغية، 
يف  اإلجازة  شهادة  عىل  حاصل  إنه  حيث 

الدراسات األمازيغية وخريج للمركز حامل 
رغم  الصفة،  بهده  الرتبوي  التأهيل  لدبلوم 
للتعليم  اإلقليمية  املديرية  ترص  ذلك،  كل 
لم  تدريس مواد  إجباره عىل  ببوجدور عىل 
يتلق فيها أي تكوين سواء علميا أو مهنيا، 
والوعيد  التهديد  أساليب  كل  مستخدمة 
 17 االثنني  مساء  صدر  ما  حلقاتها  ومن 
شتنرب 2018عن لجنة تضم رؤساء مصالح 
انذاره  و  لبوجدور  اإلقليمية  باملديرية 
الذي لم يغادره منذ  اىل مقر عمله  بالعودة 
شتنرب   4 بتاريخ  الدخول  محرض  توقيع 

.»2018
مضيفا بأن هذا اإلجراء هو »رضب صارخ 
لكل ما هو تربوي ويف تحد سافر لسياسة 
األمازيغيتني  والثقافة  اللغة  تجاه  الدولة 
التعليم، تميض  لحقوق رجل  وخرق سافر 
اتجاه  يف  قدما  اإلقليمية  باملديرية  أطراف 
مواد  تدريس  عىل  بوطوب  األستاذ  إرغام 

االبتدائي لم يتلق فيها أي تكوين«.
يف  انه  بيانها  عرب  الجمعية  واستغربت 
يمت  من  كل  عىل  التضييق  »استمرار  ظل 
التعليم، يستمر  لألمازيغية بصلة يف قطاع 
ومصالحها  الوطنية  الرتبية  وزارة  صمت 
أساتذة  وضعية  عن  واإلقليمية  الجهوية 
األمازيغية  للغة  التأهييل  الثانوي  التعليم 
بالسلك  لوضعيتهم  تسوية  دون  وتركهم 
االبتدائي للموسم الرابع عىل التوايل ومنهم 
نفس  وضمن  ببوجدور،  عامالن  أستاذان 
املسلسل أقصت املديرية اإلقليمية ببوجدور 
املليون  برنامج  من  األمازيغية  اللغة  كتب 
محفظة )باستثناء املستوى األول(« حسب 

ذات البيان.
*ر.إ

ما هو  االمازيغية،  للغة  أستاذا  باعتباركم  الطيب،  أستاذ   *
المغربية  بالمدرسة  االمازيغية  اللغة  تدريس  لحصيلة  تقييمكم 
بعد مرور ما يقارب 15 سنة من إدماجها بالمدرسة العمومية؟

** أوال، بودي أن اشكر جريدة أماضال أمازيغ عىل فتح صدرها يل 
إلبداء رأيي بشأن تدريس اللغة األمازيغية يف املغرب.

2003/2004 يف  الدرايس  املغرب منذ املوسم  كما هو معلوم، رشع 
بتكوين  لألمر  مهد  وقد  العمومية،  املدرسة  يف  األمازيغية  تدريس 
عىل  القيمون  وبرش  واملكونني،  املفتشني  وعرشات  األساتذة  مئات 
امللف آنذاك من خالل املرشوع بكون التعميم سيتحقق يف أفق 2010 

عرب كل األسالك، وهو ما لم يتحقق لغاية اليوم ونحن يف 2018.
رغم مرور خمسة عرشة سنة عىل تدشني املرشوع، وبسبب عراقيل 
تراجعات  وبسبب  األمازيغية،  مناوئو  يضعها  مختلفة  ومطبات 
املسؤولني،  من  لعدد  اجتهادات  وبسبب  التزاماتها،  عن  للدولة 
وأساسا بسبب تلكؤ الدولة يف إصدار القوانني التنظيمية لألمازيغية، 
الرتبوية  املنظومة  يف  األمازيغيتني  والثقافة  اللغة  إدماج  أن  نالحظ 
ال يتجاوز بالكاد بضع مؤسسات يف كل إقليم، وداخل كل مؤسسة 

أستاذا وحيدا يغطي بضع مستويات.

* ماهي المشاكل والعراقيل التي تواجهونها من خالل تجربتكم 
في هذا المجال؟

الذين  االبتدائي  التعليم  أساتذة  من  األوىل  الدفعة  بني  من  كنت   **
دورات  من  االستفادة  بعد  األمازيغية  اللغة  بتدريس  تكليفهم  تم 
قرب  عن  عايشت  وقد   ،2003/2004 موسم  خالل  تكوينية 
الربيء  الطفل/  يخص  األول  االنطباع  تماما:  متناقضني  انطباعني 
اللغة األمازيغية  اليوم عىل حصص  إيديولوجيا، يقبل، وإىل  أية  من 
البتة باألمازيغية  أن أطفاال غري ناطقني  بكل شغف وشوق، وتجد 
يتنافسون يف تعلمها وتوظيف ما يتعلمونه فيتقن أغلبهم أبجديتها 
فقط  شهورا  باللغة  االنتاج  يف  ويرشعون  قيايس  ظرف  يف  تيفيناغ 
بعد البدء يف تلقي دروسها، وتجدهم ينتظرون بشغف حلول حصة 
مواقف  عايشت  األوىل  السنوات  وخالل  ذلك،  مقابل  األمازيغية...يف 
العتبارات  البدء  يف  رفضوا  ممن  التيارات  مختلف  من  املؤدلجني 
عراقيل  إغفال  دون  األمازيغية،  للغة  أبنائهم  تعلم  الجميع  يعرفها 
مواقفهم،  عن  التعبري  من  يتحرجون  ال  الذين  املسؤولني  من  عدد 

للمرشوع. ومن  الرافضة  بذلك،  لهم  رغم كون مناصبهم ال تسمح 
العراقيل إنهاء التكليفات وإقصاء األمازيغية من مختلف املبادرات 
التكوين  وضعف  الدرايس  املقرر  ونذرة  محفظة  املليون  كمبادرة 
وغياب التأطري والتتبع واعتبار أغلب املسؤولني العملية يف شموليتها 

مضيعة للوقت ليس إال.
* عرف الدخول المدرسي لهذه السنة موجة من توقيف أساتذة 
اللغة األمازيغية من تدريسها، وتكليفهم بتدريس »المزدوج«، 
إلى ما يعزى ذلك في نظركم؟ ولماذا هذا القرار يخص اساتذة 

األمازيغية دون غيرهم؟
أشكال  كل  ووقف  األمازيغية  اللغة  تدريس  تعميم  نحو  املدخل  إن 
العرقلة التي تتعرض لها والتمييز والدونية هو اإلفراج عن القوانني 
التنظيمية لتنزيل رسميتها، ويف غياب ذلك، يجتهد عدد من املسؤولني 
إمرتهم،  تحت  العاملني  من  وعدد  الوطنية  الرتبية  لوزارة  املحليني 
خاللها،  من  يرغمون  تربوية  وال  قانونية  ال  قرارات  فيصدرون 
مشتطني يف استعمال السلطة، أساتذة اللغة األمازيغية عىل تدريس 
مواد أخرى غري مادة تخصصهم، ويثار املشكل يف بداية كل موسم 
درايس وهو ما حدث خالل الدخول املدريس الحايل عندما وجد أساتذة 
أنفسهم  الحركة  من  استفادوا  األمازيغية  اللغة  يف  متخصصون 
مهددين بشتى أشكال الوعيد إلرغامهم عىل التنازل عن تدريس اللغة 
ممن  االبتدائي  التعليم  أساتذة  من  عددا  أن  هنا  أضيف  األمازيغية. 
إطارهم  وغريوا  األمازيغيتني  والثقافة  اللغة  يف  ماسرتات  يحملون 
الزالوا محرومني من االلتحاق بالسلك الثانوي التأهييل بصفتهم تلك 
بعيدة عن تخصصهم عوض  مواد  تدريس  اليوم عىل  إىل  ويرغمون 

استثمار تجاربهم يف تعميم تدريس اللغة األمازيغية.

* أال ترى أن هذه العشوائية التي تتخبط فيها عملية تدريس 
هذا  في  واضحة  سياسية  ارادة  غياب  إلى  راجعة  األمازيغية 

المجال؟ 
املطالب  لرفض  وحيدة  كوسيلة  الوقت  عىل  أطراف  تراهن   **
بحل  األمازيغ  برش  أن  فبعد  التعليم،  مطلب  ومنها  األمازيغية 
قضيتهم، وفتحت أمامهم املدرسة العمومية سنة 2003/2004 بعد 
عقود من النضال، وبعد عقد من االستبشار بمختلف املكاسب، ورغم 
الدسرتة، استيقظ الجميع عىل أن كل ما أنجز ال يمثل حقيقة املطالب 

ال  فاألمازيغية  األمازيغية، 
ابتدائي  السادس  تتجاوز 
وأرقام  األحوال،  أفضل  يف 
من  املستفيدين  التالميذ 
يف  األمازيغية  اللغة  دروس 
تراجع، ومن اختاروا تدريسها 
أشكال  لكل  يتعرضون  مهنة 
التضييق والتمييز، وعىل رأس 
إصدار  تعطيل  االنتظارات 
لرسمية  التنزيلية  القوانني 
باختصار،  األمازيغية.  اللغة 
متواضعة  نظر  وكوجهة 
بمرشوع  يتعلق  فاألمر 
من  تبقى  ما  إلقبار  تسويف 

األمازيغية أمام مد التعريب املستمر منذ عقود.

* ما موقفكم من إدراج »الدارجة« بالمناهج التعليمية؟
** يمكن تفسري اإلرصار عىل إقرار الدارجة املغربية كلغة لتدريس 
الدراسية  املقررات  املعجمي ضمن  وإقحام رصيدها  املواد  عدد من 
ضمن نفس املرشوع، فرغم كونها لغة أما لنسبة كبرية من املغاربة، 
العمل  املغربية، فإن  اللغوية  السوق  ورغم كونها األكثر حضورا يف 
عىل مأسسة تدريسها يعترب مسمارا آخر يسعى مهندسوه لدقه يف 
نعش األمازيغية، فاكرب مستحوذ عىل املجال الحيوي للغة األمازيغية 
يوم  كل  وتحتل  الفصحى،  وليس  الدارجة  هو  تنويعاتها  بمختلف 
ومن  قرونا،  به  تحتفظ  ظلت  الذي  مجالها  من  كبرية  مساحات 
األمثلة مدينة أكادير والضواحي، فإىل حدود التسعينيات من القرن 
املايض كانت أكادير تمزغ املتوافدين عليها وكذا الدشرية وإنزاكن، 
املغربية مساحات شاسعة من  الدارجة  انقلبت اآلية واحتلت  اليوم 
أكرب  تشكل  الفهم  ظاهر  رغم  فالدارجة  األمازيغية.  نفوذ  مناطق 
تهديد لألمازيغية سواء يف الشارع أو اإلعالم فما بالك بالتعليم، بينما 

الفصحى فالكل يعرف وضعيتها.
* حاورته إمرزيك رشيدة

أكادميية بوجدور  تضرب بعرض احلائط سياسة 
الدولة جتاه اللغة والثقافة األمازيغيتني

الطيب أمكرود استاذ اللغة األمازيغية  ببوجدور   يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
إنزال  القوانني التنظيمية كفيل بوقف كل أشكال العرقلة والتمييز والدونية  اليت يتعرض هلا تدريس األمازيغية
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Le Groupe BMCE Bank Of Africa et l’Université Hassan 
II de Casablanca à travers la Faculté des Sciences Juri-
diques Economiques et Sociales de l’Université Hassan II 
de Casablanca se sont rapprochés pour la mise en place 
d’un projet axé sur le développement de l’esprit entrepre-
neurial et l’initiation des jeunes à la banque et aux produits 
financiers.
A cet effet, une cérémonie de signature de la convention de 
partenariat a eu lieu le 17 septembre 2018, au siège de la 
banque, sous la présidence de M. Abdellatif KOMAT, Doyen 
de la faculté et M. Brahim BENJELOUN TOUIMI, Admi-
nistrateur Directeur Général Exécutif Groupe BMCE Bank 
Of Africa et Président de Bank of Africa, en présence d’une 
délégation de la faculté composée de vice-doyens, profes-
seurs universitaires et cadres supérieurs.
Ce programme intègre, pour la première fois au Maroc, 
trois composantes majeures :
* Un Incubateur orienté vers le développement des Fintech, 
du territoire et de l’entreprenariat social afin d’accompa-
gner les porteurs de projets de la Région de Casablanca 
logés à la Faculté, de la formalisation de leur projet jusqu’à 
sa concrétisation. Le programme s’étale sur 18 mois d’incu-
bation et plus de trois ans en post incubation. En termes 
de services, l’incubateur assure une offre à 360° intégrant 
formation, information, mentorat et accès à un écosystème 
entrepreneurial composé d’entrepreneurs, d’institution-
nels, de Business Angels et d’associations professionnelles.
* Un programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat 

basé sur des ateliers ponctuels accessibles aux étudiants 
dont l’objectif sera d’une part, de déclencher la fibre en-
trepreneuriale et, d’autre part, de cultiver l’esprit intra-
preneurial (95% des étudiants optant pour le salariat).
* Une agence bancaire pédagogique offrant un espace 
de travail, de partage de connaissance et d’initiation au 
monde de la banque et de la finance;
Les deux institutions souhaitent, à travers ce partenariat, 
soutenir les jeunes dans leur lancée professionnelle, les 
aider à donner vie à leurs idées, leur faciliter l’intégra-
tion dans le marché du travail et agir concrètement sur 
des problématiques nationales liées à l’emploi des jeunes. 
Dans ce sens, M. Abdellatif KOMAT a déclaré : « Le projet 
que nous lançons aujourd’hui en partenariat avec BMCE 
Bank of Africa, s’inscrit parfaitement dans la stratégie 
nationale, celle de revoir le modèle de formation dans 
notre pays dans le sens d’une part, de plus d’adaptation 
aux besoins du marché de l’emploi et d’autre part, le ren-
forcement de l’esprit et la compétence entrepreneuriaux 
chez les jeunes. »
Pour sa part, M. Brahim BBENJELLOUN TOUIMI a déclaré 
: « Ce chantier de fond, démarré puis approfondi avec FS-
JES, s’inscrit dans la vision globale du Groupe BMCE Bank 
of Africa, inspirée par le Président Othman Benjelloun, 
visant la promotion de l’entreprenariat dans notre pays à 
travers des réponses adaptées à des problématiques réelles 
: des cycles de formations dédiés aux entrepreneurs, un prix 
de l’entreprenariat africain, des incubateurs, des plate-

formes de partage d’informations, d’analyses et d’études… 
le fil directeur de cet ensemble cohérent d’initiatives est 
clair : Innover pour répondre au cap fixé par le dernier dis-
cours royal plaçant la jeunesse et l’entreprenariat au coeur 
des défis à relever par le Royaume. »
Ce partenariat s’inscrit dans la volonté des deux groupes 
de se positionner en tant que partenaires de référence dans 
l’esprit des Jeunes étudiants en leur offrant des opportuni-
tés visant à développer chez eux un esprit entrepreneurial 
et à leur faciliter l’immersion professionnelle.

Le Groupe BMCE Bank Of Africa et l’Université Hassan II lancent
 un projet innovant pour soutenir les jeunes entrepreneurs

les sites de contacts de l’Afrique et de l’Europe, l’archéolo-
gie sous-marine pour des recherches sur les épaves de Cidade 
Velha au Cap-Vert ou Gorée au Sénégal, l’archéologie des 
villes historiques qui ont développé entre le XVIIe et le XXe 
une architecture coloniale et métisse.

PROTECTION ET VALORISATION

De nombreuses menaces pèsent sur les vestiges archéolo-
giques ; menaces liées à de multiples raisons : aménagement 
urbain ou rural pour le développement, constitution de collec-
tions pour enrichissement personnel, vandalisme pour motifs 
politiques ou religieux, destruction pour cause de conflits 
armés, etc.
 
Les vestiges archéologiques sont vulnérables
* Une fois le site détruit, son authenticité est compromise, 
* Il doit être géré et utilisés avec soin, car en tant que 
vestige unique et non remplaçable,
* De nombreux sites, notamment ceux inscrits sur la 
Liste représentent d'importantes ressources écono-
miques.  Leur attrait offre une occasion d'utiliser ces 
sites avec un profit économique, mais il augmente en 
même temps Ie risque dans sa gestion,
* Le bien-être économique lié à la présence d'un site 
archéologique ne doit pas faire oublier le danger des 
visites excessives ou d’un tourisme de masse,…
* La mise en valeur touristique être contrôlée et les 
aménagements pour valoriser les sites, assurer le 
bien-être des populations qui les gèrent ne doivent 
pas perturber les conditions qui ont permis la survie 
et la conservation de ce patrimoine.
On ne peut pas parler de vulnérabilité sans parler 
des activités qui alimentent le pillage et trafic illicite 
de biens culturels africains : deux phénomènes qui 
prennent de l’ampleur du fait de la médiatisation des 
sites archéologiques et des objets qui en sont repré-
sentatifs (Liste rouge ICOM). Depuis 2000, l’ICOM 
publie des listes rouges qui répertorient les catégories d’objets 
culturels exposées au vol et au trafic. Sur le site de l’ICOM 
(www.icom.museum), vous pouvez télécharger les listes sui-
vantes : Liste rouge d’urgence des biens culturels libyens en 
péril,  des biens culturels égyptiens en péril et des biens cultu-
rels ouest-africains en péril.

QUI DIT PILLAGE ET TRAFIC DIT RESTITUTION
Depuis la visite du président Emmanuel Macron au Bur-
kina Faso, la question de la restitution est relancée. Certains 
pensent que les musées français vont vider leurs réserves de 
tous les objets en provenance d’Afrique. Non, la demande des 
anciens pays colonisés concerne  les objets qui ont été volés, 
pillés, qui sont sortis de l’Afrique de manière illégale ou des 
objets qui ont été acquis illégalement par des musées occiden-

taux, sans respect du code déontologique de l’ICOM. :
Il est dit que si  un pays ou un peuple d’origine «demande le 
retour d'un objet et démontre que cet objet ou spécimen peut 
s'avérer avoir été exporté ou transféré en violation des prin-
cipes de ces conventions et que cet objet fait partie du patri-
moine culturel ou naturel de ce pays ou de ce peuple, le mu-
sée concerné doit, s'il lui est légalement possible de le faire, 
prendre rapidement des mesures pour coopérer au retour cet 
l'objet. » (http://icom.museum/ethics_fr.html]: article 4.4 
de la cessation des collections) 
Bien des objets de nature archéologique sont indispensables 
pour perpétuer des identités culturelles et historiques….. ceci 
en accord avec :
- la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures 
à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'expor-
tation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ;
- l’appel lancé par le Directeur général de l’UNESCO, Amadou 

Mahtar Mbow, le 7 juin 1978, pour le retour à ceux qui l’ont 
créé d’un patrimoine culturel irremplaçable :  « les peuples 
victimes de ce pillage parfois séculaire n’ont pas seulement 
été dépouillés de chefs-d’œuvre  irremplaçables : ils ont été 
dépossédés d’une mémoire qui les aurait sans doute aidés à 
mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux 
comprendre des autres... ». 
En dehors de toute polémique, on peut le dire que la restitu-
tion est une reconnaissance de la souveraineté d’un peuple ou 
d’un pays sur ses biens indûment exportés.
J’aime bien citer un de mes anciens amis, Monsieur Yaya Sava-
né, ancien conservateur du Musée d’Abidjan, aujourd’hui dé-
cédé qui dit, je cite : « Peu importe où se trouvent les grandes 
œuvres  de la Côte d’Ivoire, elles continuent d’appartenir pour 
toujours au patrimoine de notre pays : ce que nous demandons 

aux musées qui en sont les dépositaires, c’est de les inven-
torier, de les conserver au mieux, de les documenter, de les 
montrer, de les expliquer, de les relier les uns aux autres, de 
les publier, tâches auxquelles nous autres, professionnels du 
patrimoine ivoirien, désirons et prétendons contribuer utile-
ment… »(9). 
L’enjeu n’est pas de récupérer tous les objets dispersés dans 
les musées occidentaux, ni de vider les réserves de ces musées. 
L’enjeu est tout simplement d’avoir accès aux objets du conti-
nent et qu’on les rétrocède en cas de violation des conventions 
nationales et internationales. 
Il devrait pouvoir y avoir des passerelles entre ces musées qui 
détiennent le patrimoine africain dans le monde et les mu-
sées des pays d’origine. Cela pourrait permettre des échanges 
débouchant sur l’étude et une meilleure compréhension des 
œuvres.
Enfin pour terminer : La meilleure lutte contre le trafic et le 

pillage est la mise en place d’une protection tenant 
compte de la multitude de sites archéologiques (connus 
et non connus), de leur étendue, de leur isolement ; 
mais une protection qui octroie des moyens matériels, 
financiers et humains pour les investigations archéolo-
giques. Une protection qui invite, dans le respect des 
Conventions internationales, chaque État à identifier 
ses sites, les localiser, préciser leur nature, procéder 
à des inventaires, dresser des cartes archéologiques, 
mener des investigations archéologiques (préventives 
ou de sauvetage) pour les intégrer plus efficacement 
dans des politiques de protection. Car sans ces pré-
alables nécessaires pour la gestion du territoire et la 
prise en compte des vestiges archéologiques, aucune 
assistance ne sera efficace pour contrer les menaces. 

* University Cheikh Anta Diop of Dakar/ Sénégal
Notes :
(1)- http://whc.unesco.org/fr/list/
(2)- https://fr.unesco.org/news/pr%C3%A9sident-
d u - t ch a d - f a i t - d o n - l % E 2 % 8 0 % 9 9 u n e s c o -

d%E2%80%99-r%C3%A9plique-du-cr%C3%A2ne-
touma%C3%AF 
(3)-https://www.huffpostmaghreb.com/2017/07/30/
h o m o - s a p i e n s - d e c o r a t i o n - r o i - f e t e - t r o n e -
wissam_n_17635742.html 
(4)-https://whc.unesco.org/archive/convention-fr.pdf et 
http://whc.unesco.org/archive/opguide12-fr.pdf
(5)- http://whc.unesco.org/fr/criteres/
(6)-http://patrimoine-de-france.com/charte-de-ve-
nise-1964.php 
( 7 ) - h t t p : / / p o r t a l . u n e s c o . o r g / f r / e v. p h p - U R L _
ID=13062&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
(8)-https://www.icomos.org/charters/arch_f.pdf
(9)- Propos rapporté dans l’ouvrage Patrimoine culturel afri-
cain publié par l’Université Senghor d’Alexandrie en 2001.
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« L’histoire africaine », la plus longue de l’humanité, est essen-
tiellement archéologique… Depuis de très nombreuses années, 
archéologues, paléontologues, anthropologues et généticiens 
débattent de l'origine de l'Homme moderne. 
En 1925, les théories du Sud-Africain  Raymond DART qui 
présentait l’enfant de Taung comme le premier australopi-
thèque africain étaient accueillies partout avec scepticisme, les 
paléontologues ne voyant dans ce fossile qu'une forme d'An-
thropomorphe proche du gorille et du chimpanzé. Il ne  repré-
sentait ni le bon individu, ni le bon continent. Finalement, les 
découvertes postérieures vont confirmer la place privilégiée 
du continent africain et une « ruée vers l’os » est-africaine a 
abouti à la découverte de nombreux hominidés retrouvés en 
Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie. Des découvertes qui ont mon-
tré le caractère exceptionnel et la portée universelle de ces 
sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco 
(1). Ce sont les sites de la Tanzanie (la zone de conservation de 
Ngorongoro (inscrite en 1979)), de l’Ethiopie (les sites de la 
Vallée de l’Awash et les sites de la basse vallée de l’Omo, tous 
deux inscrits en 1980), du Kenya (les parcs nationaux du Lac 
Turkana (inscrits en 1997)), et de l’Afrique du Sud (les sites à 
hominidés fossiles dans les vallées de Sterkfontein, Makapans-
gat inscrits en 2005).
CONNAISSANCE ET RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
Peut-on penser aujourd’hui que les controverses n’ont plus 
cours et que la communauté scientifique est d’accord sur le fait 
que l'Homme a une origine africaine ?
En  1995 à en 2002 deux fossiles Abel (Australopithecus bah-
relghazali), âgé de 3,2 millions d’années et Toumaï (Sahelan-
thropus tchadensis), dont l’âge est estimé à 7 millions d’années 
ont été trouvés au Tchad. En 2017 les fossiles du site de Je-
bel Irhoud au Maroc ont été reconnus comme les plus anciens 
Homo sapiens sapiens. Avec ces  découvertes  est apportée  la 
preuve de la mobilité des hominidés, d’une histoire paléontolo-
gique et pré-humaine commune à tout le continent. 
Cette connaissance scientifique est-elle partagée par l’en-
semble des Africains ? Oui, certainement : 
D’une part, dans la plupart des pays les manuels d’histoire 
présentent l’Afrique comme le berceau de l’humanité. D’autre 
part, Les autorités de l’Afrique orientale et australe ont fait ins-
crire, très tôt,  sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 
des sites paléontologiques à hominidés en raison de leur valeur 
universelle exceptionnelle.  
La reconnaissance internationale doit aller de pair avec la 
connaissance de ce patrimoine ?  
Cette origine africaine de l’humanité est un motif de satisfac-
tion et de fierté pour les plus hauts responsables des pays. Ain-
si, pour deux découvertes du continent, on peut noter :
-  La réaction, 11 septembre 2013, du président de la Répu-
blique du Tchad, M. Idriss Deby Itno, remettant  à la directrice 
générale de l’Unesco, un moulage du crâne de Toumaï destiné 
à être exposé dans le grand hall de l’Unesco en déclarant : « 
Nous avons tous une grand-mère commune ! Elle est africaine 
et elle s’appelle Toumaï. Son existence nous relie plus profon-
dément que toutes nos différences de cultures, d’origines ou de 
croyance ». La réplique du crâne a été offerte en présence du 
Pr. Baba Malaï, ancien Directeur général du Centre national 
d’appui à la recherche du Tchad et du Pr. Michel Brunet, Pro-
fesseur au Collège de France (2);
-La décoration par Sa Majesté le roi Mohammed VI ,à  l'occa-
sion de la fête du Trône, de l'anthropologue Abdelouahed Ben-
Ncer, et de Jean-Jacques Hublin, président d’un département 
de recherche à l'Institut Max Planck de Leipzig pour leur tra-
vail ayant abouti à la découverte des ossements d'Homo sapiens 
datant de 300.000 ans à Jbel Irhoud (3). 

PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER
Les découvertes, anciennes ou récentes, confirment le carac-
tère exceptionnel de ce patrimoine archéologique dont les 
auteurs sont passés d’un mode de vie de chasseurs-cueilleurs 
à celui d’agriculteurs et de bâtisseurs.  Ce caractère excep-
tionnel justifie également la sélection des sites du patrimoine 
archéologique sur la base de 6 sur les 10 critères expliqués dans 
le document de l’UNESCO portant sur  « Orientations devant 
guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mon-
dial » qui est, avec le texte de la Convention de 1972, l’outil de 
référence et de travail pour tout ce qui concerne le patrimoine 
mondial (4).

PREMIERES CULTURES HUMAINES
C’est grâce, à l’archéologie, que nous avons retrouvé les traces 
des premières cultures humaines ayant privilégié l’outil. A par-
tir de 2,7 Ma, des outils incontestables de culture oldowayenne 
sont retrouvés sur les sites éthiopien, kenyan et tanzanien, ou-
tils sur galets ou éclats faiblement retouchés ou pas, premier 

stade culturel  précédant tous les faciès du Paléolithique.
Sur l’ensemble du continent, une évolution technique et typo-
logique de l’outillage est notée chez les successeurs des arti-
sans oldowayens qui adoptent des techniques de débitage plus 
systématiques et moins opportunistes donnant naissance aux 
industries à bifaces et hachereaux plus connues sous le nom 
d’industries acheuléennes.

CRITERES ET FACIES CULTURELS
Les faciès culturels qui se succèdent, qui se ressemblent ou 
qui se différencient par certaines de leurs caractéristiques, 
témoignent d’activités de plus en plus diverses de chasse, de 
cueillette, d’élevage et de pêche. Des activités qui ont laissé des 
traces à des endroits aujourd’hui inattendus comme les déserts,  
confirmant par la même occasion des conditions climatiques fa-
vorables à l’occupation humaine à des périodes très anciennes.
Ainsi, un patrimoine mobilier ou immobilier « représentant des 
chefs d’œuvre du génie créateur humain » (5) (critère I pour 
l’UNESCO) se retrouve sur les sites néolithiques à gravures 
et peintures rupestres du Tassili n’Ajjer en Algérie et celui du 
Tadrart Acacus en Lybie. Ces sites, comme d’autres  dans les 
marges méridionales, illustrent un passé verdoyant du Saha-
ra, des pratiques de vie pastorale et de chasse dans un envi-
ronnement riche en gibier et dans un contexte favorable à des 
échanges transsahariens. 
De nombreux vestiges du génie humain « apportent un té-
moignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition 
culturelle ou une civilisation vivante ou disparue » (critère III) 
comme pour le cas :
- des  sites à grands monuments comme les pyramides d’Égypte 
(dont les plus anciennes datent de plus de 4 000 ans) de Gizeh, 
d’Abou Simbel et de Thèbes ou celles du Soudan (plus de 2 000 
ans) de Gebel Barkal et les sites de la région napatéenne ; 
-  les obélisques d’Axoum en Éthiopie (entre le Ier et VIe 
siècle); 

- les cercles mégalithiques de la Sénégambie (entre le IIe avant 
et le XVe de notre ère. 
Des monuments gigantesques qui ont en commun une orga-
nisation sociale, politique, religieuse forte reposant sur des 
croyances qui nécessitent l’édification d’ouvrages avec des 
matériaux solides capables de protéger des dépouilles de toute 
profanation.
La mobilité et les échanges sur l’ensemble du continent a per-
mis :
- un développement des communications internes ;
- donc une diffusion des produits et des idées depuis les façades 
maritimes jusque dans les zones continentales désertiques et 
forestières. 
Ces contacts, volontaires ou contraints ont laissé en héritage 
des ensembles architecturaux, qui « témoignent d'un échange 
d'influences considérable pendant une période donnée ou dans 
une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'ar-
chitecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la 
planification des villes ou de la création de paysages (Critère 
II de l’UNESCO). 
Ce critère a permis l’inscription des ensembles constitués de 
comptoirs et de villes, qui ont été des fruits des brassages des 

cultures puniques, romaines, chré-
tiennes, arabo-islamiques ; des  
cultures sont nées et ont prospéré 
autour du bassin méditerranéen 
avec les navigateurs phéniciens 
aux alentours du IXe siècle avant 
notre ère (Carthage),  les Grecs et 
les Romains qui s’établissent le long 
des côtes méditerranéennes et déve-
loppent des villes comme Cyrène et 
Lepsis Magna en Lybie, Tipasa en Algérie (IIe et IIIe siècle), 
Volubilis au Maroc (IIe siècle), Dougga en Tunisie. Les ves-
tiges qui s’y dressent nous plongent dans le confort de ces villes 
antiques à travers leurs temples, nécropoles, capitoles, forums, 
marchés, cirques, thermes publics, amphithéâtres disposant de 
rues pavées, de tout-à-l’égout, de bains, de latrines …

ENSEMBLES ARCHITECTURAUX
Ces ensembles architecturaux qui, pour la plupart, peuvent 
être élevés au statut de musées de site, se retrouvent dans dif-
férentes parties du continent. C’est ainsi qu’une période qua-
lifiée par certains chercheurs de « Moyen Âge » africain voit la 
prospérité de  grands États de l’intérieur des terres comme le 
royaume du Ghana, les empires du Mali, du Songhaï, du Ka-
nem-Bornou, ainsi que les « sultanats » de la côte orientale. Les 
voies et routes caravanières du continent permettent au-delà 
des échanges commerciaux et humains, un brassage culturel 
arabo-berbère et noir, une diffusion de l’Islam et une prospé-
rité des villes marocaines du pourtour méditerranéen (Sidjil-
masa, Marrakech et Fès) ou de la façade atlantique (Rabat, au 
nord-ouest du pays), des cités d’étapes du désert (Chinguetti, 
Tichitt, Oualata, Ouadane en Mauritanie), des villes de la val-
lée du Niger (Djenné, Tombouctou, Gao au Mali, Nok au Nige-
ria), du Niger, du lac Tchad… 
Des populations s’enrichissent et se protègent :
- Des villes fortifiées, comme Harar dans la partie orientale de 
l’Ethiopie, établie sur un plateau encerclé par le désert et la 
savane et entaillé par de profondes gorges, et construite entre 
le XIIIe et XVIe siècles.
- Des forteresses à l’état de ruines comme à Loropéni, au Bur-
kina Faso, sont les seuls vestiges qui demeurent de la  puissance 
du commerce transsaharien de l’or, du XIVe au XVIIe siècle). 
- Ce commerce de l’or a  fait aussi  la prospérité du Grand 
Zimbabwe, fondé au XIe siècle, par une population Bantoue 
contrôlant l’ensemble des plateaux aurifères.

PATRIMOINE ARCHITECTURAL, PATRIMOINE 
HISTORIQUE

Le Conseil international des monuments et sites (ICOMOS), 
dans la Charte internationale sur la conservation et la restau-
ration des monuments et des sites historiques, adoptée à Venise 
en 1964, retient dans ses articles 14 et 15(6) :
Article 14.Les sites monumentaux doivent faire l'objet de soins 
spéciaux afin de sauvegarder leur intégrité et d'assurer leur 
assainissement, leur aménagement et leur mise en valeur...
Article 15.Les travaux de fouilles doivent s'exécuter conformé-
ment à des normes scientifiques et à la « Recommandation dé-
finissant les principes internationaux à appliquer en matière de 
fouilles archéologiques » adoptée par l'UNESCO en 1956 (7).

Il est rappelé dans l’introduction de la « Charte internatio-
nale pour la gestion du patrimoine archéologique du Conseil 
international des monuments et sites (ICOMOS) de 1990 (8) 
: « La protection de ce patrimoine ne peut se fonder unique-
ment sur la mise en œuvre des techniques de l'archéologie. Elle 
exige une base plus large de connaissances et de compétences 
professionnelles et scientifiques. Certains éléments du patri-
moine archéologique font partie de structures architecturales, 
en ce cas, ils doivent être protégés dans le respect des critères 
concernant le patrimoine architectural énoncés en 1964 par la 
Charte de Venise sur la restauration et la conservation des mo-
numents et des sites; d'autres font partie des traditions vivantes 
des populations autochtones dont la participation devient alors 
essentielle pour leur protection et leur conservation ».
Ce qui justifie que certains « types de construction ou d'en-
semble architectural ou technologique ou de paysage illustrant 
une ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine » 
(critère IV) ou des « établissements humains traditionnels » 
(critère V) ou également ensembles urbains qui ont « été di-
rectement ou  matériellement associé  à des événements ayant 
une signification universelle (critère VI). Ce critère se retrouve 
dans la reconstitution des différents peuplements (de la pré-
histoire à nos jours), des mobilités des populations. Ce critère 
peut faire appel à d’autres disciplines archéologiques comme 
l’archéologie de la traite négrière ou traite atlantique pour 

GEsTIoN dU paTRImoINE aRchéoloGIqUE afRIcaIN :
dE la coNNaIssaNcE à la valoRIsaTIoN

←

Pr.Abdoulaye 
CAMARA*
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األمازيغي”  “العامل 
توفر أعدادها جمانا للمهتمني باألمازيغية

تعلن جريدة “العالم األمازيغي” عن توفري أعدادها مجانا للجمعيات املهتمة باللغة والثقافة 
األمازيغية، وللجمعيات التي تقدم دروسا لتعليم األمازيغية أو محو األمية بها، وكذلك ألساتذة 

اللغة األمازيغية وللطلبة الباحثني أو الذين يتابعون دراستهم يف مسالك األمازيغية.

االشرتاك  طلب  إرسال  شهر  كل  األمازيغي”  “العالم  جريدة  بأعداد  التوصل  يف  الراغبني  وعىل 
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.)zigh@yahoo.fr
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- االسم الكامل:
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الهاتف والفاكس: 0537727283
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alley t igÅey « bassu » :
-Ïfuëat av asanf s imuzzar(Les cascades).
ur yufi xas ad izmuçl deffir n « bassu »aha imgulley 
s tesdent ilsan tabanca tumlilt :
-ard div nemyannay.
Telley s ufus.tunf imi nnes s urkay I usfirnen :
-kke-n vuë i tadegÅat ddev ad tannayd aswir n inelmadn.
Ur imzaray d ids alley isawl « bassu » :
-is tannayd tasdent(La femme) ddev ?
-mayd t yavn ?
-kud mepëa di tedda s vuë nnev ur zwint wallen nnes zi 
imÏÏawn.nbedda d ids alley tenÄw tificay(Les obs-
tacles) nnes.nekka ar vif s nettegga amulley g utci.ar 
tnessa dar tiwetmin nnev alley temyar ansa nnev.aÄvaë 
nnev iddev nneÄn as idurar ar issiwid imerzafn(Les 
visiteurs) nnes maca ur da ttekkan xas itsen imalasn ard 
myarn tudert nnes.ansa nnev meqqaë ivÄs(Etre isolé) 
ihuskey(Etre beau) dis ugama alley da inzzev allen n 
imallayn ibeëëaniyn.mecta n umezdi(L’étranger) ikka di 
.ikka umarikan ittusektern s uzraw.nefka as yat txeë-
bict izdv dis ar isnubbuc alley ismd asnubbec 
nnes aha iddu .
-i ma s ar awn isawal ?
-s ils nnev amaziv.
Iççef « baddu » :
-i mayd as isselmden tamazivt ?!
-mayd t içëan ?netta ayd issen .
-is terwas tmazivt i tneglizit ?
-ëebbi ayd issen.iseqsa av s ils nnev.nemmegza(Se 
comprendre mutuellement) d ids asl n awd yan 
unjug(L’obstacle).
-axs ur iwettis ad isdurrey tamazirt amm ay-lli 
kkan ifëanÃiÃn skern t.
-ëebbi ayd issen tabuki nnes.hat idda-d ddaw wufus n 
tenbaÏ.mer telli vuë tenbaÏ nnes ca tbuki iderfeln adya-
li ikço(Renvoyer) t umuzr(Le chef).
ar isalka(Haleter) « baddu »g tmadla id « bassu » ar 
itteggafy(Monter) amm is ar itturgu(Descendre). Zi nnig 
n yat tizi ssiggan vif imuzzar cayfn vif ukliw.ajjuyn 
çaë sen .ittu « baddu » agnu(Le problème) nnes.yunf allen nnes 
ad isduc(Faire plaisir) ivf nnes s ukliw(La nature superbe).
illiv lcemn akrays(La terre plate) man d teqmut(Le sentier 
qui passe auprès de la vallée).isvilel « baddu » acaqaë (La 
montagne dont le sommet est une crête)ibeddan g ugmmaÄ -in 

n wasif.imyanna d tsendubent nnes s ifesti : « ar ssarav 
vif umradan n beëëa tta illa di aha ur t i ssinv ! ».kud 
itteddu ffir « bassu » iseksiw s igenna d wacal.
iççef illiv yannay yan ivejd (Un chevreau)ickubbern g 
içuway(Des petites branches sans feuillage),yusey tazemni(La 
sagesse) nnes.imyanna d twengimt nnes : « awd ivejd ameÃkan 
ickubber di -nnav mar ad izzer arasix nnes d accen nec 
ilan amessuy t yugrn !! ».iola yan urgaz nnig ifvel(Le point 
culminant)issigga ivf i wasif ingin s uÄlas (Calme-
ment).kud itteddu izutf ca.iola aknul(Haut lieu de garde).
imyanna d ugezÄn nnes : « adyali da çaë s tteddun imepÄan 

mar ad nveën qqap iberdan ittawin s uyetmi ».ur yuci d 
tsendubent nnes alley yufa amessuy nnes izum g wansa ddev 
.ipmimeÄ aha imseqsa d twengimt nnes : « aqq axs ur iri 
wa-ddev ad i ijlu di ? »isuqëef :
-« bassu ».wa « bass ».
Isemdr as « bassu » :
-ha-yyi Äaë ac .
Imgulley day iola t iffev ammas n itsen iseæla .izmum-
mey :
-xas utmv ad sbizzeÄv.
-valv is i tezrid di.
-ssikkev c afus(Expression pour dire éffrayer).

-ksuÄv ca n imik.
-dva ad teswunfud dat imuzzar.
-is oeëqen (Etre très loin) ?
-ur av iqqimi xas yan usatam(La distance) igezzuln.
Izwar t g twada idderfn .ar itteddu « baddu »,ar it-
tirftil maca ur dju iknuny.ar ittady s ifassn ifengar 
(Les roches).ar ittebdad g itsen ilexta far ad isvilil 
aqliw.innaëçm as wul ,ar ittaylal g igenna n twargit nnes.
ihbÄ(Etre hors de lui)kud icayf vif imuzzar.ulman n uçëf 
zdin igenna d uguttu(Le fond) n wacal.uwin t timlellay.yannay 
ajajou(La lumière) nnig waman izegzawn ar ittaylal.ivejdm 

nnig yan umddargu(Le rocher)ar isvilil anucceg(Le 
mouvement) n waman d uckukÄ nsen .ar isseflid i uh-
erher nsen .isusm,izuzn(Au sens de s’exclamer).yannay 
udm n « titrit »nnig n txerrart(Le remous).irwi t ca 
aha ur yad izmir ad iffev ammas nnes.ikniweÄ(Faire 
demi -tour à droite et à gauche).tifiras nnes zlant 
ikelwan nsent.ikernunnec(Se rider) udm nnes innuqë(Avoir les 
joues maigres).tenkÄ(Se noyer) teddu tman d imzazn(Les 
vagues) s di-nna ur issin.udm nnes ulçiy (Artificiel)ur 
ili ansa nnes di.ger udmawn nna ihzÏ(Embellir)ugama s 
iniln(Les couleurs) d tfilla(La lueur) nnes.ur ikki ci-
gan n ukud alley iola itsen ibeëëaniyn dat as.tettey 
çaë s yat tegçiwt ,tezmummey as.iççef ,ur yuci d 
ivf nnes alley izmummey.iççef ,ibedd ,tsawl as s 
tefëanÃiÃt :
-is ur tennid ad av tasid yan uwalif?
-s wuduc(Avec plaisir).
tuçÄ as abersilf(Proposé pour la caméra).tsenod as 
man imc ittegga ad t issemrs.ur yugi.ivÄf ci-
gan i isisfiwn nnes mar ad ur izgl(Rater)asÄs.ar 
ittekÏiÏif iddev igÅed ad ur ilcm awatis nnes.

tuls as azmazzev mar ad ictutey mayd iskar.teskn as 
di-dda ittesrus tiÏ nnes,abra nna qenna ad issikl s uÄaÄ 
nnes.illiv yumç acermiÄ(L’appareil).issing tiÏ n imis 
nnav.iserra zi yat tivmeët ,yumç imuzzar d usutay nnes d 
twacult tabeëëaniyt.kud ismd tawuri nnes.ifka acermiÄ 
i lal nnes nna as innan :
-axxid amradan ay-a !

*avazaf mupmmad
* isul

إبداع
tirra

Tameddit d tazeyrart
Di tadjest teksi cem,
Nettṛaja ad yuffu řḥar
Xef tadjest ad teřḥem. 
Ṣuṛif nneɣ ad yuyur
Tiṭṭawin ad tent naṛẓem
Tfuct nneɣ ad tenqar,
Ad tefsar izerman
Ad tefsar iseɣwan
I ɣar yuyeř usitem;
Asitem d ass n temɣart
Netta ad ittwazemmem.
Ceḍḥent a tiniyba
Sřiwřiw a tameṭṭut;
Fus deg ufus ad nuyur
Di řeɛwin n tefsut.
Ass a d urar inu
Ass a d ass n temɣart;
Ad yeqqim d amezruy
Xef tqiccit n tudart.

TTEXSEN ZZAYNEⵖ ASEⵖDI
Ttexsen ad netwattu
Xef yetri ad nuyur,
Ttexsen amezruy nneɣ
Deg yifri ad ittwamḍeř;
Ttexsen zzayneɣ aseɣdi
Ad neqqim řebda nesqar,
Ttexsen awař nneɣ
Xef yiřes war ifetter,
Ma tzemrem i beṭṭu
I weysum xef waccar?
Tamaziɣt d tamagit 
D tidet war tt neneṭṭeř,
Waxxa i ɣa teggem 
Min ɣarwem d tizemmar;
Neccin war nettmetti
Neccin řebda neddar,
Ad nari idlisen
Deg ujenna ad ten nefsar;
Ad fsaren xef tidet
Ijjen war ten iɣeṭṭer,
Neccin war nettwattu
Xef tidet war nettweḍḍir.
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Asqamu anaflla n 
timmuzva izof s 
tmlda n unvms n tmttant 
n unaⵥur amqran Djamal 
Allam ibry ul n tasa n 
mddn nns, imddukkal 
nns, tawja nns, n inaZurn d 
imarirn, d wiyaä nna t 
yusin g wulawn nnsn 
Djamal Allam ila advar 
g tmktit n idzayriyn 

s uⵥawan nns d amarir 
tamatart i twuri, 
tavzi n 50 n isgÅasn, 
ayd isstrar aⵥawan 
adzayri, lumaË 
tiliⵥri tamazivt.
 Ad t iwala rbbi s 
tmlla nns, ig as advar 
g ufra

* xadija Ãabiri

afccad
 S usiwl nns d ubdad

 nns d tawja n igllin

 n unaⵥuË iozzan lli

 yiwi uzmz nns ass n

 lpajj ipya ,2968/07/19

 buqdir, d tawssna

 n tnafut i umarir

 ad, lli ifkan i umarg

 amaziv d umarg anamur

 kigan, tskr taäa

 tanamurt n imdyazn

 d tmdyazin n usays

 tanamurt s umyawas i

 tmasayt d tussna yan

 ugraw i ufccad n iman

 g umÃriy n bba  ,2968/09/01  n unaⵥuË ad amattay v wass n

 pnini g tmawast n tussna, ipaär v ugraw ad amawsas n tussna

 d umsawaä mupmmd laorj lli yfkan tËⵥⵥumt  i ugraw ad,

 paärn d tugt n ayt umarg lli sawln f ubdad nnsn d tawja mqqurn

 ula tad mⵥⵥiyn i unaⵥuË ad t iwala Ëbbi s tmlla nns

* Xadija Ãabiri

Taäa : assmvr n usmmkti n 
unaⵥuË ipya buqdir
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 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 tis-
vunin ittmukkuln s udalis amaziv .ar ssaramv ad awn tnjq 
tirra nu .ar imal d ubrimal ivudan i ils d udalis ama-
ziv.

Arzaf 
 Ar ttrzafv tirra nu i ku amvnas d tmvnast it-
thuddun vif izrfan n udalis d ils amaziv di-nna illa/
tlla d aæ mayd iga/tga. 

** ⴰⵎⴹⴼⴰⵕ**
-ncer a aorrim.ncer a afddam.
Yunf allen nnes s ivnan.yucz itsen udmawn nna ur djin yannay :
-ma g lliv ?id sbanya mid iÏalya.
Messenfaln wudmawn içëi n umutl .irura as yan :
-hat tellid g tmazirt nnec.
Issilew « baddu » imjjan mar ad yacz mayd ttinin :
-id da tsawald s ils asbaniy mid aÏalyan ?
Inäw yan zi wi-dda t issiggan :
-aqq is ur tessind ils amaziv ?!
Imgulley « baddu » s akæ idisan nnes,imry allen nnes aha 
yunf ten :
-is tella tmazivt g isbanya nev iïalya?
ëeobn g iseqsi nnes.irura as yan :
-di-nna s idda umaziv ar is ttemun tmazivt.
Ismuvë “baddu” allen nnes imuteln g udmawn ikenfern as 
inneÄn :
-ma g lliv ?!
Isawl as wa-yyaä :
-han tellid g tmazirt nnec.
 Ssiggant timitar n uäuhllu zi taqqayin n wallen nnes :
-mayd i yavn ?!
Inäw div yan yaäinin :
-seqsa ivf nnec.
Ismuvë div allen nnes g tfiras n ku udm icnan vif s :
-id ur tgim isbaniyn ?
 Mmefcan içëi n uranway(L’étonnement).igunåz yan g ume-
ççuv n uwayÏ :
-waqila ipuyä wa-ddev.
Irura as s ukuræc :
-adyali idehcr.
Isvilel yan dig sen udm nnes dat n wad ad t iseqsa :
-mayd temsed ?
Ur as iruri .ibag is ar issara vif wassav nnes.izub-
da wa-yyaä iseqsi :
-ma ani tekkid ?
Ifest.is ur yufi tararit .ilula useqsi yaän zeg imi n 
yan  zeg imcayfn :
-ma veë teddid ?
Idderf ad irar zund is yufa taraft(Des fils enroulés 
sous forme d’une balle) n tirariwin :
-ddiv s beëëa ,s iÏalya nev isbanya ven fëansa .nec 
«baddu »amsummer .
Inna as yan n unya undid(Doux) :
-irvud ac ëebbi alley tectid tumast nnec uma hat alley 
nval is tedduhdid.
Isawl as wa-yyaä :
-assav nnec wi-n imazivn aha ur tessind ils amasiv !!
-ur myarv ad s is sawlv.ur ucizv awal nnun iddev isnunney 
unlli nu aha dehcerv s warim nna g ufiv aqeëëu nu.
Isawl as div wa-yyaä day yuçä as afus : 
-ncer ncer.ffev ibenvë.
-s mani ?
-s tgemmi nu.
ibedd ar izzuvëuë idasiln n ubeytel.icty mayd t 
yavn.icejjeë udm nnes.ixsy as usidd uzuzä(Au sens de 
l’éspoir).izgummi(Avoir l’air moussade).ar itteddu ar it-
taxm wancucn nnes s tuvmas nnes s unäaf n wul.yucka ubrid n 
umradan.ar itteddu tawada nna ur ipmil s udvu(L’enfer).
meqqaë issudda wass ttelnt as tillas.acagag(Le sommet 
de l’horizon) nnes isenpuffer timitar nnes.isdr axcac(La 
tête) nnes.ar ittepuruf apurif iççayn.ar as ittiqiq wul 
mer yufi ad isew tisent.icty udmawn n uganid(Le mal) 
nna d idsen iman.isul ujahjay n tesvrraytt nsen ar isdu-
qquë tallunt n imjjan nnes.awd wagg°u nnes yuvy acbu nnes.
yucy s uçaça n uqeëwac lli yusy nnig uorur(Le dos) nnes.
meqqaë inãf is bab n uxeëbic ur as izmummi iddev ur 
izmir ad issectp ancucn nnes immeslavn s ilufaç iqquën.
innebdr vif tecäift aha yudy tattayt issefriqqisn s 
tmuzunt.ur izmir ad iseksiw s udmawn isvililn(Méditer) 
s uëoab tifiras nnes.yuwi-d bab n uxeëbic tazuäa n 
wanas(Le cuivre) d tajjeëinat n uçëf(L’argent) d izawn n 
usmmev(Le verre)d tazzenbilt n ukeccuä nna yusin iberoad 
n uzucaë(Les lingots de sucre)d ti-n uqezdir nna ittusektern  

s watay d umeqëaj n wanas isruggutn .isers ifecka dat  
yan unarag(Le voisin) nnes aha iffey as aman g tajjeëinat al-
ley islil ifnuzn n watay day iffey div aman nnig iberoad 
n uzucaë lli isers nnig n ifnuzn n watay day  yusy tajjeëi-
nat isers t nnig n tirgin  vif usmas alley inwa watay day 
irar afecku nnav nnig n tzuäa aha iger dis umajay(Le voi-
sin)yat tuttilt n imijj(La menthe)aha isemrara atay alley 
itteyaÄë(Etre mixé) uzucaë.illiv iffey umesmar atay g 
izawn yuçä yan i « baddu » aha yini as :
-s wassav n ëebbi mäey taÏfi n tiram nnev.
Ur izmir ad as t irar.iqqel alley ismiä day ijvm yan 
ujavim zi dis maca tuger tamssi n ils  d wabuä nnes taÏ-
fi n watay s waman  izddign d umijj n urti adigan(Le local).
taseprizit tuvy as apersi.s ivnan as ar izzeruy avëum 
iëvan nna isuy g uzatim n taddant(L’olivier) d udi ampayl.
isawl as bab n tgemmi :
-ad ur tkukerd han tgid anebgi nnev iburzn mec trid ad 
teqqimd vuë nnev hat ur tennid ad tged imezzi(L’étranger).
Ur izäaë unãaf ad isfä iratifn (Les taches)n 
taserpest(La honte)ivman ayrri nnes.ismuvy as ubeytl ul 
alley ival is qenna ad isouqqey açuv(Le sang) nnes.isdr 
ivf ar icëubbuc g tallest.allen n irgazn ur djiwenent 
zi usvilel n udm ddev ur iklaln akeëfes, udm ivman s 
timitar n ukukm(L’inquiétude).kud yavul s tattayt nnes inãf 
t bab n tgemmi s tiëvi :
-i ëebbi mec ur tetcid.
-s ayeëä inu tciv ay-nna mi viv.
Ar itterbbaj umessegbi(L’hôte)awal iddev issen i 
imiq n wawal ittenyuddun g ugadaz aha isman iwaliwn ima-
zivn d ioëabn.iseqsa t :
-ma ac yavn alley teknunnid(Tomber par terre).
Isqinfd « baddu »(Soupirer)
-tav i ta-dda ur yavn awd yuk.vëiv alley zzerv yan ugar-
das zeg imajjeyaln maca kud ar ssarav vif twuri ur t 

ufiv pemmeqv s uxiti n uçelfeë.ar twargav  ad nnesrurfv 
(s’esquiver)s beëëa alley ufiv yan ubervaz issenäawn aha 
itter i sin igendad n isentimn .snikkelv vif uqaëiä lli 
iëäl ibba nu zi tneddarma .iägam fkiv as adagir inu 
aha isny i g tesvrrayt.s dvi sulv ar ttemmeseqsav d 
tsendubent vif mayd i iskr netta d usmun nnes issudun 
tasvarrayt taxercact.
-ur gin xas ivejbab(Les escros).
-ineptifn(Les bâtards).
Yudr i ivf nnes .mer yufi ca n uviva(Le gouffre) ad t yav.
mer yufi ad isew tisent.ma s itterara udm nnes ? .me-
qqaë ivëa ivendef t uvejbab !ma mi itteptay (Raconter) 
tasisawt(La nouvelle) nnes ?ma s itteddu ?id ad yazzuf 
(Se suicider) mid ad ifek tisila nnes i uzeglal ?matta udm 
as ittemnala d ibba nnes ittiviln is yucl amradan ?ma 
mi isniriz (Plaindre(se)) ?kud ival is isry akrus nnes 
yufa ivf nnes g usarif(La corde au cou).ur yad izmir 
ad iseksiw awd g medden ddev iveëëeän iäaën tama 
nnes,ismuveën allen nsen g tfiras nnes ar qqaën tiweëviwin 
tent ivman.ffir yan ulextu n ifesti isawl as bab n tgemmi :
-s wul azeddag ar ci ttenãafv (Dire à qqn qu’il est le bien-
venu).ass-a vuë i asekka vuë umajay inu d nnif n usekka vuë 
wa-yyaä.
-ar man tur ?
-ard yiri ëebbi.
-ur zmirv ad qqimv di.
-i max ?
-ur myarv asun .
-dva ad t i temyard.dva ad tzutfd taÏfi d tazedgi 
nnes.hat tudert nnev g waçey n utci ur t ufin ibeëëaniyn ad 
t svin s watig yattuyn.
-s mi ?
-iddev ur illi ay-ddev n ukruran(Le chimique)g ucraz 
nnev.
-zi waçey ddev tevçand maca tsul tallest tettel awn.

-tella tlefettact nev trika as 
da nettesadad.
-id wa-dda imyarn isadden iman 
d iniln ad iqqim di ?
-i mec yiwid wukud ad izdv ca 
di vif urasix nnes id ad iddu 
aha izri t ?
-iv illa ma xef ittekeëfas ca 
agayyu nnes ad iqqim s ivnan.
-di-nna idda ca ad ig argaz.
-yah.ur tennid amalid(Le vice).
Ismutter « bassu »iqcucn(Les ustensiles) nnes.gzan inaragn 
nnes is iäulley ad ffevn s beëëa.ncern lsin ikurbiyn nsen 
.ibedd « baddu »aha irbu aqeëwac nnes.illiv t yannay 
bab n tgemmi inna as s ils n uzeglal isman iwaliwn imazivn 
d ioëabn :
-sers aqeëwac nnec hat walu ma s teddid.
Ur yufi xas ad t isers .imyanna d tsendubent nnes : « 
tevçand walu ma s ddiv .ur giv xas aheddaw(Le vaga-
bond).di-nna ufiv ca n uxbu ad gis nnevmeëv(Se mettre dans 
un coin).riv ad rwelv zi umalu n umvaë av-n wi-n wi-yyaä.a 
aoenda nu !. »g umazir bäan medden .ku yuk iÏfaë asanf 
nnes.issing « baddu » allen nnes g tiwririn nna vif sent 
qenzoent(Etre perchées) tgemma d idurar inneän i ilmatn 
.yucy(Au sens de sentir) is yav takurmut.gan idurar ddev 
amm ufray ittebbin iberdan vif tivmeët ddev illasn s 
yiä.iddirz yan urgaz mar ad as yini s wawal irebbejn 
:
-askka han imecli d tfanalt(Le goûter) d imensi d 
uvajir(Le petit déjeuner) nnec vuë i.hun tigmmi nu tella-n 
afella n tewrirt nnav.mun d « bassu »ad ac isenod asanf 
ittawin s uzadav inu.ar ci ttenãafv.
     igÅed ad yagy aha tegraç t iddev ur issin ma 
s itettey udm nnes.iggufy timadliwin deffir « bassu 
».kkan abreqqa(La piste).isawl « bassu » s usfirnen (s 
uzmummey) :
-is tannayd abreqqa ddev hat necni ayd t ivzan s igelzam 
nnev ddaw n tenbaÏ n usdarray .ikka ar av itteglay ad nvez 
abrid  g cëaä wussan immeÏfaën .
-id ar awn yakka ca n urakid ?
-uhu.awd utci vif ivaëiwn nnev.
-i u-nna ur izmirn ad yili tawuri ddev mayd iskar?
-ad iddu s tkurmut ad is issik itsen wussan aha 
imuzl(Travailler) g tagant s wubbuy n waddagn d usekry n n 
useroub(Le charbon).
-heyya inp  irwel cra zi tmeqqit ad yav amda.
-cammela ,vçan imezwura.ur udjin i imggura mayd ttinin.
Iola « baddu » yan usku(L’édifice)ar as itteferfiä ucen-
yal azegÅav mi tla titrit tazegzawt g tuççumt nnes.
-ma atta usku nnav ?
-tinmel.ha-yyav nedda çaë s ad tzutfed mayd dis illan.
Ittu anezwum nnes g ulextu ddev.ismuvë tinml illan g yan 
usays.snat tdaliwin nev akæ ur llint.kud t i nmalan ufan yat 
tesdent tessigga ivf i icirran ibeddan g tsaragt.
izul t « bassu »s tiëvi aha isnil(Présenter) as « baddu 
» :
-ha yan unebgi amaynu iger t ëebbi çaë nnev.
Tezmummey tesdent :
-s userhu(L’honneur) d unãaf.
tuçÄ afus .myaggarn tidupal nsen.idma « bassu »is imme-
gra d ids irbi(Expression pour dire se serrer mutuelle-
ment le cou par les bras).tezmummey maca ur izmir netta ad 
as irar asfirnen  nnes s amm netta.ur as yufi iddev ur 
ta ijji zeg unÄaf.tenna as s yan unya undid ,usdid anaÄfaÄ :
-ma ayd teonid ?
Ur izmir ad as irar iddev ur yufi ma s isen .mtenn 
iwaliwn g ugerjum(La gorge) nnes.ma ayd ira ad yini ?walu 
mayd as inna .tseqsa t :
-is tgid ca n umwar amaynu?
-uhu ur giv xas aÇelfaë ijemÄn abrid nnes s umradan.
Tesmuvë t s wallen icmummepn (isfirnenn):
-hat awd nec kkiv giv tamsummert mennaw n isegÅasn mnid 
ad afv tawuri ddev.
-ayyuz nnem iddev tcebberd g wansa ddev aquëaë 
azumam(Très isolé).
-myarv t alley iga vuë i amradan.
-baÇ nnem !mayd tufid dis ?
-ay-nna ur ufiv g usun inu illan g uÇavaë.
Ibedd « bassu » ar isemgulluy allen nnes ger asn .mec 
igza ca n wawal ur ar ittegzu wa-yyaÄ iddev ar ttem-
mesawaÄn s ils ur igin aoëab iseqqan wala inmala ils 
n uzeglal n tinddam.igger i « baddu »mar ad immecty 
maca ur as isemdir.ittu is iman d ids.ivëa tifiras 
n tesdent.izutf dig sent timitar n ufulkey.ismuvë allen 
g wancucn nnes.yunf imjjan nnes s urkay dat uÇawan amaynu lli 
izutf.iola asidd g taqqayin n tiÏÏawin nnes.ur immectey 
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Imun obra d tmïïuï tamxibt d mimmis am snat 
n trujal g ubrid iÅzn vrs imattasn ns, snimmrt 
kigan, ttrn zigs ad virsn iqqim, imil vas s idj 
usksu, yukz is ur tnni taddart ad tawi ayd ayt 
ixamn, aynna ayda t yudjan ad asn ittr ad as ssurfn 
, iddu g ubrid ns.
Yiwi t ubrid vrs asif, pma ad yaf tilgÅit it 
isnnawn vr yat tmdint m ugadir g tsga yaÄ.
Illa xf tlgÅit idj ugadir, uma xf tsga tayf-
fast tugl ict n tflut xf ittwari:” akccum n 
tvremt usaka”. Uma xf idis Änin ugadir ittwa-
ri “vas I wufuv, ad ur ktcmn”.
D ur id vas ayad ayd illan xf usaka, pma ad tnÄud 
vr tmdint, ila vifk ad talid g tsulay tinfra-
ravin. Iddv llan ikrkur içra mi cwan iqrra d 
iqcmirr, itqqn asaka s uyn s illa.d kigan 
inmudda ayd igran tagÅatin nsn vr tama 
ubrid nvd g wasif, iddv ur viyn ad tn 
ssufvn zg usaka bu yqcmirr imcqqi. Uma 
wiyaÄ- sumta iwssarr avull d I wbrid. 
D fir I yan urgaz amupal, yannay junaïan mucc 
awrav abrbac ittumyarn mi ybbi umççuv 
afasi, ar yukïïu ict n tgÅat ittuzrin, 
ar digs isksu, allig t yannay issufv d 
asawr zg tagÅat icrrin. Mnid ukccum, 
yuhn wufuv zg usaka ur digs ca n tficay. 
D kkan isbbabn ar ittasin iskkin vr brra 
n tmdint ar tin sgulan I mayd ran.
Isqsa junaïan  ixf ns:”max allig scqqan akc-
cum aha suhinn ufuv zg udvar ad!”.
Yuli obra bssif tama ugadir igan win 
ukccum, d ar itccÄ xf tsulay ur imsa-
san, issufv d ixf ns zg iqcmirr, allig 
d igula vr tiniri vr snat n tafriwin n tg-
gurt ukcciÄ izurr, irçmn , ikccm zigs 
vr tmdint tamqrant. Yafnn yits middn nin 
isan, d wiyaÄ usin ivarbutn d wagÅatn, uma 
yits Änin lla tnnhn id lkrars ar tddun ddund g 
ibrdan jaj usttur ugadir. Ibdda obra ad ist-
ti ivirr ns, inqqr akal zg tmlsa ns timcrrgin, 
ikccm zg tgurt iÄfar t muc.
G usttur ayn yufa ict n tmïïuï lla tumç iflu 
abrbac, lla tqqim ffir I wmaris iddl s nqrt d 
tsagalin timçyanin tisfaqqasin.  Tnna yas tmïïuï 
:” mc trid” ar tÄsa” is ur tsrusad ikmz xf 
ussutr inu”. Ibbi wawal g obra da yini:”hat ur 
ssinv…lla sqsav is tviyd ad itt inid mata 
ubrid va kkv vrs ammas n tmdint”.
Txççr digs tmïïuï”ad is ur tssind tam-
dint?”. 
Ibdda obra , yannay is immuty wawal n  tmïïuï, 
da yini yas:”I mani da ava srsv ikmz xf ussutr 
nnm?”.
tÄsa tmïïuï  I sfrt tis snat, tini” ari ddaw 
wassav anggaru, dad, hat ad tawsd I kigan middn”.
Yusi obra ivirr ns, yamç avanib, tmmgraz tt 
ssift ns, d nttat tqqim s tmlsa iççayn ar 
zzigs teïïar tidi g wass ad g tumç tafukt 
afus, isqsa” I max ayad ussutr?”. 
Tnzvd afus vr dat as, tskkim idj g wayÄ, ami 
tra ad tini izlan, day tini:” assutr ad, pma ad 
npÄu tigiriwin d ismukkun”; tavul vrs awal “ lla 
trid tiguriwin d ismukkun, is ur id tidt?”. 
Da yini junaïan :” yih” d ntta lla yktid taorrimt 
iburzn itwamçn iddv tudja imswuran iskwla bla 
tawuri. D ar ittg tamssumant ad itwakaz zg 
wawal ns, is ur da tt ittawi g twiri middn.
Isqsa obra, g ar ittari assav ns, ad yari s 
mas ur iviy awd yan ad t yisin” I makka iviy 

uyad ad yaws?”.
Pma ad tini tmïïuï “asqqimu imsdiwar ar 
yupïïu ismukkun nv zg iskkin d itddun zg brra 
n tmdint, d am uyn tannayd , niwi vr dat s tlgÅit 
nv, imil illa kigan awr itwagn. D mc srsin kigan 
middn ikmz xf ussutr inu, iqqn ad ibbi usqqimu 
imsdiwar iskkin ibrraniyn iviyn ad inv asmukkn 
inu”.
Da yini yas obra: “ I mayd igan asmukkn nm?”.
Day tsvuy tmïïuï s txitrt: “ nkk ayd igan tan-
bdadt imsmukkun idqqi d ikbbaÄ. Uma assutr 
iga ukus n tafukt”.
iÄsa tt obra “ tafukt?!...mm…I max ad twakks 
tafukt?”.
Txççr tmïïuï g  obra : “ hat snv is iga us-

sutr mag cqqan, maca is ur da tannayd- Is lla tnqqa 
tafukt iyddatn imsmukkun idqqi d ikbbaÄ?d 
middn ur da ssavn idqqi d ikbbaÄ adday akin s 
unrvi, d usidd. D ur nenni is ur tssind is tga 
tafukt mayd yakkan asidd d unrvi. Stit ur nenni 
ad nadj ayad!”.
Ur iri obra :” maca asidd d unrvi d itkkin ta-
fukt ur virs atig”.
Iffv d xfwudm n tmïïuï mas as iprra wawal, 
day trar ad tini” tnna ayd igan tamukrist… is 
ur da tannayd?”. Day tnzv d kigan n tflwin udlis 
imunn ict xf tayÄ d uvanib ukffus, ar tga tams-
sumant ad yakz mayd ttini, tini:” xf mayd snv, mc  
llan iskkin ad mi ydrus watig, iqqn ad isdrus 
zg twuri ismçi afrruy I ma ur itkkin ddaw I 
wzgn ismukkun mi giv tamasayt nsn. S uyad, mc 
twag tçïïaï  imqqur xf tacklin, nvd ad twaksn 
tt akw, iqqn ad isvudu tivawsiwin”.issavul ju-
naïan ïabla, yini:”…maca mc ila I middn ad frun xf  
usidd d unrvi , iqqn ad idrus virsn mava frun xf 
iskkin yaÄ- am uksum d tssi d uvrum”.
Trar vifs tmïïuï s wawal azurar:”maca ur giv 
tamazzalt ingmarr, nvd wiss itggin anzir ula 
avrum”. D zÅus tukz mas ur imsasa wawal n junaïan 
d wi ns allig zigs tnzv assutr, pma ad tini:”iqqn 
tusid anzÅum imsavn ugar I tguriwin d ussulv 
inmn. Nnurzv ak ass ivudan!”. Tbbi awal dvya.
Yavul junaïan vr dart, dar iswngim”ad twakks 
tafukt?! Mata iswngimn immuodrn! Tizwiri 
agzzim day utcci dvi tafukt. Ur ssinv mag va 
swngmn dart uya?”.
Ntta ar iggar obra ipurifn g tmdint, yannay yan 

urgaz azddag n tmlsa ikna xf ifaddn, ar itddu 
vas s mxnsu. Maca argaz ur igi afukal- d ur iggi 
awd ugzlal. yuçÄ virs obra afus  ad as yaws 
ad ibdd, imil irar as afus g idis da yni yas, 
ar itndr:”arap, tanmmirt nk!, hat viyv ad dduv. 
Maca tikni xf ifaddn ila ad as yisin yan”.
“is tllid g ixf nk?! Maca max allig ur da tbd-
dad, tddud xf iÄrn?”.inzv urgaz tukt, d ar 
ittwriwrit:” awuh! Hat lla ntmunn d uzrf n 
tçïïaï “.
Isqsa t jobra : “azrf n tçïïaï? Mayd iskkmn 
taçïïaï g twada?”.
“ izdi kurci! Uh!”da ysnnd urgaz vr dart xf 
tkoa bar ad iswunfu. Da yssufvd idj ucrwiÄ 
isfÄ taynrt ns, da ymmctg ad islf I yat zg 

ifaddn ns, pma ad tt ig I wfud Änin. Apffad 
igna vifs inqlan ibaliyn vr tanila ifaddn. Da 
yini: “ hat itwals I wzrf n tçïïaï g ma ur 
ioriqn, pma ad msasan middn g tiddi nsn”.
Isqsa obra:” asmsasa n tiddi?”.
Ittr zigs urgaz” nnurzv ad tknud pma ur 
svuyuv… ayad avak d yasin… hat yufa us-
qqimu imsdiwar, is illa vr middn mi tvz-
zif tiddi ma ur illin vr wiyaÄ”.
“tiyufa ivzafn n tiddi?”.
Inna yas urgaz, d ntta ar ittass acrwiÄ xf 
idj ucrrig amaynu inin apffad ns awras:”yih 
stidt! Hat middn ivzzifn lan advar kutwal 
g twuri d tmvr d waddal d ulaha d umzgun d 
tsrtit, d awd g iwl!uuh! s uyad as inna us-
qqimu imsdiwar ad ismsasa gr av s yakka 
wnna ivzzifn kigan n tçïïaï “.
Inna obra, d ntta yuki d tiddi ns lla tÅz:” 
ivzafn  n tiddi lla yakkan taçïïaï?”.
Irar urgaz: “ lla twagga vif nv tçïïaï ku yan 
d mcta ayd ivzzif”.
Isqsa t obra : “ I mays ill awn isvuyn?”.

Inna yas urgaz:”vas wiss ur irin ad knun xf ifd-
dan. D nkni nssurf I ysrtann ur knnun xf ifaddn. D 
iddv mqqurn vir nv inbbaÄn nv lla yasn ntbbi tif-
lwin istyan s ibddi!”.
Idduhda junaïan s uyad, yaki d ixf ns lla ytkmu-
muc. Da yawi afus vrs ifaddan urgaz da ysqsa 
t:”kyyin lla tiwid xf twada xf ifaddn vas iddv 
trid ad ak idrus mayda takkad g tçïïaï?”.
Irar vifs urgaz d wunfus ibbi digs : » iqqn 
tga tudrt nv s uyn s tlla yat tmukrist, iddv lla 
tmsasa d uzrf n tçïïaï, d hat yits lla tmru-
rudn!”.
Issiwl obra g uhbaÄ:”yaq! Iqn ayad lla yssav 
tigima!”.
“ stit, maca mayd isgiman ugar adda ur da tggad 
aya. Yah! Vas ipyaÄ awr ayd ittbdadn , ar akkan 
kigan n tçïïaï . s uyad, mc trid ad tcwid , knu 
xf ifaddn nk. Hat ibddi ad vifk d issnv kigan”.
Isksu obra , yannay kigan middn lla tmrurudn xf 
ifaddn nsn, yannay ict n junaïan tmïïuï  lla tmrurud 
imip s imip g tsugt. Uma middn yaÄ ar tazlan ku 
yan vr tsga lla sfrvn imik zg ivirr nsn vr dat. 
D ur illi vas mag drusn ayd itddun qddi, ur t 
iwin g uzrf. Da ysmuqql junaïan kraÄ irgzn lla 
qqimn mnid ubrad xf usggawr wurtu. Iga virsn 
obra s uÄaÄ, yini :”kraÄ inn middn…max allig 
vmsn I walln d imzgan d imawn nsn?”.

* Saoid Bajji
(isul)

Oqba d taçïïaï xf tvzi n tiddi
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L’Université Mohammed V de Rabat en partenariat avec l’Ins-
titut National des Sciences d’Archéologie et du Patrimoine, l’Uni-
versité Mohammed 1er d’Oujda, et l’Université Moulay Ismail de 
Meknès, a organisé le XVe Congrès de l’Association PanAfricaine 
d’Archéologie, de Préhistoire et Disciplines Associées à Rabat, du 
10 au 14 Septembre 2018. A l’Université Mohamed V, Faculté des 
Sciences, sous thème «Valorisation du patrimoine culturel africain 
et Développement durable».
D’après le comité d’organisation, ce congrès panafricain visait en 
particulier à «construire des ponts de communication et de coo-
pération entre les pays africains et soutenir des programmes de 
recherche conjoints entre les différentes institutions de recherche 
africaines, et aussi pour renforcer le rôle et la place de l’archéolo-
gie en tant que levier de développement régional et socio-écono-
mique et en faire un vecteur de développement durable»
Ainsi que ce congrès a fait appel à «plus de 400 participants 
d’Afrique et d’autre continents représentant différents domaines; 
des chercheurs universitaires, responsable des secteurs culturels 
et archéologiques, experts internationaux, de plus de 50 pays».
Selon les organisateurs, «Les membres de la société Panafri-
caine d’ Archéologie, de Préhistoire et disciplines associés ont élu 
à l’unanimité le Royaume du Maroc pour accueillir son 15éme 
congrès, a l’attention de toutes nouvelles découvertes effectuées 
au Maroc, à Jebel Irhoud, où le plus ancien Homo Sapiens au 
monde vieux de 300 000 ans a vu le jour», après Nairobi, Kenya 
(1947), Alger, Algérie(1952),  Livingstone, Zambie (1955), Kin-
shasa, DR. Congo(1959), Tenerife, îles Canaries (1963), Dakar, 
Sénégal (1967), Addis-Abeba, Ethiopie (1971), Nairobi, Kenya 
(1977), Jos, Nigeria (1983), Harare, Zimbabwe (1995), Bama-
ko, Mali (2001), Gaborone, Botswana (2005), Dakar, Sénégal 
(2010), et Johannesburg, Afrique du Sud (2014).
La journée du lundi 10 septembre, après la séance d’inauguration, 
il y a eu une conférence inaugurale sur la valorisation et gestion 
du patrimoine archéologique africain, animé par le professeur 
Abdoulaye Camara. Suivi de celle d’ Abdelouahed Ben-Ncer et 
de Jean-Jacques Hublin sur l’émergence panafricaine d’Homo sa-
piens, en abordant la datation radiométrique des fossiles humains 
de Jbel Irhoud (province de Youssoufia, Maroc) en situant leur 

âge aux alentours de 300 000 ans, bien au-delà des estimations 

précédemment proposées pour ce site. En replaçant l’Afrique du 
Nord au cœur des débats relatifs à l’origine de l’espèce Homo sa-
piens, ces datations sont venues ébranler une thèse établie dès les 
années 1980 et qui privilégiait pour notre espèce une origine sub-
saharienne, et plus particulièrement est-africaine, aux environs 

de 200 000 ans BP. Les restes fragmentaires d’au moins 5 indivi-
dus livrés par le site de jbel Irhoud représentent la série fossile la 
plus riche et la plus ancienne qui documente une phase évolutive 
initiale d’Homo sapiens. L’analyse morphométrique révèle une 
combinaison de traits archaïques observés sur la voûte crânienne 
et l’endocrâne et des traits dérivés de la face et du système mas-
ticateur qui placent ces fossiles dans l’ascendance des «  hommes 
modernes ». Les fossiles d’Irhoud ont été retrouvés associés à une 
large prédominance des gazelles. L’industrie lithique, quant à elle, 
est caractéristique d’un Middle Stone Age (MSA) initial, le plus 
ancien connu à ce jour sur le continent africain. Les innovations 
techniques qui marquent l’essor de cet assemblage lithique sur 
l’ensemble de ce continent sont probablement liées à l’expansion 
panafricaine de premières formes de l’espèce Homo sapiens.
M. Abdekhalek LEMJIDI a traité des défis de protection des arts 
rupestres africains, sachant que l’art rupestre de l’Afrique consti-
tue l’un des plus anciens et des plus vaste recueils de la pensés 

humaine…Pourtant, ce patrimoine africain est gravement 
menacé aujourd’hui" (Kofi Annan aux nations Unies, 2005). Les 
arts rupestres africains, comme dans le monde, sont le reflet des 
modes anciens d’expression chez les communautés d’Afrique. 
Ces représentations rupestres en plein air et/ sur les parois de 
grottes et cavités sous-rochent, existent en Afrique sous plusieurs 
styles et de répartition inégale. Ces arts rupestres sont des docu-
ments précieux, des preuves sur la profondeur de l’histoire des 
peuples africains et sur la diversité des paysages archéologiques 
de l’Afrique. Les arts rupestres africains ont aussi le mérite d’être 
des documents accompagnant l’évolution climatique de la région. 
La répartition géographique des sites est une esquisse assez fi-
dèle des paléo-paysages africains. Ma richesse et la diversité des 
sites soulignent nettement l’importance de ce patrimoine pour 
l’Afrique. L’importance de ce patrimoine n’est toujours suffisante, 
pour bon nombre de dirigeants africains, pour qu’ils se mettent 
sérieusement à une protection durable des richesses rupestres du 
continent.
Les arts rupestres africains sont très menacés par la vitesse de 
dégradation causée par l’Homme et par le vandalisme des sites. 
L’aménagement, non concerté, des territoires nationaux de 
quelques états africains et la situation politique non stable de 
quelques régions sur le continent, sont parmi les causes princi-
pales de la dégradation spectaculaire d’un grand nombre de sites 
rupestres ces deux dernières décennies.
Préserver et protéger les sites des arts rupestres dans leur contexte 
naturel, doit être notre objectif essentiel sur le continent africain. 
Par cette occasion, nous tirons la sonnette d’alarme concernant 
notre patrimoine rupestre qui ne cesse de se dégrader d’année en 
année.
Nous risquons de perdre, à jamais, un legs ancestral d’importance 
vitale pour nous africains.
Après, il y a eu une conférence sur la Préhistoire de Casablanca, 
offerte par le Professeur Raynal Jean-Paul, de l’Université Bor-
deaux 1, qui a abordé la découverte de plusieurs fossiles de la 
lignée humaine. Suivi de la conférence d’Abdesslam Mikdad, sur 
la préhistoire du Rif Oriental.

 RAbAT ACCUEILLE LE 15E CongRèS
PAnAfRICAIn d’ARChéoLogIE ET dE PRéhISToIRE

L’Université Mohammed V 
de Rabat a organisé entre le 10 
et 14 Septembre 2018, le XVe 
Congrès de l’Association PanA-
fricaine d’Archéologie, de Pré-
histoire et Disciplines Associées, 
sous thème «Valorisation du pa-
trimoine culturel africain et Dé-
veloppement durable», en par-
tenariat avec l’Institut National 
des Sciences d’Archéologie et du 
Patrimoine, l’Université Moham-
med 1er d’Oujda, et l’Université 
Moulay Ismail de Meknès.
Selon la déclaration de  Jorge Onrubia Pin-
tado, docteur en Géographie et Histoire de 
l’Université de Castilla-La Mancha au Jour-
nal «  Le Monde Amazigh »,  « L’archéologie est 
une discipline qui embrasse toute l’histoire de 
l’humanité, depuis le début de l’être humain, 
jusqu’une époque récente ».
 Il ajoute que « l’archéologie est une discipline 
qui se rend nouvelle, on met des méthodes à 
jour, on développe des méthodes et des analyses 
performants pour que cette archéologie soit sur 
le continent, ainsi c’est très difficile à sélec-
tionner des sujets précis. Plus on avance plus on 
reconnaisse l’archéologie, qui illustre l’histoire 
de l’être humain depuis ces origines  jusqu'à 
l’époque actuelle ».
Ainsi il a déclaré au « Monde Amazigh » de l’ef-
fet des recherches archéologiques sur les rela-
tions entre le Maroc et la péninsule Ibérique, 
que : « ces dernières années, on a constaté plu-
sieurs recherches qui se font et qui sont très 
innovateurs  avec des équipes très bien for-

mées qui mettent l’accent sur 
l’existence d’une relation très 
ancienne entre le Maghreb occi-
dental et La péninsule Ibérique 
(…), à partir de ce qu'on appelle 
le néolithique, on a vu l'arrivée 
des passeurs et des paysans, et 
c’est pour ça  qu’on a la certitude 
que les tissus de relations qui 
se sont tissées entre le sud de la 
péninsule ibérique et le nord du 
Maghreb; l'échange de produits;  
suivi du monde Phénicien, du 

monde Romain.. La Méditerranée est une mer 
qui sépare mais qui unit aussi, et c’est pour ça 
qu’on retrouve des cultures qui sont les mêmes 
dans le sud de la péninsule ibérique et le Ma-
ghreb occidental ». 
Et à propos de sa participation à ce XVe 
Congrès  il annonce qu’il « appartient au comité 
scientifique, confiée à organiser une session 
avec Youssef BOKBOT, sur ‘‘ Les substrats au-
tochtones et contacts culturels au Maghreb et 
au Sahara de l’âge du Bronze à la fin de l’Anti-
quité ’’, sur un fond originaire indigène, un fond 
autochtone de séries de relations et de contacts  
non seulement des populations qui sont venus 
de la rive européenne à la Méditerrané et des 
populations locales »

Khadija SABIRI
 

L’archéologue espagnole Jorge Onrubia Pintado :
 les recherches archéologiques 

montrent des relations très anciennes 
entre le Maroc et la péninsule ibérique

Au cours du XVe 
Congrès de l’Association 
PanAfricaine d’Archéo-
logie,  et de Préhistoire, 
plusieurs chercheurs et 
archéologues de l'Insti-
tut National d'Archéolo-
gie ainsi que des experts 
internationaux, ont mené 
samedi 15 septembre, une 
visite de terrain aux sites 
«Elqbibat », «El Mansra » 
et « El Harhoura », où ils ont fourni des 
données historiques et arquéologiques 
concernant ces sites préhistoriques.
En parlant de la Grotte « El Harhoura 
», plus précisément la grotte du Ha-
rhoura II, l’archéologue marocaine  
Aicha OUJAA,  chef de département 
d'Archéologie Préhistorique, informe 
« Le Monde Amazigh »  que : « cette 
Grotte  a été découverte en 1977 par « 
André Donat », là où ils ont découvert 
une certaine succession de civilisations 
de paléolithique moyen, de paléoli-
thique supérieur et de néolithique » 
Elle ajoute que «  la richesse de cette 
grotte est énorme, nous avons une 
riche collection de vestiges aussi 
bien lithique qu’humain (…). Dans 
le paléolithique moyen, nous avons 
des pièces pédonculées avec d'autres 
artefacts, mais pour le paléolithique 
supérieur est beaucoup moins riche de 
point de vue lithique, mais nous avons 
découvert une sépulture primaire 

d'un sujet masculin, qui 
est un adulte qui présente 
des caractéristiques héri-
tées des populations ibe-
ro-maurusiennes daté de 
12 milles ans, et qui est 
très robuste, sa taille elle 
est plus grande que toutes 
les populations connus des 
Iberomaurusiens, il a 1 
m87 de taille, il présente 
beaucoup de pathologie au 

niveau crânien et au niveau du sque-
lette».
« Pendant le néolithique on a quand 
même une population un peu plus 
importante, on a découvert des os iso-
lés, c’était six, trois de sexe masculin, 
et trois de sexe féminin, avec des os 
dénaturés isolés, aussi qu'ils ont subi 
un remaniant grâce au animaux fouis-
seurs et même des carnivores » d’après 
la déclaration de OUJAA 
À propos des caractéristiques de la 
grotte «  El Harhoura »,  elle a dit qu’il 
y a «  deux sépultures féminines, et 
qui présentent une association avec 
des enfants,  c'est à dire des squelettes 
d'immatures et c'est une caractéris-
tique spécifique pour «  El Harhoura », 
ainsi que les ossements isolés qui sont 
rongés par les carnivores et par les ani-
maux fouisseurs, à savoir les ossements 
d’hyène et de ratel ».
* Khadija SABIRI 

Aicha OUJAA : 
La Grotte «  El Harhoura» est 
une richesse archéologique 

inégale



DIRECTEUR RESPONSABLE: AMINA IBNOU-CHEKH - DEPOT LEGAL: 2001/0008 - ISNN: 1114 - 1476 - N° 212 /  Septembre 2018 - ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2018/2968 - PRIX: 5 DH / 1,5EURO

A Son Excellence La Présidente,
Mme. Michelle BACHELET,
Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme

 Objet : Félicitations et état des lieux  des droits humains des po-
pulations autochtones de  Tamazgha (Afrique du Nord)

 Excellence Présidente,

Vous venez d’être officiellement nommée en tant que Haut-Com-
missaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme. A cette occa-
sion, nous tenons à vous féliciter vivement et à vous souhaiter nos 
meilleurs vœux de succès dans l’exercice de vos fonctions dans 
cette nouvelle, difficile et noble responsabilité à la tête de la plus 
haute instance des Nations Unies aux droits humains.
Nous profitons de la dite nomination pour vous demander de nous 
laisser attirer votre attention sur la situation catastrophique des 
droits humains dans les pays d’Afrique du Nord, et plus particu-
lièrement des citoyennes, citoyens et communautés autochtones 
que constitue le peuple amazighe, connu sous le nom de «berbère » 
(Réf. : http://amamazigh.org/wp-content/uploads/2018/09/
AMA_9AG_Com_Final_Marrakech.pdf ).
Sachez que si le Royaume du Maroc et la République d’Algérie 
ont reconnu la langue amazighe en tant que langue officielle dans 
leurs constitution respectivement en 2011 et en 2016, les gou-
vernements de ces deux états s’excellent dans la violation des 
droits des amazighs et se distinguent même dans un exercice de 
compétition dans la répression des populations amazighophones, 
plus éloquent par la répression et l’incarcération des manifes-
tants de Hirak du Rif dans le cas marocain et par la poursuite 
des procès politiques contre la communauté mozabite dans le cas 
algérien.
Déjà le Comité des Droits de l’Homme de l’Onu reconnaît que 
le Royaume du Maroc pratique une politique de discrimination 
de fait à l’encontre des Amazighs dans le domaine de l’emploi et 
de l’éducation par le Comité du Pacte international des Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels, en octobre 2015 (https://
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=E/C.12/MAR/CO/4&Lang=Fr ), réaffirmé par 
le Comité  du sixième rapport périodique du Pacte internatio-
nal relatif aux droits civils et politiques du 1er décembre 2016 
(https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=E/C.12/MAR/CO/4&Lang=Fr). 
De même pour l’Algérie, le Comité des Droits de l’Homme de 
l’Onu, dans son quatrième rapport périodique du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques du 17 août dernier, 
avait exprimé ses préoccupations quant aux allégations faisant 
état d’actes de discrimination, de stigmatisation et de discours 
haineux à l’encontre des populations amazighes (https://tbin-
ternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=CCPR/C/DZA/CO/4&Lang=Fr ). Egalement 
aussi pour le cas de la Tunisie, le Comité des Droits Econo-
miques, Sociaux et Culturels avait relevé, dans ses observations 
finales du troisième rapport périodique du 14 novembre 2016, 
sa préoccupation quant aux informations reçues sur la discri-
mination que subirait la minorité amazighe et avait regretté 
la faiblesse des moyens budgétaires alloués à la culture et à la 
protection du patrimoine culturel amazighes (https://tbin-
ternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.
aspx?symbolno=E/C.12/TUN/CO/3&Lang=Fr ).  Quant à la 
Libye il n y a pas eu encore de rapport périodique, mais malheu-
reusement après le triomphe de la révolution contre la dictature 
panarabiste de Colonel Kadhafi, à laquelle les jeunes révolution-
naires amazighs avaient le mérite de chasser ce dernier de la ca-
pitale Tripoli, il s’est sombré dans une préoccupante et mortifère 
guerre civile, comme en atteste ces tous récents affrontements 
violents dans la capitale. Il va continuer à sombrer encore dans 
le chaos tant que les arabistes, soutenu par les Émirats Arabes 
Unis et les salafistes djihadistes, soutenus par le Qatar, bloquent 
toute reconnaissance constitutionnelle des droits linguistiques et 
culturels des populations autochtones, à savoir les Amazighs de 
Jbel Neffoussa, les Amazighs touaregs et les Toubous du sud.

De toute manière, dans ses recommandations, les Comités des 
Nations Unies ne cessent de rappeler aux autorités des pays 
nord-africains de redoubler d’efforts afin qu’il y ait l’égalité des 
droits entre tous les citoyens et entre la langue amazighe, dont 
l’existence remonte à dix mille ans, et la langue arabe, impo-
sée à la suite de l’islamisation presque complète des Amazighs, 
juste à partir de XI-ième siècle. Ils insistent à chaque fois que 
l’enseignement amazighe devrait être généralisé de cycle pri-
maire jusqu’à l’université et que la dite langue soit intégrée 
dans les programmes d’alphabétisation des adultes, dans toutes 
les administrations et dans l’audio-visuel…Bizarrement, au lieu 
de travailler en faveur d’une politique nationale de « discrimi-
nation positive » qui prennent au sérieux ces véritables recom-
mandations, tout à fait, au contraire, ces gouvernements autistes 
et autoritaires, spécialisés dans l’art de falsifier le jeu élec-
torale, s’obstinent de plus en plus dans la continuation de leur 
politique de la négation et de la marginalisation des Amazighs 
et les répriment de plus en plus sévèrement et violemment. Au 
Mzab algérien par exemple, la gendarmerie au lieu de protéger 
les populations pacifiques ibadites de l’agression des populations 
arabophones, elle se met du côté des criminels et contribuent à 
bruler leurs voitures, leurs maisons et leurs commerces! Ceux 
qui réussissent à s’exiler en dehors de l’Algérie, les autorités les 
collent sans vergogne la fausse accusation de terroristes, comme 
s’est passé avec deux des membres de notre ONG, à savoir Kho-
dir Sekkouti et Salah Abbouna. Et heureusement la justice espa-
gnole les a innocentés de ces très graves accusations (https://
kabyle.com/communiques/la-justice-espagnole-suspend-lex-
tradition-de-deux-militants-amazighs-algeriens ). Au Maroc, 
des jeunes qui se sont manifestés pour réclamer des hôpitaux, 
des universités, des postes de travail se retrouvent bizarrement 
condamnés à de lourdes peines de prison allant jusqu’à vingt ans, 
à cause des procès judiciaires entachés de plein d’irrégularités et 
de manquements, qui selon les avocats « le parquet général, le 
juge d’instruction et le tribunal se sont comportés avec un grand 
cynisme envers les principes de liberté » (https://www.yabiladi.
com/articles/details/66909/hirak-avocats-soulignent-man-
quements-l-equite.html ).

Excellence Présidente,

Depuis les révolutions populaires du printemps démocratique 
des peuples d’Afrique du Nord, en 2011, appelé à tort « prin-
temps arabe », qui a commencé par la révolution du jasmin en 
Tunisie, et qui s’en est suivie par les révolutions du 17 Février en 
Libye et du 20 Février au Maroc, … la jeunesse nord-africaine, 
et plus particulièrement amazighe, s’est activement impliquée 
pour le changement des régimes dictatoriaux, qui s’alimentaient 
d’idéologie arabo-islamique importé du Moyen Orient. Ils l’ont 
fait parce que les jeunes amazighs  militaient, -et militent  tou-
jours-, acharnement et pacifiquement, en faveur de la démo-
cratisation de leurs pays, du fait qu’ils défendent un projet de 
société régie par de vrais institutions démocratiques, en faveur 
des états laïques où les réformes constitutionnelles passent par 
la séparation des pouvoirs, la liberté du culte, l’égalité des droits 
hommes femmes et le droit des régions à disposer de gouverne-
ments régionaux et de parlements autonomes. Comme l’avait dit 
notre grand roi Massinissa, il y a de cela 2200 ans, et comme l’a 
rappelé opportunément l’ex-président américain Barack Obama 
à Accra le 11 juillet 2009/23 juillet 2959 : « l’avenir de l’Afrique 
appartient aux africains ». Alors, après ces révolutions, au lieu de 
réviser les manuels scolaires dédiés à l’histoire et d’intégrer la 
langue autochtone et les valeurs amazighs dans le système édu-
catif, les gouvernements continuent dans leur politique d’aliéna-
tion culturelle, basée sur l’arabisation idéologique complète de 
la population, qui n’a d’autre but que le génocide culturel des 
Amazighs, comme l’avait proclamé ouvertement le sanguinaire 
Kadhafi en 2007, en bloquant la promotion de la langue, de la 
culture et de la civilisation amazighe. C’est seulement dans ce 
sens qu’on pourrait comprendre ce cruel et étrange constat que 
beaucoup de jeunes tunisiens, marocains, algériens et libyens 
s’impliquent dans les rangs de Daech, chose que j’ai essayé de co-
menter à la directrice générale de l’UNESCO à travers mon cour-
rier de novembre 2017 ( Réf : http://amamazigh.org/2017/11/
lama-interpelle-lunesco-sur-limportance-de-la-langue-ma-
ternelle-dans-la-resolution-de-la-problematique-de-ledu-
cation-au-maroc-et-dans-les-pays-de-tamazgha/ ). En plus, 
c’est ce que vient de révéler un récent rapport onusien comme 
quoi 1 437 marocains combattent avec Daech en Syrie et en Irak, 
à côté de 2000 à 3000 tunisiens, et 200 à 300 algériens, aux-
quels il faut ajouter que parmi les 5000 combattants européens, 
il faut compter un bon nombre d’origine nord-africaine. Ainsi, 
selon un rapport du Sénat français, par exemple, sur les 19 725 
fichés « S », plus de 3 000 sont de nationalité étrangère dont 24% 
d’algériens, 21,5% de marocains et 16% de tunisiens. Et le plus 
surprenant encore : selon un rapport hollandais de Centre inter-
national de lutte contre le terrorisme (ICCT), les marocains sont 
parmi les djihadistes qui commettent le plus d’attaques suicides 
dans ces zones du Moyen Orient. Ce reflète incontestablement 
que les jeunes marocains souffrent d’une profonde « crise d’iden-
tité », causé par cette néfaste politique d’arabisation idéologique 
de l’école, et par conséquent, ils deviennent de faciles victimes de 
lavage de cerveaux de la part des imams salafistes, comme il s’est 
passé avec les jeunes impliqués dans les attentats de Barcelone et 
Cambrils en août 2017 !

 Excellence Présidente,

En vous remerciant de votre diligence à interpeller urgemment 
les autorités gouvernementales des pays de Tamazgha,  afin de les 
conseiller de changer cap et de respecter les légitimes revendi-
cations des Amazighs, les rappeler à l’ordre afin de se conformer 
au droit international, au respect scrupuleux des droits humains, 
à traduire sur le terrain les recommandations de l’ONU et de 
procéder à l’arrêt sur le champ de toute politique d’agression, de 
discrimination et de négation à l’encontre du peuple amazighe…

Veuillez agréer, Excellence Madame la Présidente BACHELET, 
l’assurance de notre considération forte distinguée.

 Signé: Rachid RAHA
Président de l’Assemblée 

Mondiale Amazighe

 raha interpelle la nouvelle haut-commissaire des droits
humains des nations unies sur la situation des imazighen
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لقد تتبعنا جميعا النقاش الكبري الذي أثاره إدراج كلمات من الدارجة 
الدارجة  لخطورة  الرتويج  تم  وكيف  الدرايس،  املقرر  يف  املغربية 

املغربية عىل اللغة العربية، اللغة الرسمية للدولة.

العثماني،  الدين  سعد  املغربية،  الحكومة  رئيس  أن  كيف  ورأينا 
خرج أخريا عن صمته، وقال أن هذه الخطوة املتمثلة يف إدراج بضع 
كلمات من الدارجة املغربية يف املقرر الدرايس، تحتاج إىل تفكري كبري 

واستدعاء خرباء يف هذا املجال.

ووسط هذا النقاش، يتواصل الصمت عن تدريس اللغة األمازيغية، 
 ،2003 سنة  بدأ  الذي  تدريسها  مسار  وعرف  تهميشها،  ويتواصل 
يف  رسمية  اللغة  هذه  أصبحت  بعدما  لتتضاعف  كبرية،  تراجعات 
دستور 2011، بسبب تجاهل حكومتي العدالة والتنمية لتفعيل هذا 

الرتسيم.

ولت حكومة عبد اإلله بنكريان، دون أن تقدم شيئا لألمازيغية، بل 
سجلت خالل واليتها تراجعات كبرية، ليتم بعدها تعيني سعد الدين 
رئيسا  األمازيغي،  للقضة  مساندته  عن  عرب  طاملا  الذي  العثماني، 
للحكومة، إال أن هذا األخري أيضا وبعد مرور سنة ونصف عىل تنصيب 
الطابع  التنظيمي لتفعيل  القانون  حكومته، لم يفلح بعد يف إخراج 
الذي  والثقافة،  للغات  الوطني  املجلس  وال  لألمازيغية،  الرسمي 

ستكون له صالحية الحسم يف هذا النقاش حول الدارجة املغربية.

إن سياسة التعريب هذه، التي بدأت منذ االستقالل، وتستمر حكومة 
اللغة  مكتسبات  يف  الرضب  إىل  تؤدي  ال  نهجها،  يف  والتنمية  العدالة 
األمازيغية فحسب، بل ترضب منظومة التعليم بكاملها، وما ينبني 
أوردها  التي  اإلحصائيات  آخر  فحسب  أخرى،  قطاعات  من  عليها 
ألف   450 من  أكثر  فإن  »ليكونوميست«،  جريدة  من  األخري  العدد 
وكذلك   ،2017/2018 موسم  خالل  الدراسة  مقاعد  غادروا  تلميذ 
من  املائة  يف   78 أن  أكد  الذي  بلمختار،  السابق  الوزير  ترصيحات 
هذه  كل  والكتابة،  القراءة  يعرفون  ال  االبتدائي  التعليم  خريجي 

املؤرشات وغريها كثري، تدل عىل فشل املدرسة العمومية.

كل  من  بالرغم  املغربية  املدرسة  عنه  أبانت  الذي  الفشل  هذا  إن 
املخططات التي نهجتها وزارة الرتبية الوطنية، وباعرتاف من رئيس 
املغربية  املدرسة  بأن  أكد  الذي  والتكوين،  للرتبية  األعىل  املجلس 
يستدعي  ذلك  كل  االجتماعي،  والتفاوت  الفقر  إنتاج  إلعادة  وسيلة 
املغربية؟  املدرسة  املتواصل يف  الفشل  ملاذا هذا  السؤال،  إعادة طرح 

أين يكمن الخلل؟

الخلل يكمن يف املفارقة الكبرية بني املدرسة ومحيطها، إذ كما تؤكد 
والتدريس  األم  اللغات  تدريس  البد من  اليونسكو،  ذلك منظمة  عىل 
بها، خاصة يف السنوات األوىل من التعليم، فالتلميذ املغربي عندما يلج 

املدرسة ألول مرة يصطدم بلغة فرنسية أو عربية فصيحة غريبة عن 
محيطه، ما يولد لديه نوعا من النفور.

والسعي  املغربية،  املدرسة  لغة  يف  النظر  إعادة  من  البد  كان  ولذلك 
لتكريس تعليم حداثي تعددي ومنفتح، أساسه التدريس باللغة األم، 
سواء داخل املغرب، أو حتى الدروس املقدمة ألبناء الجالية املغربية 
للدراسات  هارت  دافيد  مؤسسة  تجربة  أستحرض  وهنا  بأوروبا، 
التي عملت عىل إخراج كتب مدرسية باللغة األمازيغي،  األمازيغية، 
املتعلقة  التجارب  بعض  وكذلك  أوروبا،  يف  املهاجرين  ألبناء  موجهة 
بالدارجة املغربية، والتي لو شجعتها الدولة املغربية، لقطعت الطريق 
عن دعاة الفكر املتطرف الذين يجرون أبناء املهاجرين إىل مستنقعات 

اإلرهاب.

أبناء  يعانيه  الذي  االندماج  ضعف  وراء  الحقيقية  األسباب  إن 
أساسا  وإنما  بالدين،  الحقيقة  يف  مرتبطة  ليست  املهاجرين، 
أنجزها فريق من  أملانية  أثبتت دراسة  الهوية«، فقد  بمسألة »أزمة 
من  والسبعينيات  الستينيات  عقدي  خالل  الرتبية  يف  املتخصصني 
القرن املنرصم، أن غالبية الشباب املنحدر من أوساط الهجرة يقعون 
تنجح  لم  االستقبال  ببلد  األملانية«  »املدرسة  ألن  االنحراف،  أتون  يف 
يف إدماجهم الدرايس، وكان من نتائج هذه الدراسة تطوير وتطبيق 

برنامج تعليمي يرتكز عىل تعليم اللغات والثقافات األصلية.

وهو ما دفع وزارة التعليم األملانية آنذاك، إىل عقد اتفاقيات مع الدول 
والربتغالية  االسبانية  للغات  تكمييل  تعليم  ألجل  للهجرة  املصدرة 
مذهلة:  النتائج  وكانت  والعربية...  والرتكية  والبولونية  واإليطالية 
فقد استطاع التالميذ من أصول إسبانية وبرتغالية وإيطالية... بما 
يف ذلك املسلمني من أصل تركي، من تحسني أدائهم، وتقلصت نسبة 
االندماج  النجاح يف  بالتايل  الدرايس بشكل كبري، واستطاعوا  الفشل 
االجتماعي والسوسيومهني، إال أن ذلك لم يكن هو حال التالميذ من 

أصول مغربية، حيث أضحت النتائج أسوأ من ذي قبل.

 والجواب يكمن بكل بساطة يف حقيقة كون هؤالء األطفال من أصل 
عربية.  لغتهم  وال  عربية  ثقافتهم  تكن  ولم  »عربا«،  ليسوا  مغربي 
ولم يكن هؤالء األطفال يفهمون ما يلقنه لهم املعلمون املغاربة ألن 

جلهم أمازيغ من أصول ريفية )شمال املغرب(.

إذا كان التالميذ األتراك يفهمون جيدا معلميهم الذين بعثتهم حكومة 
ما  بتاتا  يفهمون  يكونوا  لم  التالميذ من أصول مغربية  فإن  انقرة، 
يف  املعلمون  هؤالء  ساهم  وقد  العربفونيون.  املعلمون  لهم  يلقنه 
وتحقريهم  مغربية،  أصول   من  لألطفال  الهوياتية  األزمة  تعميق 
املجتمع  هامش  عىل  بالعيش  عليهم  والحكم  قيمتهم  من  والتقليل 
املخدرات،  يف  االتجار  شبكات  ومضاعفة  االنحراف  جيوب  لتوسيع 

يف  ببعضهم   األمر  لينتهي 
ليتحولوا  اإلرهاب  أحضان 

إىل قنابل برشية.

وتحقيقا  ذلك،  وألجل 
ومن  العامة،  للمصلحة 
لألطفال  ناجع  دمج  أجل 
واملقتلعني  الضائعني 
لزاما  كان  جذورهم،  من 
اللغة  لتعليم  معلمني  توفري 

األمازيغية والتدريس بها.

تدريس  أهمية  عىل  وتأكيدا 
بحرفها  األمازيغية  اللغة 
من  البد  تفيناغ،  األصيل 
ألستاذ  تجربة  استحضار 

بإحدى املدارس بمدينة مليليا، يف ثمانينات القرن املايض، وبعد شهور 
من معاناته مع تدريس الحرف الالتيني لألطفال يف سنتهم األوىل، ويف 
محاولة منه لتدريس الحرف األمازيغي، اكتشف أن األطفال يتعلمون 
مدرسة.كوم،  لتجربة  بالنسبة  الشأن  وكذلك  برسعة،  الحرف  هذا 
لتالميذها،  بجدية  األمازيغية  تدرس  التي   ،BMCE ملؤسسة  التابعة 
والتي سجلت نجاحا كبريا يف تعليم األمازيغية حتى يف املناطق غري 

الناطقة باألمازيغية.

وبحسب دراسة بيداغوجية أجريت عىل مدرستني بمنطقة األطلس، 
وأبانت  دارجية،  منطقة  يف  وأخرى  أمازيغية،  منطقة  يف  إحداهما 
يكون  األوىل  السنوات  خالل  الدرايس  الفشل  معدل  أن  عىل  النتائج 
أكرب يف املنطقة األمازيغوفونية، لكن بعد ذلك يبدأ بالرتاجع، بخالف 
املنطقة الدارجية التي يستمر فيها الفشل الدرايس حتى بعد السنوات 

األوىل.

وهذا يدل عىل أن اللغة األمازيغية من شأنها أن تستوعب كل العلوم، 
األخرى  اللغات  اكتساب  يف  النجاح  يحقق  أن  تدريسها  شأن  ومن 
وكذلك األفكار التي تحملها، كما هو الشأن يف ذلك للعديد من العلماء 
األمازيغ، كأجروم الذي ألف قواعد اللغة العربية، وابن خلدون وبن 

فرناس، والقديس أغوسطني وغريهم.

املغربية  والدارجة  األمازيغية  باللغة  للتدريس  أن  القول  وخالصة 
تعليم  وتحقيق  املغربية  املدرسة  بناء  إعادة  أجل  من  كبرية  أهمية 
املغاربة، وبناء دولة حديثة ووطن  جيد، من شأنه تحسني وضعية 

يسع للجميع.

ملاذا أدافع عن األمازيغية والدارجة يف التعليم األويل واالبتدائي؟

الجمعيات  من  عدد  أصدرت 
بيانا  األمازيغية  والتنسيقيات 
بمناسبة الدخول املدريس الجديد 
تدارست  حيث    ،2018/2019
اللغة  تدريس  وضعية  فيه 
يروج  ما  وكذلك  األمازيغية، 
خالل الدخول املدريس الحايل من 

سجاالت حول لغات التعليم.

ونددت الجمعيات و التنسيقيات 
بما  لها،  بيان  يف  املذكورة 
عدم  و  اخرتاق   « ب  وصفته 
من  الدستور  مقتضيات  احرتام 
املتسم  الحكومة  موقف  خالل  
والتملص  واملماطلة  بالتسويف 
التنظيمية  القوانني  إصدار  من 
املتعلقة باألمازيغية، مما ساهم 

يف تكريس املزيد من سلوكات التمييز والتهميش 
 ،« الرسمي  طابعها  رغم  األمازيغية  اللغة  تجاه 
إىل » مواقف بعض األحزاب والتنظيمات  إضافة 
بأسلوب  العربية  اللغة  عن  تدافع  التي  املدنية 
ويتجاهل  األمازيغية  اللغة  إىل  اإلساءة  يتعمد 
التمييز بني  الرسمي، مما يشيع ذهنية  طابعها 
املكونات اللغوية للبالد، ويخلق شعورا عاما بأن 
اللغة األمازيغية ليست مسئولية وطنية بل فقط 
مسئولية الناطقني بها ال غري، مما يهدد الوحدة 
الوطنية والتماسك االجتماعي، وينذر باللجوء إىل 

العصيان اللغوي.

واستنكر نص البيان » التعامل املتعسف  لوزارة 
األمازيغية،  اللغة  مدريس  مع  الوطنية  الرتبية 
والذي يتمثل يف إرغامهم عىل تدريس مواد أخرى 
غري املادة التي تخصصوا فيها، وإهمال وتهميش 
الرتبوية  واملراقبة  التدريس  يف  األمازيغية  اللغة 
ضدا عىل املذكرات الوزارية التي أصدرتها الوزارة 
املتعلمني  وعي  يف  يرسخ  مما  قبل،  من  نفسها 
دونية هذه اللغة ». و كذا » ما يروج حول الدخول 
املدريس من مواضيع هامشية لرصف النظر عن 
منها  والتي  الحقيقية،  التعليم  إصالح  مشاكل 
أصبح  الذي  التعليم  مجانية  مكتسب  تحصني 

ورش  وكذا  مهددا، 
األمازيغية   اللغة  تدريس 
وبرامج  مناهج  وتجويد 

التعليم وعرصنتها ».

و  الجمعيات  دعت  و 
األمازيغية  التنسيقيات 
 « إىل  الحكومة  بيانها  عرب 
القوانني  بإخراج  اإلرساع 
لألمازيغية  التنظيمية 
التعديالت  إدخال  بعد 
والتي  عليها،  الرضورية 
الحركة  بها  طالبت 
وإنهاء  األمازيغية. 
الربامج  يف  ضدها  التمييز 
اإلعالم  وسائل  التعليمية  
املغرضة  والترصيحات 
والالمسئولة«، و » االنكباب عىل إصالح تعليمي 
الحسابات  عن  بعيدا  وطنية،  بروح  جذري 
حقوق  عىل  وحفاظا  الشعبوية،  السياسيوية 
األجيال القادمة يف التحصيل العلمي املوضوعي، 
بدءا بتغيري الربامج وجعلها مغربية يف مرتكزاتها 
الهوياتية  ومكوناتها الفكرية واألدبية واللغوية، 
الربامج  محور  املغربية  الحضارة  وجعل 
وتدريس   ، املغربية  الوطنية  لتقوية  التعليمية 
التاريخ الفعيل للمغرب بعد إعادة قراءته انطالقا 
املساواة  وجعل  موضوعية،  علمية  معايري  من 
بني اللغتني الرسميتني أساس القانون التنظيمي 
وتحديد  لألمازيغية  الرسمي  الطابع  لتفعيل 
روح  تكريس  مع  املؤسسات،  داخل  وظائفها 
املتنور،  الفكر اإلنساني  االنفتاح عىل مكتسبات 
الحرية  وقيم  النقدي  الحّس  عىل  املواطنة  وبناء 

واملساواة، والنسبية والتسامح ».

األمازيغية،  التنسيقيات  و  الجمعيات  وعربت 
املبدئي مع  البيان،  عن » تضامنها  املوقعة عىل 
له من  يتعرضون  فيما  األمازيغية  اللغة  مدريس 
تمييز وإهانة بسبب تخصصهم يف تدريس اللغة 

األمازيغية، وتطالب بإنصافهم ».

املواطنة  أجل  من  األمازيغية  الشبكة  أكدت 
األمازيغية  اللغة  تدريس  ملف  أن  أمازيغ”،  “أزطا 
سمة  صارت  وعراقيل  خطرية،  "تراجعات  يعرف 
نتج  ما  األخرية،  الدراسية  املواسم  لبداية  مالزمة 
فرملة حقيقة لتدريس اللغة األمازيغية يف عدد من 
لوزارة  اإلقليمية  واملديريات  الجهوية  األكاديميات 

التعليم". 

به  توصلت  لها،  بيان  يف  أمازيغ"  "أزطا  وأشارت 
من  عدد  مع  رصدت  أنها  إىل   األمازيغي"،  "العالم 
املتخصصني واملهتمني بوضعية تدريس األمازيغية، 
أيت  )اشتوكة  اإلقليمية  املديريات  من  العديد  أن 
بوجدور...الخ(  تارودانت،  خنيفرة،  كلميم،  باها، 
األمازيغية لألساتذة  إىل عدم إسناد تدريس  عمدت 
الحركة  إطار  يف  إليها  املنتقلني  املتخصصني 
خارج  أخرى  مواد  بتدريس  وتكليفهم  الوطنية، 
التزامات الدولة يف  تخصصهم، يف خرق سافر لكل 
هذا املجال، مما يعد نسفا لخطة التعميم التدريجي 
ترصيحات  زيف  كذب  ويؤكد  األمازيغية،  لتدريس 
رئيس الحكومة بالربملان بهذا الشأن؛ حني أكد عىل 
مواد  بتدريس  األمازيغية  أساتذة  تكليف  زمن  "أن 

أخرى قد وىّل"." عىل حد تعبريها

عن  املواطنة  أجل  من  األمازيغية  الشبكة  وعرّبت 
"تنديدها الشديد بإقصاء تدريس اللغة األمازيغية 
اللغة  أساتذة  فيها  عني  التي  مؤسسات  ببعض 
مع  يتناىف  "ما  ذلك  أن  إىل  مشرية  األمازيغية"، 
األمازيغية  ترسيم  بخصوص  الدستور  مضامني 

وتعميم تدريسها أفقيا وعموديا".

للمضايقات  الشديد  "استنكارها  عن  عرّبت  كما 
تستهدف  التي  والالتربوية  الالمهنية  والترصفات 
أساتذة اللغة األمازيغية من طرف بعض املسؤولني 
والتي  التعليمية،  املؤسسات  مدراء  و  اإلقليميني 
وانتهاكا  السلطة  استعمال  يف  شططا  نعتربها 
تعبري  وفق  لألساتذة".  املهنية  للحقوق  خطريا 
إىل  عمدت  "املديرات  هذه  أن  إىل  مشرية  البيان. 
بتوقيع  وتهديدهم  األساتذة  ومضايقة  استفزاز 
بهذه  التقيد  رفضهم  حالة  يف  عليهم  عقوبات 

التكليفات".

واعترب عبد الله بادو، رئيس الشبكة األمازيغية 
أن " تكرار نفس  البيان  املواطنة، يف ذات  من أجل 
ال  عدد  ليشمل  رقعته  اتساع  واملمارسة  السلوك 
الدولة  سياسة  يفضح  املديريات،  من  به  يستهان 
كونه  يتجاوز  األمر  أن  ويؤكد  ومؤسساتها، 
سياسة  ليصبح  ألفراد،  مزاجيا  أو  فرديا  سلوكا 
التجربة وااللتفاف  مؤسساتية ممنهجة تروم وأد 
عىل املكتسبات التي حققتها األمازيغية يف العقدين 

األخريين".

واسرتاتيجية  لرؤية  "تفتقد  الدولة  أن  يربز  كما   
واضحة األهداف والغايات للنهوض باللغة والثقافة 
الحقيقي  التنزيل  تعطيل  وتروم  األمازيغية، 
دون  تقف  رسميتها،  عىل  ينص  الذي  للدستور 
تبوئتها للمكانة الالئقة بها يف املنظومة التعليمية 
لبالدنا ويف كافة مناحي الحياة العامة". مشريا إىل 
أن “أزطا أمازيغ” وقفت عىل "نقص كبري يف املوارد 
اإلمكانيات  تعبئة  وعدم  املتخصصة،  البرشية 
واملادية  والبيداغوجية  الرتبوية  الرشوط  وتوفري 

الكافية لضمان تدريس جيد لألمازيغية". 

املزرية  "الوضعية  مسؤولية  املصدر  ذات  وحّمل 
وكافة  الوصية،  والوزارة  للحكومة  لألمازيغية 
املمارسني  للوزارة  اإلقليمني والجهويني  املسؤولني 
الدستور  مقتضيات  عىل  ضدا  واإلقصاء  للشطط 
والتزامات الدولة تجاه اللغة والثقافة األمازيغية". 

وأعلنت "أزطا أمازيغ" عن "تضامنها الالمرشوط 
انخراطها  وعن  األمازيغية،  اللغة  أساتذة  كل  مع 
األمازيغية  اللغة  أساتذة  نضاالت  لكل  ودعمها 
فيها  وبما  والرتبوية،  املهنية  حقوقهم  عن  للدفاع 
السياق  يف  داعية  القضائية"،  املسطرة  سلوكهم 
الحركة  وفعاليات  والهيئات  "املنظمات  ذاته 
نقابية  هيئات  من  املهتمني  ومختلف  األمازيغية 
والتصدي  للنضال  وسياسية  وحقوقية  وجمعوية 
تدريس  تستهدف  التي  الخطرية  الرتاجعات  لكل 
اللغة األمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي". حسب 

ما جاء يف بيانها

* منترص إثري

هناك عراقيل سياسة ممنهجة لفرملة تدريس 
األمازيغية

200 هيئة أمازيغية تستنكر تعامل وزارة 
»أمزازي«  مع مدرسي اللغة األمازيغية 

رشيد الراخا*
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الدريوش  إقليم  بميضار   2018 شتنرب   16 األحد  يوم  انعقد 
األمازيغية  اللغة  مدريس  لجمعية  التأسييس  العام  الجمع 
مدريس  لجمعية  الوطني  للتنظيم  كصريورة  الدريوش  بإقليم 
إقليم  نوعه يف  السابق من  التنظيم غري  األمازيغية، هذا  اللغة 
إقليم  يف  األمازيغية  اللغة  تطوير  مشعل  سيحمل  الدريوش، 
الدريوش، من األهداف التي تحتوي عليها الجمعية، العمل عىل 
باإلقليم  الرتبوية  باملنظومة  األمازيغية   اللغة  إدماج  إنجاح 
األساسية  الثوابت  عىل  الدفاع  وعموديا،  أفقيا  وتعميمها 
املكتسبة للغة األمازيغية باملدرسة املغربية: التعميم، التوحيد، 
إدماج و تعميم  الوقوف عىل واقع  اإللزامية  وحرف تيفيناغ، 
بإقليم  و  عامة،  املغربية  الرتبوية  باملنظومة  األمازيغية  اللغة 
الدريوش خاصة، وإعداد تقارير يف ذلك ونرشها، تنمية البحث 

العلمي والرتبوي يف  مادة اللغة األمازيغية.
وتم انتخاب املكتب املسري والذي يضم أستاذ التعليم اإلبتدائي 
أمازيغية، محمد فاريس رئيسا،  أحمد عواد، أستاذ  تخصص 
الخالق  عبد  له،  نائبا  أمازيغية،  تخصص  اإلبتدائي  التعليم 

أوعكي، أستاذ التعليم اإلبتدائي تخصص أمازيغية كاتبا عاما
عبد الله الجغنوني، أستاذ التعليم اإلبتدائي تخصص أمازيغية، 
تخصص  اإلبتدائي  التعليم  أستاذة  الحديوي،  سمية  له،  نائبا 
اإلبتدائي  التعليم  أستاذ  الرابح،  أحمد  املال،  أمينا  أمازيغية، 
التعليم  أستاذ  قرودي،  وإبراهيم  نائبا  أمازيغية،  تخصص 

اإلبتدائي تخصص أمازيغية، مستشارا. 

النهج  حزب  انضم 
من  املئات  إىل  الديمقراطي 
والفعاليات  التنظيمات 
تدق  التي  األمازيغية، 
بخصوص  الخطر  ناقوس 
واملتتالية  املخيفة  الرتاجعات 
يف ملف تدريس األمازيغية يف 
السنوات األخرية، وكذا إرغام 
األمازيغية عىل  اللغة  أساتذة 
أو  العربية  اللغة  تدريس 
الفرنسية ضدا عىل تكوينهم 

وتخصصهم.

الوطنية  الكتابة   واستنكرت 
عرب  الديمقراطي  للنهج 
عقب  لها  شامل  بيان 
البيضاء،  بالدار  اجتماعها 
عن  امللحوظ  »الرتاجع 
يف  األمازيغية  تدريس 
التعليمية  املؤسسات  بعض 
مما  مناطق  بعدة  االبتدائية 
يعترب تراجعا خطريا عىل هذا 

املكتسب«.

اإلطارات  »النهج«  ودعا 
ومنها  الديمقراطية 
إىل  األمازيغية  الجمعيات 

مبادرات  عرب  لذلك  التصدي 
وتوحيد  ملموسة  نضالية 
من  املشرتك  للنضال  الجهود 
الثقافية  الحقوق  إقرار  اجل 
وتفعيل  األمازيغية  واللغوية 
بشان  الدستور  مقتىض 

ترسيم اللغة األمازيغية«.

الحكومة،  رئيس  وكان 
العثماني،  الدين  سعد 
سابقة   ترصيحات  يف  أكد 
زمن   « أن  الربملان  أمام 
األمازيغية  أساتذة  تكليف 
انتهى،  أخرى  مواد  بتدريس 
األمازيغية  أساتذة  وأن  
ألننا  األمازيغية،  سيدرسون 
تدريس  وتعميم  تطوير  نريد 
األمازيغية«، إال أن »الوضعية 
أساتذة  يعيشها  التي  املزرية 
وملف  األمازيغية  تدريس 
بداية  مع  األمازيغية  تدريس 
بقيت  درايس،  موسم  كل 
سواء  وتزداد  بل  حالها  عىل 
تقول  أخرى«.  بعد  سنة 

التنظيمات األمازيغية

* م.إ

»النهج الدميقراطي«
 يدخل على خط »أزمة«

 تدريس األمازيغية

ميالد  مجعية مدرسي اللغة 
األمازيغية بإقليم الدريوش

* مرحبا بك أستاذة فاطمة، بداية هال 
قدمت نفسك لقراء »العالم األمازيغي«.

الرباط،  مدينة  مواليد  من  اإلبراهيمي  فاطمة 
وأكادير  الرباط  مدينتي  بني  تتدحرج  نشأتي 

وأغلبها بموطني األصيل سوس.
ثم  الرباط،  بمدينة  تكويني  عىل  وحصلت  درست 

التحقت بالتعليم سنة 1995.

كنت الوحيدة من بين زمالئك من اخترت 
باللغة  المهنية  الكفاءة  امتحان  اجتياز 

األمازيغية، حدثينا عن هذه التجربة؟
الوقت،  نفس  يف  وجميلة  مفاجئة  تجربة  كانت 
االمتحان  وثائق  ألطلب  يدي  رفعت  حينما 
باألمازيغية، تفاجأ جميع زمالئي يف قاعة االمتحان 
بهذا التحدي، إال أن خياري هذا نابع من قناعتي، 
سنة،   12 ملدة  األمازيغية  اللغة  درست  كوني 
فإنما  شيئ  عىل  دل  إن  والذي  لها،  حبي  وبكثرة 
يدل عىل تشبتي بثقافتي وهويتي األمازيغية، كان 
املوضوع جد سهل كأسئلة ديداكتيك أي مادة، وكل 

ما امتحنت فيه كنت أطبقه داخل الفصل.
سهلة  ماهي  بكثرة  مشكلة  اعرتضتني  أنه  إال 
لكنها جد خطرية، إذ مدني املراقب بالورقة الثانية 
بالورقة  يل  يأتي  أن  ونيس  االمتحان،  من  والثالثة 
األوىل، حتى فات نصف ساعة من وقت االمتحان، 
وعدم  األمازيغية  باللغة  إملامهم  لعدم  راجع  وذلك 
ولم  حينها  فارتبكت  االمتحان،  لطبيعة  فهمهم 
أفهم شيئا، حتى تداركوا خطأهم وأتوني بالورقة 
ملم  أستاذ  قاعة  كل  يف  كان  لو  فحبدا  الناقصة، 
باللغة األمازيغية حتى يرشح لهم طريقة التوزيع، 
النقص  تدارك  الذي  الفرنسية  ملفتش   ممتنة  وأنا 

الحاصل لدي يف كمية األوراق، وآتاني بالباقى.
دعيني أعود بك قليال إىل الوراء، كيف بدأت تجربتك 

يف تدريس اللغة األمازيغية؟
تكليفي  تم  حينما   ،2004 سنة  تجربتي  بدأت 

نظرا  األمازيغية،  اللغة  بتدريس 
ناطقة  االبتدائي  للتعيم  أستاذة  لكوني 
من  لعدد  إخضاعنا  وتم  باألمازيغية، 
امللكي  باملعهد  التكوينية  الدورات 
الرشاكة  إطار  يف  األمازيغية  للثقافة 
الرتبية  بوزارة  املعهد  تربط  كانت  التي 

الوطنية.
 12 ابدا،  انساها  لن  تجربة  وكانت 
أحببته  التفاني يف عميل، ألني  سنة من 
بدروس  اقوم  كنت  أني  لدرجة  جدا، 
مركز  لطلبة  ونموذجية  تطبيقية 
ناهيك  املاسرت،  وطلبة  املعلمني  تكوين 
االعالم  وسائل  مع  درويس  تسجيل  عن 
  france 24و الثانية  mbcوالقناة  ك  
وكذلك midi1 TV، وقدمت لجاللة امللك 

كمدرسة لألمازيغية سنة 2012.
حصلت  األمازيغي،  تدريس  يف  لتجربتي  وكنتيجة 
سنة 2006 عىل الجائزة الوطنية للثقافة األمازيغي، 
األمازيغية،  للثقافة  امللكي  باملعهد  التعليم،  صنف 
يف  االدماج«  »وضعيات  صياغة  يف  شاركت  كما 
الربنامج االستعجايل، ويف تأليف بيداغوجيا اإلدماج 

وبعض الكتب املدرسية.

هناك  تكن  ألم  التراكم،  هذا  كل  بعد 
في  مشوارك  مواصلة  أجل  من  طرقة 

تدريس األمازيغية؟
وكأنه  ووىل،  يشء  كل  راح  وضحاها  عشية  بني 
العربية  للغة  الخصاص  لسد  أرجعوني  يكن،  لم 
وممارستي  تكويناتي  الحائط  عرض  ورضبوا 
يشء  كل  ذهب  األمازيغية،  تدريس  يف  وتجربتي 

ورجعت لقسم العربية.
ملاذا؟! يقولون ألنني كنت مكلفة فقط، وليس لدي 
ورقة  عن  يتكلمون  التكوين،  مراكز  من  تخصص 
ثالث  قبل  العربية  لقسم  فعدت  تجربتي.  ونسوا 

سنوات من اآلن، أي منذ سنة 2015.
متخصصني،  وأساتذة  أستاذات  هناك  ولإلشارة 
امتحان  يف  كلجنة  بالحضور  واملفتش  أنا  كلفت 
األمازيغية،  يدرسون  مازالوا  اآلن  هم  كفاءتهم، 
دبلوم  عليها  مكتوب  ورقة  عىل  يتوفرون  ألنهم 
مركز تكوين املعلمني، وأنا ليس لدي سوى تكليف.

كمدرسة  بمهمتي  ملمة  أكن  لم  لو  أنه  كالم  آخر 
للغة األمازيغية، ملا اخرتت اجتياز االمتحان باللغة 

األمازيغية.

كلمة حرة؟ 
لكونكم  األمازيغي  العالم  ولجريدة  لك  شكرا 
املهني  االمتحان  باجتياز  أهمية النفرادي  أعطيتم 
باللغه األمازيغية بالرباط، وأتمنى لو أعود لتدريس 
اللغة األمازيغية ألني أحس أني سأعطي فيها أكثر 

من أي للغة أخرى.
* حاورها كمال.و

اشتغلت فاطمة اإلبراهيمي أستاذة للغة األمازيغية ملدة 11 عاما، اكتسبت خالهلا جتربة كبرية وذاع صيتها، واعترب قسمها منوذجيا من 
دون كل األقسام، كما حضيت سنة 2012 بزيارة ملكية لقسمها، إال أهنا فوجئت سنة 2015 بقرار لنيابة الرباط يقضي بتوقيف مسارها يف 

تدريس األمازيغية من أجل سد اخلصاص يف قسم اللغة العربية.
يف هذا احلوار تتحدث فاطمة اإلبراهيمي بافتخار عن مسار جتربتها يف تدريس اللغة األمازيغية، وتتمىن أن تعود لتدريسها يف القريب.

 فاطمة اإلبراهيمي أستاذة اللغة األمازيغية يف حوار مع »العامل األمازيغي«:

الجهوية  للجمعية  اإلقليمي  الفرع  تابع 
ماسة  سوس  األمازيغية  اللغة  ألساتذة 
يعرفها  التي  املستجدات  باها  أيت  بأشتوكن 
ملف تدريس األمازيغية عىل املستوى الوطني 
والجهوي بشكل عام وعىل املستوى اإلقليمي 
من  مجموعة  عىل  ووقف  خاص.  بشكل 
املديرية  ابتدعتها  التي  والعراقيل  االختالالت 
مرشوع  لفرملة  باها  أيت  الشتوكة  اإلقليمية 
بقية  عن  رشود  حالة  يف  األمازيغية،  تدريس 
املزيد  وتسجيل  ماسة،  سوس  جهة  مديريات 
من حاالت النكوص والردة بعد أن كانت فيما 
الوطني  املستوى  عىل  به  يحتذى  مثاال  مىض 
األمازيغية  بتدريس  املزدوج  أساتذة  )تكليف 

عىل سبيل املثال(. 

الجهوية  للجمعية  اإلقليمي  الفرع  وطالب 
اللغة األمازيغية بأشتوكن أيت باها،  ألستاذة 
التخصص  مادة  بإسناد  به،   توصلنا  بيان  يف 
يف  حقهم  من  استفادوا  الذين  لألساتذة 

االنتقال دون قيد أو رشط، وبوقف السلوكات 
املسؤولون  ينهجها  التي  واملمارسات 
اإلقليميون وبعض مدراء املؤسسات التعليمية 

يف حق أساتذة األمازيغية.

تدريس  ملف  مع  التعامل  إىل  الفرع  ودعا 
وتربوية  بيداغوجية  زاوية  من  األمازيغية 
السياسوية  الخلفيات  عن  بعيدا  محضة 
تكليف  إعادة  عىل  والعمل  واإليديولوجية، 
وبإيالء  األمازيغية،  بتدريس  املزدوج  أساتذة 
الكبري  االهتمام  األمازيغية  تدريس  ملف 

وتوفري جميع الرشوط إلنجاحه.

واشار الفرع يف بيانه إىل انه وبعد »انتزاع حق 
الخاص  بالربنامج  التخصص  وفق  االنتقال 
رئيس  تطمينات  وبعد  االنتقالية  بالحركة 
الحكومة بشأن إسناد مهمة تدريس االمازيغية 
-دون غريها- إىل األساتذة املتخصصني، نتفاجأ 
الجهوية ألساتذة  للجمعية  اإلقليمي  الفرع  يف 
األمازيغية بأشتوكن أيت باها بالقرارات الغري 

األشياء  منطق  عن  والخارجة  املسؤولة 
اإلقليمية  املديرية  اتخذتها  التي  ومسمياتها 
االنتقال  من  استفادوا  الذين  األساتذة  حق  يف 
عن طريق التبادل اآليل لسنة 2017 )حالتني( 
واحدة(  )حالة  الوطنية  االنتقالية  والحركة 
أساسها  عىل  والتي  تخصصهم  مادة  بنزع 
وتهديدهم  والتكوين  الرتبية  بمراكز  تخرجوا 
حالة  يف  حقهم  يف  تأديبية  قرارات  باتخاذ 

رفضهم تدريس مواد أخرى«. 

املديرية  القرارات تكون  انه »بهذه  وشدد عىل 
رسب  خارج  باها  أيت  الشتوكة  اإلقليمية 
بروح  تحلت  التي  سوس  جهة  مديريات 
األمازيغية  للغة  الرسمي  وبالطابع  الدستور 
انتقلوا  الذين  األساتذة  تخصصات  واحرتمت 
إليها عن طريق التبادل اآليل والحركة الوطنية 

االنتقالية«. 

* ر.إ

ضرورة  التعامل مع ملف تدريس األمازيغية من زاوية بيداغوجية  
بعيدا عن اخللفيات السياسوية واإليديولوجية

التنمية  و  للثقافة  "أمغار  جمعية  قالت 
للمدينة،  اإلقليمية  املديرية  إن  بخنيفرة" 
أرغمت أساتذة متخصصني يف اللغة األمازيغية 
االختالالت  لتدارك  العربية  اللغة  تدريس  عىل 
املديرية"،  فيها  تتخبط  الذي  التدبري  وسوء 
املعنية  املديرية  أن  إىل  لها،  بيان  يف  مشرية 
الذي  الشعار  روح  إجهاض  عىل  "أقدمت 
التكوين  و  الوطنية  الرتبية  وزارة  له  اختارت 
العلمي"  البحث  و  العايل  التعليم  و  املهني 
مدرسة املواطنة"، مع افتتاح السنة الدراسية 
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املديرية  "إرغام  أن  إىل  "أمغار"  وأشارت 
اإلقليمية بمدينة خنيفرة، أساتذة متخصصني 
يف األمازيغية عىل تدريس اللغة العربية، عّطل 
من  العمومي  املرفق  "لهذا  العادي  السري 
التالميذ من حقهم  التلميذات و  جهة، وحرم 

كما  األم،  لغتهم  تعلم  يف  األصيل  الدستوري 
الدولية  واملواثيق  العهود  كل  ذلك  عىل  تنص 

ذات الصلة".
اإلجراء  "هذا  أن  "أمغار"  بيان  واعترب 
الالقانوني والالحقوقي الذي يرضب يف الصميم 
الدولة،  خطابات  كل  ومعه  الوزارة  شعار 
العنرصية  الطبيعة  بامللموس  يكشف  إنما 
ومؤسساتها  الدولة  لتعامل  واإلقصائية 
حجم  يعري  كما  واألمازيغية،  األمازيغ  مع 
االختالالت وواقع االستهتار واالرتجالية الذي 
يف  لخنيفرة  اإلقليمية  املديرية  فيها  تتخبط 
املرفق  هذا  تسيري  و  البرشية  املوارد  تدبري 

العمومي".عىل حد تعبريه
اإلجراء  هذا  أن  الجمعية  ذات  وأبرزت 
موسوم  عام  وطني  سياق  يف  يأتي  "الخطري 
تدريس  مرشوع  عن  املغربية  الدولة  برتاجع 
األمازيغية وتملصها الالمسؤول عن تعميمها 

أفقيا  الوطنية  التعليمية  املؤسسات  يف 
عىل  األمازيغية  بملف  واستهتارها  وعموديا 
"مساندتها  عن  معلنة  األصعدة"،  جميع 
لغة  تدريس  إرغامهم عىل  تم  الذين  لألساتذة 

لم يتلقوا أي تكوين فيها".
التنمية  و  للثقافة  "أمغار  جمعية  وعرّبت 
املنزع  لهذا  الشديدة  إدانتها  عن"  بخنيفرة" 
والذي  األمازيغية  تجاه  للمسؤولني  امليزي 
رسالتها  عن  تزيغ  املغربية  املدرسة  يجعل 
بجعل  "املسؤولني  مطالبة  النبيلة"،  الرتبوية 
الحقل الرتبوي الوطني فضاء لجميع املغاربة 
مدرسة  فعال  لتجسيد  إقصاء  أو  ميز  دون 

املواطنة". وفق ما جاء يف ذات البيان

* منترص إثري

 دخول مدرسي بدون أمازيغية بإقليم خنيفرة يكشف »العنصرية واإلقصائية« 
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بحضور عدد من أصدقائه وأقربائه وزمالئه يف النضال األمازيغي 
بتنسيق  باجي«  الراحل  وأصدقاء  »عائلة  خّلدت  التدريس،  هيئة  ويف 
شتنرب   22 السبت  مساء  والبحث«،  للثقافة  أمنزو  »جمعية  مع 
الجاري، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة خنيفرة، الذكرى 
األربعينية لرحيل األستاذ واملناضل األمازيغي موالي باجي الذي تويف 

بعد رصاع طويل مع املرض يوم 13 غشت املايض.
وقدم عدد من الوجوه الحارضة شهادات مؤثرة يف حق الراحل موالي 
باجي، الذي أحد أبرز املناضلني األمازيغ الذين ناضلوا كثريا يف سبيل 
ساهم  كما  األمازيغية،  الحركة  مؤسيس  وأحد  األمازيغية  القضية 
منتصف  املتوسط  األطلس  يف  األمازيغية  الجمعيات  أوىل  تأسيس  يف 
التسعينيات وهي جمعية »امنزو للثقافة والبحث«، وكان نائبا لرئيس 
وآمن  تأسيسه  سبيل  يف  كافح  الذي  األمازيغي  الديمقراطي  الحزب 
بمرشوعه السيايس، وناضل ضد حله من طرف وزارة الداخلية، وبقي 
األستاذ »باجي« الذي يعد قطبا من أقطاب النضال األمازيغي باملغرب، 
وفيا ملبادئه وقناعته النضالية طوال مساره النضايل الطويل، كما ظل 
يرتافع عن القضية األمازيغية عىل طول خريطة املغرب، طوال وعرضا 

إىل أن غادر إىل دار البقاء.
وقالت وصال باجي، ابنة الراحل موالي باجي، إن هذا األخري قدم 
ومعنويا  ماديا  ساهم  أنه  مضيفة   األمازيغية،  للحركة  الكثري 
وأعطى كل وقته للنضال األمازيغي«. وأضافت » كان أبي يناضل 
يف سبيل إعطاء التاريخ األمازيغ حقه«، مربزة أن » موالي باجي 
ويف  حياته  يف  أيضا  بل  األمازيغية،  الحركة  يف  فقط  ليس  مناضل 
أرسة الرتبية والتعليم«، مؤكدة أن الراحل »مفخرة وبطل يف أعيون 

عائلة باجي«. 
»العالم  مديرة  الشيخ،  ابن  أمينة  األستاذة  اعتربت  جانبها،  من 
األمازيغي« أن رحيل »باجي« يعد »خسارة للنضال األمازيغي الذي 
يف  مساره  طوال  وضحى  ناضل  الثقيل،  العيار  من  مناضال  فقد 
سبيل الحقوق اللغوية والثقافية والسياسية للشعب األمازيغي«. 
وعادت ابن الشيخ إىل تفاصيل أول لقاء يف مقر«منظمة تاماينوت« 
ضمن مجلس التنسيق الوطني يف تسعينات القرن املايض، مشيدة 
سبيل  يف  وتضحياته  للذات  ونكران  واألخالق  النضال  يف  بـ«نبله 
مرجعية  يشكل  باجي«  »موالي  أن  مربزة  األمازيغية«،   الحقوق 

لألجيال القادمة.

العاملي  التجمع  رئيس  راخا،  رشيد  األستاذ  أشاد  بدوره، 
باجي«  »موالي  الراحل  لعبه  الذي  الكبري  بالدور  األمازيغي، 
سبيل  يف  باملغرب،  األمازيغية  الحركة  مؤسيس  أحد  يعد  الذي 
الرتافع عن القضية األمازيغية، مشريا إىل أن »باجي« ظل وفيا 
الطويل، كما   النضايل  النضالية طوال مساره  ملبادئه وقناعته 
»ناضل عىل عدة واجهات وآمن بالقضية األمازيغية وبقيمها 
ومبادئها وبمرشوعها التنويري الحداثي«. وتحدث الراخا عن 
الذات  األمازيغية ونكران  أجل  والتضحية من  األخالقية  القيم 
الذي تميز بها الراحل طوال حياته«، مؤكدا أن »باجي الراحل 
ساهم ماديا يف نضاالت الحركة األمازيغية ودافع عن الحقوق 
مردفا  األمازيغي«،  للشعب  والسياسية  والثقافية  اللغوية 
سبيل  يف  كان  وتضحياته  باجي  اجله  من  ناضل  ما   « القول 

حرية األمازيغ«.
و  اإلنسان  لحقوق  املغربية  الشبكة  رئيس  عقاوي  عيىس 
أن يف  أكد من جانبه  العام،  املال  الثروة و حماية  الرقابة عىل 
رحيل الفقيد »موالي باجي«  خسارة كبري للحركة األمازيغية 

 « أن  املغرب وليس فقط خنيفرة«، مؤكد  املستوى  عىل 
بنضاالتهم  نعتز  الذين  املناضلني  بني  من  يبقى  الفقيد 
 ،« وجرأة  بقناعة  كانت  التي  وتضحياتهم  ومنهجهم 
مختلف  بني  يتنقل  »كان  الراحل   أن  إىل  بدوره  مشريا 
مناطق املغرب وكان دائم الحضور يف مختلف املحطات 
النضالية، وكان مفخرة للمنطقة، وعلينا أن نتبنى فكره 

ونسري يف طريقه«. يورد املتحدث
الوطنية  الجمعية  عن  باري  محمد  أثنى  جهته،  من 
ملديري ومديرات التعليم االبتدائي بخنيفرة، عن الراحل 
موال ي باجي، مؤكد يف شهادته أن الراحل »كانت تسكنه 
واالحرتام،  املودة  نفس  حياته،  طوال  طيبة  شخصية 
الحافلة  النفس  والوفاء،  والشجاعة  البطولة  نفس 
عن  والدفاع  والتعليم  الرتبية  الرشف  ميدان  يف  بالعطاء 

القضايا الرتبوية«. 
خدمة  يف  وقته  أعطى  »موالي«  أن  إىل  باري  وأشار 
الناشئة، وممن أسسوا تنظيم الدفاع عن اإلدارة الرتبوية 
بخنيفرة،  جريئة  سابقة  كانت  و  زمالئه،  من  ثلة  مع 

مربزا أن حياة املرحوم تميزت بالتضحية ونكران الذات يف سبيل أداء 
األمانة الرتبوية والقضايا اإلنسانية واملجتمعية«.

النضال،  قلعة  يف  النضال  أعمدة  احد  قائال:«فقدنا  املتحدث  وأردف   
يف  وانتفاضاته  جعجعته  اإلنسانية،  ومشاعره  طيبوبته  نستحرض 

الدفاع عن قضايا الهوية األمازيغية«.
وأثنى عدد كبري من أصدقاء الراحل »موالي باجي« عىل الدور اإليجابي 
لهذا األخري يف نضاالت الحركة األمازيغية وتاريخه امليلء بالتضحيات 

ونكران الذات، وأجمعوا عىل أن الحركة رزأت يف وفاته.
*منترص إثري

خنيفرة.. شهادات مؤثرة يف ختليد أربعينية املناضل األمازيغي موالي باجي

موالي باجي
رحيل أستاذ ومناضل أمازيغي

 ، موالي  ن  أولحسن  محمد  بن  موالي  باجي 
سعديان-  أيت  ن  بتادارت   1959 مواليد  من 
ميمونة)  باجي  والدته  خنيفرة.  النسور،   كاف 
مونا(، وهي شقيقة املقاوم بنحمو ن بوعزا أزايي 
التحرير  جيش  لزعيم  األيمن  الذراع  كان  الذي 
وفاة  بعد  مبارشة  اعتقل  والذي  ملساعدي،  عباس 
عباس.  باسم  له  مولود  تسمية  إثر  ملساعدي، 
أطلق إسم »باجي«، عىل  املقاوم هو من  وبنحمو 
خلف  حيث  املايض،  القرن  سبعينيات  يف  العائلة 
أيت  قبيلة«  إىل  باجي«، وتنتمي  أول  رابحة  والدته 
املستوى  درس  حيث  إزايان،  قبائل  من  باجي«، 
أصول  وتعود  موالي«.  »أوسحاق  باسم  الدرايس 
التي  اسحاق،  أيت  عائلة  إىل  موالي«  أيت  أرسته« 
تنتمي إىل أيت سعديان، وهي فخذ من قبيلة أيت 
إژايان  قبائل  من  قبيلة  باعتبارها  عيىس  عمو 
يتفخيم الزاي )املفرد أزايي والجمع إزايان ومنها 
أمازيغية تستوطن  قبائل  القبيلة(هي  إسم  أشتق 
يف  املتوسط  األطلس  جبال  من  الشمايل  الجانب 
فازاز،  ببالد  قديما  سمي  ما  أو  األقىص  املغرب 

تنتمي إلتحادية )كنفدرالية( قبائل أيت أومالو.
بدأ باجي موالي دراسته اإلبتدائية بمدرسة تادارت 
ذلك  بعد  ثم  موالي«،  »أوسحاق  باسم  بأزغار، 
التحق  خنيفرة،  بمدينة  اإلعدادية  دراسته  تابع 
باألكاديمية العسكرية وحصل منها عىل البكالوريا 
محمد  جامعة  إىل  ذلك  بعد  لينتقل  العلمية، 
الفيزياء  يف  اإلجازة  عىل  حصل  حيث  الخامس، 
النظرية، وخالل السنوات التي قضاها يف الجامعة، 
كان عنرصا فاعال يف اإلتحاد الوطني لطلبة املغرب. 
درس، أستاذا ملادة الفيزياء- الكيمياء بثانوية أبي 
املدنية.  الخدمة  إطار  الزياني بخنيفرة يف  القاسم 
 ( معلما  درسا  التعليمي،  والتأهيل  التكوين  وبعد 
11 سنة  يناهز  اإلبتدائي(، ما  للمستوى  أستاذا 

مديرا  ثم  ميدلت،  بنواحي 
أسول  مدارس  ملجموعة 
مديرا  وبعدها  بخنيفرة، 
ملدرسة أزلو بنفس املدينة، 
التقاعد  عىل  حصل  وقد 
النسبي برسم سنة 2017، 
يمهله  لم  املرض  أن  إال 
بعض الوقت، ووافته املنية 

شهر غشت املنرصم.
أحد  باجي،  موالي  يعد 
األمازيغية،  الحركة  رواد 
ثلة  جانب  إىل  أسس  حيث 
األمازيغ،  املناضلني  من 
للثقافة  جمعية«أمنزو 
منتصف  يف  والبحث«، 
املايض،  القرن  تسعينيات 
الذي  التأسيس  وهو 
هذا  السلطات.  منعته 
املنع واجهه باجي موالي، 

الوطني  التنسيق  الجمعية بمجلس  إسم  بتسجيل 
للجمعيات األمازيغية، دون اإلكرتاث إىل التهديدات 
يتهربون  املسري  املكتب  أعضاء  التي جعلت بعض 
الجمعيات  من  الوطني  الدعم  هذا  املسؤولية.  من 
األمازيغية، أعطى ألمنزو شحنة نضالية متميزة، 

ملرحلة  خالله  من  أسست 
مكتبها،  بتجديد  جديدة، 
باجي  موالي  توىل  حيث 

رئاستها منذ عام 2000. 
أمنزو  أنشطة  تميزت 
املواضيع،  اختيار  يف  بالدقة 
خنيفرة  مدينة  وأن  خاصة 
بمثابة  كانت  األمازيغية، 
ومعقال  للعروبيني  قلعة 
للقوات  الوطني  لإلتحاد 
الشعبية الذي أصبح متفرعا 
 ،1973 مارس   3 أحداث  منذ 
إىل تنظيمات من قبيل اإلتحاد 
الشعبية،  للقوات  اإلشرتاكي 
والطليعة  العمل  منظمة 
الشهداء  بأبناء  عرف  ما  أو 
الجمعيات  من  شابهها  وما 
التنظيمات.  لهذه  املوازية 
وجه  يف  الجمعية  صمدت 
والكفر  الشوفينية  قبيل  من  القدحية  األوصاف 
كانت  التي  والرمزية  الجسدية  واإلعتداءات 
من  موالي  باجي  يسلم  لم  أعضاءها،  تستهدف 
وزاده  لألمر،  يكرتث  لم  أنه  إال  املضايقات،  هذه 
اإلستمرارية  عىل  حافظ  و  وشجاعة.  قوة  ذلك 

باملرض  شعر  أن  إىل  للجمعية  واإلستقاللية 
يشد الخناق عليه، وأصبحت قوته تنهار شيئا 

العام  لألمني  نائبا  انتخب   ،2005 عام  يف  فشيئا. 
كان  الذي  املغربي  األمازيغي  الديمقراطي  للحزب 
نضايل  وبنفس  الدغرني،  أحمد  األستاذ  يرتأسه 
متشبع بالفكر واإلستناد إىل األدوات الديمقراطية 
بالدقة  التنظيم، تميزت مداخالت موالي باجي  يف 
رد  ألي  اكرتاث  وال  مجاملة،  وبدون  والرصامة 
موجه  كالمي  يقول«  بالرجل  وكأني  مضاد.  فعل 
الحزب  وأن  سيما  لألشخاص«،  وليس  للتاريخ 
من  متابعا  كان  املغربي  األمازيغي  الديمقراطي 

طرف وزارة الداخلية بقرار املنع.
ساهم باجي موالي يف التأسيس لتنظيمات جهوية 
تاضا  أنشطة  يف  انخرط  حيث  ودولية،  ووطنية 
مؤسيس  ويعد  الوطني.  التنسيق  مجلس  حل  بعد 
املتوسط،  باألطلس  جمعوي  تنسيق  وهو  أميافا، 
األمازيغية  للمرأة  تاوكرات  جمعية  أسس  كما 
بمدينة  وطنية  نسائية  جمعية  وهي   ،2005 عام 
ومسريات  وقفات  تنظيم  يف  ساهم  كما  خنيفرة، 
املرتبطة  القضايا  من  العديد  يف  احتجاجية 
تأسيس  يف  ساهم  ذلك،  إىل  باإلضافة  باألمازيغية. 

جمعيات مهتمة بالقضايا الرتبوية والنقابية. 
باجي موالي  والسيايس  الجمعوي  العمل  يبعد  لم 
عن القبيلة والقضايا التي تشغل رأيها، حيث توىل 
تسيري تجمعات وتكتالت قبلية بصفته ممثال أليت 

سعديان لدى قبيلة أيت عمو عيىس.
تويف موالي باجي يوم 13 غشت 2018، بعد رصاع 
مع املرض لم ينفع معه دواء، ووري الثرى بمقربة 
باجي  إسم  وسيبقى  خنيفرة.  بمدينة  أحطاب 
تمزيغ  أجل  من  النضال  ذاكرة  يف  خالدا  موالي 

املغرب.  

ببالغ احلزن واألسى تلقينا نبأ وفاة  األستاذ واملناضل 
األمازيغي  موالي باجي ، يوم 13 غشت 2018 ، بعد 

صراع مع املرض مل ينفع معه  عالج، وهبذه املناسبة األليمة  تتقدم 
أمينة ابن الشيخ مديرة جريدة » العامل األمازيغي«  وكافة 
طاقم اجلريدة  ورئيس التجمع العاملي األمازيغي، رشيد 

الراخا،  بأصدق عبارات العزاء واملواساة  لكامل أفراد عائلته 
الصغرية والكبرية، راجيا من العلي القدير أن يتغمد 

الفقيد بواسع رمحاته وأن يدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه الصرب 
والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

 إنا هلل وإنا إليه راجعون.

املناضل األمازيغي موالي باجي  يف ذمة اهلل



www.amadalamazigh.press.ma

شتنرب  2018 - العدد 112 
ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ- ⵓⵟⵟⵓⵏ-212- 2968  تـمـازغــا   12

ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ   
»جمتمع السلم« اجلزائرية ترفض كتابة األمازيغية بأجبدية التينية

الجزائرية،  السلم  مجتمع  حركة  أعلنت 
املسلمني،  اإلخوان  لتنظيم  السياسية  الذراع 
لتدريس  رفضها  الجاري،  شتنرب   19 األربعاء 
معتربة  الالتينية،  بالحروف  األمازيغية  اللغة 
تدريس األمازيغية بأبجدية التينية “انسالخ عن 

مقومات البلد”.
اجتماع  عقب  للحزب،  بيان  يف  الحركة  وقالت 
ملكتبه السيايس، تناقلته وسائل إعالم جزائرية، 
تعترب  الالتينية  بالحروف  األمازيغية  »كتابة  إن 
ونصوصه  البلد  قيم  عن  واضحا  »انسالخا 
الدستورية وتهديد بنّي ملقومات الوحدة الوطنية 

واالنسجام االجتماعي«.
عن  »التخيل  إىل  السلم«  »مجتمع  ودعت   
وإىل  املوضوع  هذا  يف  اإليديولوجية  األغراض 
ترقية اللغة األمازيغية ضمن إطارها الحضاري 
الذي تفاعلت معه عرب قرون طويلة من الزمن«.

الهوية  الحركة يف سياق حديثه عن  بيان  وقال 
الجزائرية »تتأسف عىل اإلهانة املستمرة للسان 
الجزائري من قبل املسؤولني من خالل حديثهم 
والوفود  الدول  رؤساء  أمام  الفرنيس  باللسان 

يف  الحكومة  رئيس  مع  حدث  كما  األجنبية 
ندوته الصحفية مع املستشارة األملانية مريكل، 
أقبح من  بحجة عدم وجود مرتجم، وهو عذر 

الكالم باللغة األجنبية«.
املحافظة  مدير  عصاد،  الهاشمي  وكان  هذا، 
ترصيحات  يف  أعلن  قد  لألمازيغية،  السامية 
»اختيار  أّن  الجاري،  سبتمرب   12 يوم  صحفية 
العتبارات  األمازيغية  لكتابة  الالتيني  الحرف 
أكاديمية بحتة، وذلك لتدوينها، ألنها شفهية يف 

الكثري من مناطق الوطن«.
يذكر أن الدستور الجزائري املعّدل لسنة 2016، 
يعرتف باألمازيغية كلغة رسمية ثانية إىل جانب 
برأس  االعرتاف   2017 نهاية  تم  كما  العربية، 
يناير   12 يوم  يصادف  الذي  األمازيغة  السنة 
يف  األجر  مدفوعة  رسمية  عطلة  عام،  كل  من 
الجزائر، كما قررت السلطات الجزائرية إنشاء 

أكاديمية عليا لألمازيغية.
ّ منترص إثري

عندما هربت األمرية تني هينان من زواج أرغمها عليه والدها يف املغرب، 
لم تكن تعلم أنها ستصبح أسطورة واألم العّرابة لقبائل األمازيغ املنترشة يف 
شمال إفريقيا. هي املرأة الجميلة والذكية التي حكمت جزًءا كبرياً من القارة 

اإلفريقية بدهائها وحكمتها.
يعرفها العديد بلقب »أُم الطوارق«، التي انبثقت منها قبائل الطوارق، بعدما 

استقرت قرب ِبرك مياه تسمى »ترڨة«، ومنها جاء اسم »التوارڨ«.
نعود يف هذا التقرير إىل القرن الرابع امليالدي، وتحديداً منطقة تافيالت، لنروي 

قصة امللكة األم والسلف األصيل للطوارق.
قوية وجميلة وحكيمة وال تهاب الصحراء

هي امرأة أسطورية، نعرفها اليوم من خالل التقاليد الشفوية للطوارق، التي 
تناقل  وتم  وجودها،  تثبت  كتابة  توجد  ال  والقوية.  الجميلة  باملرأة  تصفها 

حكايتها من جيل إىل جيل.
»أخرَبنا أسالفنا عن امللكة تني هينان، وكان أجدادهم هم من أخربوهم عنها. 
سة ملجتمع الطوارق واألساس املتني لهويتنا األمازيغية«، هكذا  إنها األم املؤسِّ

يقول العديد من السكان األصليني من الطوارق يف تمنراست .
تشوبه  ال  وجه  مع  طويلة،  تقاَوم،  ال  جميلة  و«امرأة  ملهمًة  يصورونها 

شائبة، وبرشة مضيئة، وعيون ضخمة وأنف ناعم«.
هربت من ديارها بحثاً عن الحرية

فرفضت  إفريقي،  بأمري  تزويجها  قرر  والدها  إن  املوروثة  الرواية  تقول 
الروايات  وهربت عىل رأس مجموعة من الجنود بصحبة خادمتها )وبعض 
تقول: أختها( »تاكامات« إىل ضواحي تمنراست. لكن رواية تاريخية أخرى 
الروماني قسطنطني يف  أنها هربت نتيجة هجوم شنه اإلمرباطور  إىل  تشري 
كلتا  ويف  أرسار.  من  قربها  كشفه  ما  مع  يتناقض  ما  وهو  السابع،  القرن 

الحالتني، فإن تني هينان هربت بحثاً عن الحرية.
»تني  سميت  معها  كانوا  ملن  الخيام  ونصبت  الرتحال،  كثرية  كانت  وألنها 

هينان« أو »ناصبة الخيم«، وفقاً للهجة »التماهاك« القديمة.
تتبعت مجموعة من النمل فعثرت عىل املأكل واملرشب وأنقذت عشريتها

بعدما نِفدت ذخريتها، كاد الجوع والعطش يقضيان عىل من فرَّ معها، إىل أن 

انتهبت خادمتها »تاكامات« إىل مجموعة من النمل تحمل حبّات قمح. تبعوا 
النمل حتى عثروا عىل مخزون من الحبوب.

ثم أمرت تني هينان بالسري عكس اتجاه النمل، حتى وصلوا إىل جبال أهاجار، 
حيث عثروا عىل املياه والطعام، فاستقرت هناك وبدأت بتشييد نواة مملكتها 
الجديدة. ورسعان ما أصبحت أول ملكة من سكان الصحراء عىل من باتوا 

يُعرفون باسم الطوارق.
لم تكن مسلمة كما زعمت األسطورة

املوجودة  الطوارق  قبائل  من  الكثري  املغاربية  امللكة  هذه  مملكة  من  ينحدر 
حالياً يف الجزائر وليبيا وبوركينا فاسو والنيجر ومايل وتشاد. ولعل أكثر ما 
الزرقاء، وأنهم كانوا يغطون وجوههم  الطوارق مالبسهم  به رجال  يشتهر 

وليس النساء.
مقربة تني هينان ال تزال موجودة

نقلت األساطري بداية أن تني هينان كانت مسلمة، لكن اكتشاف قربها يف عام 
1925 كشف أرساراً عديدة؛ منها مثالً أنها عاشت يف القرن الثالث أو الرابع 

امليالدي، ما يعني أنها لم تكن مسلمة.
تم فتح القرب من ِقبل بايرون خون دي بروروك بدعم من الجيش الفرنيس، 

وقام علماء اآلثار بإجراء تحقيق شامل عام 1933.
ومجوهراتها اإلثنية ما زالت متوارثة حتى اليوم

كانت جثتها ملقاة عىل ظهرها، يف حني يتوجه وجهها نحو الرشق عىل لوح 
خشبي. وكانت محاطًة بمجوهرات عديدة من الذهب والفضة واللؤلؤ.

عىل يدها اليمنى كانت ترتدي 7 أساور فضية، وعىل اليرسى 7 أساور ذهبية. 
وُوضع سوار آخر معها وخاتم. كما كان هناك بقايا عقد كبري ومعقد من 

الذهب واللؤلؤ، إىل جانب آثار أخرى.
كشف هيكلها أنها كانت امرأة طويلة ورشيقة، وأنها كانت عريضة األكتاف 
امللكة  قرب  الجزائر  يف  باردو  متحف  ويستعرض  نحيفني.  ساقني  وذات 

ومجوهراتها وحتى هيكلها العظمي.
التي  املذّهبة  أو  الفضية  لإلكسسوارات  إلهاماً  تشكل  مجوهراتها  زالت  وما 

ترتديها نساء األمازيغ حتى يومنا هذا.

كانوا  أنهم  الطوارق  املحاربون  اعتقد 
حني  يف  املبارش،  هينان  تني  نسل  من 
كان الفالحون يعتربون أنفسهم ذرية 

خادمتها »تاكامات«.
عىل  غطَّت  الفرعونية  االكتشافات 

أهمية اكتشاف قربها
يف  هينان  تني  امللكة  لقرب  »مجسم 

متحف باردو بالجزائر«
تم اكتشاف مقربة تني هينان، كما ذُكر 
من قبل، يف عام 1925. ويف عام 1920، 
املواقع  من  العديد  األوروبيون  اكتشف 
عنخ  توت  قرب  منها  املرصية،  األثرية 
ومدينة  كارتر،  هوارد  ِقبل  من  آمون 
هذه  طغت  وويل.  ليونارد  ِقبل  من  أور 

االكتشافات عىل املواقع األثرية األخرى؛ لذا لم تحَظ تني هينان بكل االهتمام، 
وألقت بظاللها بعض اليشء عليها.

والجزائريون ما زالوا يحتفون بقصة كفاحها امللهمة
من بني الطرق التي يتم بها تكريم تني هينان اليوم، االحتفال بمهرجان عىل 
اسمها. وهو تكريم ليس فقط لهذه امللكة، ولكن أيضاً للدور الذي تلعبه املرأة 

يف املجتمع الجزائري اليوم.
العائالت األمازيغية واملجتمعات بشكل  إذ لطاملا كانت املرأة عضواً مهماً يف 
القديسات األمازيغيات  اليوم، ال تزال هناك قبائل تحيي ذكرى  عام. وحتى 
الناس  لتبجيل  يُستخدم  مصطلح  وهو  »لاّل«،  لقب  عليهن  أطِلق  الالتي 

وتكريمهم.
أيضاً  توجد  بل  فقط؛  امللهمة  الوحيدة  األمازيغية  املرأة  هينان  تني  تكن  لم 
الروم والعرب. ونتطرق إىل سريتها  التي حاربت  امللكة األمازيغية »ديهيا »، 

الحافلة يف تقرير آخر.
املصدر: عربي بوست

تني هينان.. امللكة األمازيغية اليت استغلت مجاهلا ودهاءها وقّلدت النمل دفاعًا عن شعبها

الثالثاء  جرت 
الجاري،  شتنرب   18
أيقونة  دفن  مراسيم 
األمازيغية،  األغنية 
مدينة  يف  عالم،  جمال 
آالف  بحضور  بجاية 
ألقوا  الذين  األشخاص 
نظرة أخرية عىل الفنان 

الجزائري املشهور.
جمال  الفنان  وتويف 
يف  املايض  السبت  عالم 
بالعاصمة  مستشفى 
،عقب  الفرنسية 
عن  عضال،  مرض 
سنة.   71 ناهز  عمر 
وحرض مراسيم الجنازة 

التي  الجزائرية”  األنباء  “وكالة  حسب 
أوردت الخرب، ابناءه نزيم وسليم وأقرباؤه 
الدولة الجزائرية من بينهم  ومسؤولون يف 
وزير  ميهوبي،  الدين  عز  الثقافة  وزير 
وجمع  حطاب  محمد  والرياضة  الشباب 
غفري من الفنانني وأصدقاء الفنان الراحل، 
وصايف  منكالت  آيت  الفنانان  بينهم  من 

بوتلة.
ومعارفه  عالم  جمال  أصدقاء  وأشاد 
والفنية  اإلنسانية  الحميدة  بخصاله 
األغنية  حمل  الذي  الفقيد  وبوطنية 

الجزائرية إىل جميع أنحاء العالم.
عزيز  الجزائري،  الثقافة   وزير  واعترب 
“أملا  تعد  عالم  جمال  خسارة  أن  ميهوبي 
وكان  قاطبة”،  للجزائر  بالنسبة  كبريا 
يتوانوا  لم  الذين  الحضور  عىل  باد  التأثر 
)ال  “اورتروغ”  مؤدي  بخصال  اإلشادة  يف 
للفنان  سفر  آخر  الحرتام  التفاتة  يف  أبك(، 

الذي سيحتفظون به دائما يف قلوبهم.

ميهوبي:  وقال 
وسكان  نفيس  “أعزي 
بجاية وكل الجزائريني.. 
قدم  كبريا  فنانا  فقدنا 
ما  أجمل  من  الكثري 
 50 طوال  وذلك  يكون 
وقد  العطاء،  من  سنة 
باألغنية  جمال  ارتقى 
بإيقاعات  القبائلية 
أن  إىل  مشريا  عاملية” 
ساهم  عالم  جمال 
الثقافة  كثريا يف تطوير 
جميع  ويف  الجزائرية 
يف  كان  سواء  امليادين 
أم  الغناء  أم  التأليف 
أم  السينما  أم  املرسح 
يف  الدائم  حضوره  خالل  من  وكذا  الشعر 

املواعيد الثقافية داخل وخارج الوطن«.
وزير  حطاب،  محمـد  قدم  جهته،  من 
كان  الذي  الجزائري،  والرياضة  الشباب 
حارضا ببجاية للمشاركة يف جنازة الفقيد 
الفنان الراحل جمال عالم، تعازيه الخالصة 
ولعائلة  الفنية  للعائلة  الحكومة  باسم 
الفقيد ولكل سكان بجاية والجزائر، مشريا 
أن  إىل  الجزائرية،  اإلعالم  وسائل  حسب 
ورقة أخرى قد سقطت من شجرة العائلة 
كان  عالم  أن  مضيفا  الجزائرية،  الفنية 

هرما بكل ما تحمله الكلمة من داللة«.
شخصية  الراحل،  الفنان  حطاب  واعترب   
جمال  أن  الصدد  هذا  يف  مؤكدا  نموذجية، 
كان  كما  وكتاباته  بصوته  جميال  كان 
من  يتجزأ  ال  جزء  الثقافة  أن  أيضا  يعلم 
املجتمع«. وأضاف أن الفنان الراحل جمال 
تربطه  التي  مواقفه  يف  أصيال  كان  عالم، 

بفنه ووطنه.

اجلزائريون يشيعون أيقونة 
األغنية األمازيغية “مجال عالم”

قام الدكتور حبيب منصوري، برشاكة 
لألمازيغية«  السامية  »املحافظة  مع 
النارشة  الشهاب  و«منشورات 
»أمطار  رواية  برتجمة  للرواية« 
ساري  محمد  للكاتب  الذهب«  من 
 ،2016 يف  الفرنسية  باللغة  الصادرة 
»ايقوفار  عنوان  تحت  األمازيغية  إىل 

انتوراغت«.
مسارات  بتشخيص  الرواية  وتقوم 
 290 الجزائري عرب  املجتمع  العنف يف 
االضطرابات  عىل  الرتكيز  مع  صفحة 
فرتات  يف  املجتمع  داخل  الكربى 

مختلفة.
كما ترصد رواية »ايقوفار انتوراغت« 
سلوكيات عدة شخصيات محورية يف 
االجتماعية  اآلفات  لعديد  مواجهاتها 
يف رقعة زمنية تمتد ألكثر من 50 سنة 
يميزها البؤس االجتماعي واملعتقدات 
واألكاذيب والتطرف الديني والتي أدت 
كلها إىل تفيش العنف يف مجتمع اليوم.

 “أمطار من 
الذهب” تترجم 

إىل األمازيغية

نفت وزارة الرتبية الوطنية الجزائرية، 
الخرب الذي تم تداوله يف املواقع االجتماعية 
املوافقة  التالميذ عىل  أولياء  بشأن إمضاء 
إىل  األمازيغية من عدمه، مشرية  لتدريس 
أن “ما تم تداوله مؤخرا بخصوص مطالبة 
بهذا  استمارات  بإمضاء  التالميذ  أولياء 
مقصودة  غري  فردية  مبادرة  هو  الشأن 

ملدير مؤسسة”.
و نرشت وزيرة الرتبية الوطنية الجزائرية، 
الرسمية  صفحتها  عىل  غربيت  بن  نورية 
عىل مواقع التواصل االجتماعي، توضيحا 
أعضاء  علم  إىل  الوزارة  يقول:“تنهي 
الوزاري  املنشور  أن  الرتبوية  الجماعة 
رقم 2004-631 الذي ينظم تدريس اللغة 
األمازيغية يف املؤسسات التعليمية و الذي 
أولياء  مطالبة  عدم  عىل  رصاحة  ينص 
أو  للموافقة  استمارات  بإمضاء  التالميذ 

أبنائهم  و  بناتهم  تسجيل  عىل  عدمها 
ساري  يزال  ال  فيها  الدراسة  مواصلة  أو 

املفعول”.
املنظم  الوزاري  املنشور  أن  وأوضحت 
ساري  يزال  ال  األمازيغية  اللغة  لتدريس 

املفعول”.

اجلزائر.. تدريس اللغة األمازيغية 
ال يتطلب موافقة األولياء

طالب رئيس حزب 
أجل  من  التجمع 
والديمقراطية  الثقافة 
محسن  الجزائري، 
باملساواة  بلبعاس، 
والرجل  املرأة  بني 
جميع  يف  الجزائر  يف 
ذلك  يف  بما  امليادين، 

املساواة يف املرياث.
حسب  بلعباس،  وقال 
لألبحاث  القلم  مركز 
كلمة  يف  والدراسات، 

ألقاها السبت بمناسبة ندوة لحزبه أنه “يجاهر 
بنضاله من أجل املساواة يف الحقوق بني الرجل 
مساواة  دون  للمواطنة  وجود  ال  ألنه  واملرأة 

قانونية”.
بني  املرياث  يف  املساواة  قضية  وبخصوص 
الجنسني، قال بلعباس إّن حزب التجمع من أجل 
الشقيقة  الدولة  سبق  والديمقراطية  الثقافة 

الطرح،  هذا  يف  تونس 
يف  طالب  حزبه  أن  مضيفا 
بإلغاء  املرات  من  العديد 
سنه  “الذي  األرسة  قانون 
سنة  التحرير  جبهة  حزب 
انعدمت  وقت  يف   ”1984

فيه التعددية الحزبية.
موضحا  بلعباس  وأضاف 
التجديدية”  “املقاربة 
حزبه  ينتهجها  التي 
“ليسوا  الجزائريني  أن 
مجربين عىل العيش بنفس 
الطريقة التي عاش بها أجدادهم، فهنالك دائما 

عمل فكري لتحسني حالتنا”.
الثقافة  أجل  من  التجمع  حزب  أّن  يُذكر 
ودعا   ،1989 سنة  تأسس  قد  والديمقراطية 
الرئاسية،  االنتخابات  مقاطعة  إىل   2014 سنة 
كما يتقاسم النفوذ مع جبهة القوى االشرتاكية 

يف منطقة القبائل األمازيغية.

“التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية” 
يطالب باملساواة يف اإلرث

عن  األزوادية  الحركات  تنسيقية  أعلنت 
آلية التشغيل التنسيقية يف  اغتيال رئيس بعثة 
تمبوكتو، القائد              » سلوم ولد بيكي »، 
من طرف مسلحني مجهولني، و ذلك يومه األحد 

9 شتنرب الجاري.
و حسب البالغ الصادر عن التنسيقية » فقد تم 
الساعة  بيكي، حوايل  ولد  القائد  سلوم  اغتيال 
التاسعة ليال من نفس اليوم من طرف مسلحني 
مجهولني عىل متن سيارة من نوع › بيكوب › يف 

حي Hamabango هامابانكو ».
 « عنها  صادر  بالغ  يف  التنسيقية  تدين  و 

البشع  االغتيال  هذا 
لقائدها  والوحيش 
بعثة  من  تطلب  و   ،«
املتكاملة  املتحدة  األمم 
لتحقيق  األبعاد  املتعددة 

االستقرار يف مايل » بأن تحقق يف هذه الجريمة 
وتحديد  املسؤوليات  تحديد  أجل  من  الشنيعة 

املجرمني ».
هذه  تمر  بأن  تسمح  لن   « بأنها  وتضيف 
الجريمة دون عقاب، وستتخذ إجراءات للعثور 

عىل مرتكبي هذا االغتيال الشنيع« .  

مايل: اغتيال القائد » سلوم ولد بيكي« 
 رئيس بعثة آلية التشغيل التنسيقية يف متبوكتو
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تكون  من  الكالسيكي  بالسؤال  *نبدأ 
السيدة شيرين؟ 

** شريين جمال محمد، هي امرأة كوردية من جنوب 
كوردستان، من مواليد 23 سبتمرب يف مدينة السليمانية 
اإلعدادية.  دراستها  وأكملت  وترعرعت  عاشت  حيث 
أربيل  مدينة  إىل   1985-1987 السنوات  بني  ما  انتقلت 
بعد  لتعمل،  هناك  العايل  الصحة  معهد  يف  ودرست 
شعاعية(  )كمصورة  تخصصها  مجال  يف  التخرج، 
يف  والسليمانية،  أربيل  مدينة  يف  مستشفيات  عدة  يف 
التسعينيات من القرن املايض هاجرت إىل أملانيا وعاشت 
إىل  للوطن  حنينها  بها  عاد  بعدها  سنة،   16 ملدة  هناك 
بلدها كوردستان يف سنة 2010. واآلن تسكن يف مدينة 
يف  الدراسة  كوردستان.بدأت  إقليم  عاصمة  أربيل 
شهادة  عىل  وحصلت  واألعمال  اإلدارة  هو  آخر  مجال 
عىل  شجعها  الذي  اليشء  امتياز،  بدرجة  البكالوريوس 
يف  املاجستري  شهادة  عىل  للحصول  التحضري  التفكرييف 
نفس تخصصها، وهي اآلن عىل وشك االنتهاء من كتابة 

رسالتها يف مجال االيزو 26000 . 
حيث  الخريية  باألعمال  اهتمامها  بدأ   2016 سنة  يف 
يف  الخريية’’  بارزاني  ‘’مؤسسة  يف  كمتطوعة  رشعت، 
مساعدة النازحني الهاربني من بطش وعدوانية تنظيم 
داعش اإلرهابي الذي احتل مناطقهم وتسبب يف نزوح 
سواء  كوردستان،  إقليم  مناطق  إىل  منهم  كبرية  أعداد 
النازحني من مناطق شنكال وبعشيقة )وهم اإليزيديون 
واملسيحيون( أو النازحني من مدينة املوصل وضواحيها 
كانت  والتي  العراق  وجنوب  وسط  من  أخرى  ومدن 

محتلة هي األخرى من قبل تنظيم داعش اإلرهابي.
 *هل لنا أن نتعرف منكم على ‘’مؤسسة 

بارزاني الخيرية’’ وأهدافها؟
غري  مؤسسة  هي  الخريية’’  بارزاني  ‘’مؤسسة   **
إنسانية  حكومية وغري سياسية وغري ربحية،مؤسسة 
خريية بالدرجة األوىل تأسست عام 2005 يف مدينة أربيل 

بجنوب كوردستان )إقليم كوردستان العراق(. 
مساعدة  منها  عدیدة  مجاالت  يف  كبري  دور  للمؤسسة 
النازحین والالجئین واملعوزین يف إقلیم کوردستان، كما 

بالجانب  املؤسسة  تهتم 
الرتبیة  ومجال  الرتبوي 
وتربیة  تعلیم  )باألخص 
الوضع  وتحسین  األطفال( 
الصحي وتوفیر املستلزمات 
الرضوریة  واالحتیاجات 
الخاصة  االحتیاجات  لذوي 

واملعاقین.
فقد  األخرية  اآلونة  يف  وأما 
املؤسسة  توسعت نشاطات 
كوردستان  إقليم  خارج 
املحافظات  لتشمل 

العراقية.
املؤسسة  أهداف  أهم  ومن 

ما ييل:
خريية  خدمات  تقديم  ـ 
باملجاالت  خاصة 
االجتماعية والثقافية، وذلك 
املستوى  تحسني  بهدف 
املعييش لسائر أبناء املجتمع 
واإلنساني  الكوردستاني 

بشكل عام.
ـ مساعدة ذوي االحتياجات 
فرص  وتوفري  الخاصة 
من  لالستفادة  مواتية 

طاقاتهم وإمكانياتهم الذاتية يف املجاالت املختلفة.
األحداث  وضحايا  املعوزة  والعوائل  املسنني  مساعدة  ـ 
هذا  إلنجاز  املؤسسة  هيأت  وقد  واملجاعة،  والحروب 

الهدف فرق طوارئ خاصة بهذا الجانب.
الشهداء  وعوائل  القدامى  البيشمركة  مساعدة  ـ 

واملؤنفلني.
ـ مساعدة الطلبة والشباب املعوزين وتوفري حاجاتهم 
الرضورية بغية تفعيل دورهم داخل املجتمع، إىل جانب 
توفري مساعدات أخرى إلنجاز عملية الزواج وتسهيليها 

عليهم.

البارزاني  مصطفى  املال  الراحل  القائد  تراث  إحياء  ـ 
وتخليد أمجاده، وذلك من خالل تأسيس معهد دويل تابع 
لكوردستان ألرشفة الرتاث اإلنساني لهذا القائد العظيم 
القومي  الكفاح  عن  الخفية  املعلومات  بجمع  والقيام 

وتأسيس متحف عرصي خاص بها. 
التي  القديمة  املناطق  إحياء  عىل  املؤسسة  تعمل  كما 
شغلها واستخدمها البارزاني الخالد، إىل جانب تسجيل 
مساعي البارزاني اإلنسانية والخريية عىل كافة الصعد 

وأرشفتها.
ـ التضامن مع املؤسسات والجمعيات الخريية األجنبية 
واملحلية بهدف تفعيل أنشطة املؤسسة يف كافة املجاالت 

املؤرش إليها آنفا.
ـ االهتمام باملشاريع التنموية واالستثمارية سيما تلك 
التي تتعلق بالجانب اإلنتاجي للمعوزين بهدف تعويدهم 

االعتماد عىل أنفسهم.
على  المؤسسة  دور  يقتصر  *هل 
إلى  يتخطاها  أم  الخيرية  المجاالت 

مجاالت أخرى؟

بل  الخريية،  املجاالت  املؤسسة عىل  ** ال يقترص دور 
تنموية  ومشاريع  لوجستية  بأعمال  املؤسسة  تقوم 
كإدارة  اإلدارية  باألعمال  كما  استثمارية،  وأخرى 

املخيمات. 
التي  والعراقيل  الصعوبات  *ماهي 

تواجهكم؟

** من أهم الصعوبات التي نواجهها هي زيادة أعداد 
ضعف  بسبب  وذلك  اإلقليم  إىل  املستمرة  النازحني 
إلعادة  الدولية  املنظمات  قبل  من  املقدم  املايل  الدعم 
الصحي  القطاعني  وخصوصا  املحررة  املناطق  إحياء 

والتعليمي.
التي  المناطق  في  تشتغلون  *كيف 

تعرف التوترات والمواجهات المسلحة؟
 

الجهات  مع  بالتنسيق  نعمل  املناطق  هذه  يف   **
لضمان  املعنية  الحكومية 
املنوطة  باملهام  قيامنا 
وجه،  أكمل  عىل  باملؤسسة 
فإن  ذلك  إىل  باإلضافة 
جيدة  كوادر  تمتلك  املؤسسة 
إليصال  عالية  روح  لديها 
األكثر  األماكن  إىل  املساعدات 
يسريون  ألنهم  وهذا  حاجة. 
مصطفى  القائد  نهج  عىل 

بارزاني الخالد.
السنتين  في  *قدمتم 
مساعدات  الماضيتين 
كثيرة للنازحين في مناطق 
المسلحة؟  المواجهات 

حدثونا عن هذه التجربة؟ 
** كان للمؤسسة دور كبري 
والالجئني  النازحني  إغاثة  يف 
داعش  تنظيم  اجتياح  بعد 
واسعة  ملناطق  اإلرهابي 
اآلالف  وتوجه  العراق  يف 
إىل  والالجئني  النازحني  من 
بعد  كوردستان،وكذا  إقليم 
ملناطق  التنظيم  هذا  اجتياح 
خاصة  سوريا  داخل  أخرى 
لم  التي  الغربية  كوردستان 
إيصال  يف  املؤسسة  ترتدد 
مساعداتها إىل املترضرين بها من هكذا اجتياح واعتداء.

الدولية  املنظمات  مع  بالتعاون  املؤسسة،  حاولت  كما 
وعرب عملها يف مخيمات النازحني والالجئني، ملء الفراغ 
مساعدة  يف  للعراق  حقيقي  دور  أي  غياب  تركه  الذي 

املنكوبني خالل األعوام األربعة املاضية.
إلى  الوصول  من  تمكنتم  *كيف 
التي  المناطق  بعض  في  النازحين 

تسيطر عليها داعش؟
كبقية  الخريية’’  بارزاني  ‘’مؤسسة  إن  طبعا   **  

املنظمات املحلية والعاملية تقوم بدورها يف املناطق التي 
كل  يف  املحتاجني  طلب  نلبي   ونحن  املساعدة،  تطلب 
زمان ومكان. يتم التنسيق يف هذه الحاالت مع السلطات 
اإلنسانية  املساعدات  تقديم  عمليات  إلنجاح  املحلية 

للمحتاجني واملعوزين.
مختلف  المؤسسة  تستمد  أين  *من 
في  وخططها  برامجها  لتنفيذ  اإلعانات 

تقديم الدعم للمحتاجين والنازحين؟ 
املنظمات  عىل  الخريية’’  بارزاني  ‘’مؤسسة  تعتمد   **
اإلقليم،  يف  الضخمة  والرشكات  املانحة  والدول  الدولية 
داخل  من  والخرييني  املحسنني  تربعات  عىل  وكذلك 

اإلقليم أو من خارجه.
تؤديه  أن  يمكن  الذي  الدور  ما   *

في  الكوردية  القضية  لخدمة  المؤسسة 
المنطقة والعالم؟

قدما  وتسري  املؤسسة  تؤديه  الذي  الرئيىس  الدور   **
السري  هو  العالم  بقاع  من  بقعة  كل  يف  وأدائه  لنرشه 
وتنفيذ  بارزانى  مصطفى  املال  الراحل  القائد  نهج  عىل 
مقولته )فخر لإلنسان أن يكون يف خدمة شعبه( وذلك 

ضمن الربامج اإلنسانية التي تقوم بها باستمرار.
إلى  تنظرين  كيف  كوردية  *كفاعلة 
المصير  تقرير  وحق  الفيدرالية  مسألة 

وقضايا الديمقراطية وحقوق االنسان؟
** الفيدرالية،كما هو معروف، هي نظام حكم تتبناه 
‘’نظام  والقوميات،  والثقافات  األعراق  املتعددة  البلدان 
حكم تكون السلطات فيه مقسمة بني حكومة مركزية 

وحكومات أصغر كاألقاليم أو الواليات’’
يف  كما  والحريات  الحقوق  ضمان  يف  ناجح  نظام  إنه 
تدبري مشاكل االختالف والتعدد، ولكن لتطبيقه يختلف 
املتقدمة  الديمقراطية  البلدان  ففي  ألخرى،  دولة  من 
يسودها  دولة  يف  ولكن  نجاحه،  الفيدرايل  النظام  أثبت 
بأبسط حقوق  يعرتف  ال  نظام حكم شوفيني مركزي 

اآلخرين لم ولن يكون نظاما ناجحا. 
ولعل خري مثال عىل ذلك هو إقليم كوردستان الذي كان 
لكن  فيدرايل،  حكم  نظام  من  يستفيد  أن  املفرتض  من 
الحكومة املركزية يف بغداد ملتحرتم أي حق من حقوقه 
التي يضمنها هذا النظام سواء كما هو معروف دوليا، 

أو كما هو منصوص عليه يف الدستور العراقي.
بالنسبة للحق يف تقرير املصري، فأعتقد أن من حق أي 
أن  غريه،  عن  تميزه  الذي  وجوده  مقومات  له  شعب 

يتمتع بحق تقرير مصريه، خصوصا الشعوب املضطَهدة 
بسبب العرق أو القومية أو الدين وغريها، ونحن الكورد 
تميزنا عن  التي  لنا خصوصياتنا  إذ  الشعوب  أحد هذه 
مصرينا  نقرر  أن  يف  الحق  كل  تمنحنا  والتي  بل  غرينا، 
حقنا  ترفض  الجوار  دول  أن  غري  باستقاللنا،  ونطالب 
عىل  معها  العيش  عىل  لتجربنا  كريم  حر  وجود  كل  يف 
شاهد  والتاريخ  واملقومات،  الخصوصيات  تلك  حساب 
عىل حجم املعاناة والظلم الذي عانيناه من قبل األنظمة 

الحاكمة يف هذه الدول بهذا الصدد وعىل مر السنني.
هي  الديمقراطية  دامت  فما  الديمقراطية  عن  وأما  ـ 
السلمي  التداول  عىل  قائم  الحكم،  أشكال  من  ‘’شكل 
جميع  فيه  يشارك  الذي  األكثرية  وحكم  للسلطة 
أو  مبارشة  إما  املساواة  قدم  عىل  املؤهلني  املواطنني 
للشعب،  السلطة  فيه  تكون  حكم  ممثلني’’،  خالل  من 
ويختار  السيايس  مصريه  يقرر  من  هو  الشعب  أن  أي 
مختلف  لضمان  نظام  أفضل  أنها  فأرى  الحكومات، 

الحقوق والحريات.
األمازيغية؟  القضية  عن  تعرفين  *ماذا 
القضية  وبين  بينها  التشابه  أوجه  وما 

الكوردية؟

بالقضية  معرفتي  بأن  لكم  أعرتف  أن  بدًء  أود   **
ملكة  السيدة  الكاتبة  عىل  تعريف  مع  بدأت  األمازيغية 
مناضلة  لهكذا سيدة  واحرتامي  إذ جعلني حبي  مزان، 
فرصت  األمازيغية  بالقضية  االهتمام  برضورة  أشعر 
اكتشفت  أن  األمازيغي،وكان  الشعب  وعن  عنها  أقرأ 
شعوب  أقدم  من  لشعب  عادلة  قضية  هي  القضية  أن 
شمال إفريقيا،شعب كان وما يزال يتواجد عىل مساحة 
شاسعة تمتد من واحة سيوا عىل مشارف مرص رشقا 
الصحراء  امتداد  وعىل  غربا،  األطليس  املحيط  حتى 

الكربى والساحل اإلفريقي حتى مايل والنيجر جنوبا. 
بالنسبة للجزء الثاني من السؤال املتعلق بأوجه التشابه 
عىل  الحظت  فقد  والكوردية  األمازيغية  القضيتني  بني 
الكوردي  شعبي  من  كل  بني  التشابه  أن  قراءاتي  مدى 
شعب  فكالهما  بعيد،  حد  إىل  كبري  األمازيغي  وشعبكم 
مقومات  له  منهما  وكل  منطقته،  يف  وعريق  أصيل 
وجوده التي ال غنى له عنها حتى يكون، والتي تختلف 
كالعرب  لها  الخاضعني  الشعوب  مقومات  عن  كلياً 

والفرس والرتك.
مقومات لعل من أهمها لغته األم، تلك اللغة التي تختلف 
املنطقة  يف  املوجودة  اللغات  الباقي  عن  كليا  اختالفا 

وخصوصا اللغة العربية والفارسية والرتكية.
بل  الثقافية،  ولإلبادة  للغزو  تعرض  كليهما  أن  كما 
وملحاوالت إلبادته عرقيا ووجوديا،غري أنهما لم يرضخا 
لألمر الواقع، واقع التجزئة والتشتت، وواقع سياسات 
الوسائل  وبكل  قاوما  بل  والتفريس،  والترتيك  التعريب 
من  املهضومة  حقوقهما  السرتداد  لهما  أتيحت  التي 
قبل الثقافات املهيمنة أو األنظمة الحاكمة، كما خاضا 
األنظمة  تلك  حمل  أجل  من  مستميتاً  نضاالً  يزاالن  وال 
القومية والسياسية واللغوية  عىل االعرتاف بحقوقهما 

والثقافية.
*رأيك بكلمة في حق كل من:؟

لشعبه  مخلص  حكيم  قائد  البارزاني:  مسعود   **
ولوطنه.

املرأة الكوردية: سيدة املواقف الوطنية البطولية.
الدولة الكوردية: حلم مرشوع لكافة الشعب الكوردي، 
قريبا،  يتحقق  نراه  أن  نتمنى  ودويل  إقليمي  مطلب  بل 

بل يسعدنا جميعا أنه مطلب سيتحقق عاجال أم آجال.

الفاعلة والناشطة الكوردية شريين مجال لـ  »العامل األمازيغي«:
الكورد واألمازيغ تعرضوا للغزو واإلبادة الثقافية

“ قالت الفاعلة والعضو المتطوع في »مؤسسة بارزاني الخيرية«، شيرين جمال محمد، إن التشابه بين كل من الشعب الكوردي والشعب األمازيغي، »كبير إلى حد بعيد، فكالهما شعب أصلي وعريق 
في منطقته، وكل منهما له مقومات وجوده التي ال غنى له عنها حتى يكون، والتي تختلف كلياً عن مقومات الشعوب الخاضعين لها كالعرب والفرس والترك.«

وأشارت في حوار مع »العالم األمازيغي« إلى أن »كليهما تعرض للغزو ولإلبادة الثقافية، بل ولمحاوالت إلبادته عرقيا ووجوديا،غير أنهما لم يرضخا لألمر الواقع، واقع التجزئة والتشتت، وواقع سياسات 
التعريب والتتريك والتفريس، بل قاوما وبكل الوسائل التي أتيحت لهما السترداد حقوقهما المهضومة من قبل الثقافات المهيمنة أو األنظمة الحاكمة، كما خاضا وال يزاالن نضااًل مستميتاً من أجل حمل 

تلك األنظمة على االعتراف بحقوقهما القومية والسياسية واللغوية والثقافية..«”

حاوره
منتصر 

إثري

”
»الشعبان الكوردي واألمازيغي تعرضا 

للغزو ولإلبادة الثقافية، بل ولمحاوالت 
إبادته عرقيا ووجوديا«

”
»لمؤسسة بارزاني الخيرية دور كبير في 

إغاثة النازحين والالجئين بعد اجتياح 
تنظيم داعش اإلرهابي لمناطق واسعة 
في العراق وتوجه اآلالف من النازحين 

”   والالجئين إلى إقليم كوردستان«
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إعداد: 
رشيدة 

إمرزيك

»محاربة  بـ  املتعلق  قانون103-13  دخل 
حيز  باملغرب  النساء«  ضد  والتحرش  العنف 
الحايل،  شتنرب  األربعاء12  يوم  وذلك  التنفيذ، 

بعد مخاض دام 6 سنوات.

ملطالب  انتصار  بمثابة  القانون  هذا  ويعترب 
الحركات النسائية املغربية ومنظمات املجتمع 
املدني، والذي أتى ليعزز حقوق املرأة املغربية، 
نص  الذي  الدستور،  مقتضيات  مع  انسجاما 
عىل املساواة والنهوض بحقوق املرأة وحمايتها 

من كل أشكال التمييز ضدها.

األرسة  وزيرة  الحقاوي  بسيمة  وقالت 
إن  االجتماعية  والتنمية  واملساواة  والتضامن 
قانون »محاربة العنف والتحرش ضد النساء« 
، يعترب قانونا »ثوريا« ، وقد جاء إلنصاف املرأة 
العدل  وتحقيق  املساواة  من  مزيد  وتحقيق 
التي  القوانني  أهم  من  وهو  املجتمع،  داخل 

تمت املصادقة عليها، يف السنوات األخرية.

أنه  اإلعالم  لوسائل  لها  ترصيح  يف  وأضافت 
املغرب  اعتمدها  التي  األرسة،  مدونة  و«بعد 
قانون  أمام  إننا  القول  يمكن   ،2004 سنة 
الذي  العنف  من  ويحميها  املرأة  ينصف  ثان 

يطالها«.

الجديد  القانون  هذا  يميز  ما  أن  إىل  مشرية 
أو جوانب وهي  أبعاد  أربعة   هو كونه يشمل 
الجانب »الوقائي واملحائي والتكفيل والزجري« 
وهو من شأنه أن يحارب جميع أنواع العنف، 
وليس فقط نوعا واحدا؛ بل كل فعل أو امتناع 
فهو  للمرأة  رضرا  يسبب  أن  يمكن  قول  أو 

عنف.

األفعال  بعض  تجريم  عىل  القانون  وينص 
كاإلكراه  باملرأة  رضرا  يلحق  عنفا  باعتبارها 
األرسة  مقتضيات  عىل  والتحايل  الزواج،  عىل 

املتعلقة بالنفقة والسكن وغريها.

ومن بني العقوبات التي أقرها القانون الجديد 
شهر  من  حبسية  ‘’عقوبة  املتحرشني  ضد 
إىل  درهم   2000 من  وغرامة  أشهر،  ستة  إىل 
لكل من  العقوبتني،  إحدى  أو  درهم،   10.000
أمعن يف مضايقة الغري يف الفضاءات العمومية 
أو  إشارات  أو  بأقوال  األماكن  من  غريها  أو 
أفعال لها دالالت جنسية أو ألغراض جنسية، 
أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكرتونية، أو 
طبيعة  ذات  صور،  أو  تسجيالت،  أو  هاتفية، 
جنسية أو ألغراض جنسية«، مضيفة بأن هذا 
القانون شدد العقوبات ضد األقرباء، كالزوج، 
وزميل العمل، أو األصول أو رجل النظام، كما 
العنف  فيه  يكون  التي  الحاالت  يف  تشديده  تم 

ممارسا بسبب جنسها.

* ر.إ

قانون » حماربة العنف والتحرش ضد النساء« انتصار للحركات النسائية باملغرب
الجاري،  شتنرب   14 الجمعة  يوم  مراكش،  مدينة  عرفت 

خاص  أفريقيا  وشمال  باملغرب  نوعه  من  متحف   أول  تدشني  
املغربية  املرأة  بإبداعات  للتعريف  مؤسسه  يسعى  والذي  باملرأة، 

يف مختلف  املجاالت.
مربع  مرت   220 مساحته  تبلغ  الذي  املتحف،  مؤسسو  وسعى 
خلق  إىل  املتحف  هذا  خالل  من  القديمة،  مراكش  مدينة  بقلب 
تأثريها  ومدى  بإسهاماتها  يعنى  املغربية  باملرأة  خاص  فضاء 
البارز يف تاريخ املغرب عىل مر العصور، سواء  يف مجال الفنون 

والثقافة والعلوم والحياة االقتصادية والحياة االجتماعية.
ويتكون املتحف من جزئني؛ األول يتعلق بتاريخ املرأة املغربية عىل 
مر العصور، والثاني يركز عىل جميع املواضيع الرئيسية املتعلقة 

باملرأة يف بيئة أكثر حداثة.
للمرأة  بالكامل  تكريسه  تم  الذي  الجديد  الثقايف  الفضاء  هذا 
يف  الراغبني  الزوار  وجه  يف  رسمي  بشكل  أبوابه  افتتح  املغربية، 

االطالع عىل أروقته املتنوعة.
* ر.إ

مدينة مراكش
 حتتفي باملرأة املغربية

تحظى  األمازيغية  اإلكسسوارات  أصبحت 
باهتمام كبري يف اآلوانة األخرية من لدن العديد 
يتمييز  ملا  النساء  خصوصا  املشاهري  من 
يعتربمن  األمازيغي  فالزي  جمالية،  من  به 
وحظي  املرأة،  بها  تزينت  التي  األزياء،  أعرق 
وحتى  العالم  عرب  املشاهري  من  العديد  بالهام 
الدقيقة  بتفاصيله  يتميز  إذ  األزياء،  مصممي 
واألكسسوارات الفضية التي تتجمل بها املرأة 
ويف  وجاذبيتها،  جمالها  من  لتزيد  األمازيغية 
حارضا  األمازيغي  الزي  يكون  املناسبات  كل 
بقوة، ليُثبت نفسه كزي تقليدي مغربي أصيل.

شهر  يف  مادونا،  العاملية،  النجمة  ظهرت  وقد 
لها،  صور  ويف  مراكش  بمدينة  املايض  غشت 
التواصل  مواقع  عىل  حساباتها  مختلف  عرب 
أكسسوارات  ترتدي  وهي  االجتماعي، 
ميالدها  بعيد  احتفالها  بمناسبة  أمازيغية، 
الستون، وعلقت عىل إحداها بالقول »االحتفاء 

بالثقافة األمازيغية« كما اختارت النجمة العاملية مادونا 
جوائز  توزيع  حفل  خالل  كذلك  االمازيغي  الزي  ارتداء 
.”Vma‘s« »الحفل العاملي »إم تي يف فيديو ميوزك أواردز

للزي  التي أظهرت عشقها  األوىل  النجمة  وليست مادونا 
األمازيغي، بل أيضا قامت جينيفر راسميمانانا، القنصل 
األخرى  هي  باملغرب،  األمريكية  املتحدة  للواليات  العام 
بارتداء الزي األمازيغي التقليدي خالل مشاركتها يف امللتقى 
املنظم  والريايض،  واالجتماعي  والفني  الثقايف  الثالث 
بمنطقة »اسكاون«، دوار ميال، التابع إلقليم تارودانت.

الفنانة  األمازيغي  الزي  عاشقات  كوكبة  إىل  وتنضاف 
اعجابها  أبدت  والتي  رشف  سعيدة  الصحراوية  املغربية 
بموقع  حسابها  عىل  نرشت  بعدما  األمازيغي  بالزي 
التواصل اإلجتماعي »انستغرام« صورة لها وهي ترتدي 
تحية  »أحىل  صورتها  عىل  رشف  وعلقت  أمازيغيا،  زيا 
إعجاب  صورتها  ولقيت  عليكم«،  نموت  أمازيغ  ألحىل 
اطاللتها  عىل  التعليقات  جل  اثنت  حيت  جمهورها 
الصحروي. بالزي  ظهورها  الفوا  ان  بعد  الجميلة، 

بالزي  تسكت  ابتسام  الشابة  املغنية  ظهرت  كما 
األمازيغي يف مهرجان تيميزار الذي ينظم بمدينة تيزنيت 
بأصولها  تشبتا  ارتدته  أنها  حينها  وقالت   ،  2015 سنة 
األمازيغية، وحصدت صورتها أنذاك اآلالف من اإلعجاب.

والفنانة  النجمة  خطفت  الفنية،  التظاهرة  نفس  ويف 
الكبرية لطيفة رأفت األنظار، بجمالها يف الزي األمازيغي، 
بموقع  الرسمي  حسابها  عىل  نرشتها  صورة  خالل  من 
شكرا  األصيلة،  »السوسية  بالقول  وعلقت  “انستغرام”، 
مهرجان تيميزار، شكرا اهل تزنيت عىل حسن االستقبال 
و شكرا لكل من ساهم يف نجاح هذا الحفل األكثر من الرائع 
ا والذي فاق حضور جماهريه خمسون ألف متفرج ...«.

قفطانا  ارتدت  التي  بطمة  دنيا  املغربية  النجمة  وتلتها 
بأكسسوارات  وتزينت  وحمراء،  خرضاء  بخيوط  ُمطرزا 
فضية، وذلك خالل حضورها  بمهرجان تيميتار الذي اقيم 
بأكادير يف شهر غشت املايض، وقد نالت صورتها إعجاب 
األمازيغية. بأناقتها  أشادوا  حيث  محبيها،  الكثريمن 

ولإلشارة فالزي األمازيغي ال يكتمل إال بوجود الحيل الذي 
يزيد املرأة االمازيغية جمال، ونذكر من بني هذه الحيل ما 

القرون يوضع  يسمى بـ“تسكوين“ بمعنى 
لعب  الحيل،  وهذا  الرأس  مقدمة  عىل  كتاج 
الفرنيس  االستعمار  إبان  كبريا  و  هاما  دورا 
هذا  يرتدين  الجنوب  نساء  كانت  اذ  بالبالد 
و  البارود  ينقلن  انهن  حني  يف  كزينة  الحيل 
حيث  بالجهة  املقاومة  افراد  اىل  الرصاص 
به  وتتنقل  بالبارود  الحيل  هذه  املرأة  تعبأ 
وسيلة  بمثابة  فكان  أخرى،  إىل  جهة  من 
القضاء  يف  للمساهمة  السالح  لتهريب 
ايضا  نجد  كما  الفرنيس.  االستعمار  عىل 
“الخاللة” وهي عبارة عن بروش عىل شكل 
مثلث و”املشبوح” وهي حلية فضية مزينة 
عىل  الرأس  عىل  توضع  الكريمة  باألحجار 
تمثل  التي  الحيل  أشهر  ومن  عصابة،  شكل 
“تزرزيت”  املشبك  هي  املنطقة  اختصاص 
النساء  كانت  التي  الثقيلة،  األساور  و 
للزينة  فقط  ليس  تستعملها  األمازيغيات 
أنفسهن،  عن  الدفاع  أجل  من  أيضا  لكن 

الحادة. القرون  ذات  األشكال  نجد  لهذا 

وتعددت  االمازيغ  عند  مختلفة  أدوارا  الحيل  لعبت  كما 
وحسب  جغرافيا  املناطق  حسب  وألوانها  أشكالها 
العادات والتقاليد املوجودة بني القبائل وكان للحيل شأن 
ورفعة تميز الغني عن غريه، والحيل معروفة منذ القدم 
السابقة  فاألمم  بها،  وتجمل  اإلنسان  استخدمها  فقد 
االجتماعية  وثقافتها  معتقدها  حسب  فلسفة  لها 
الناحية  من  الحيل  أهمية  سابقة  أمم  يف  انترشت  حيث 
قوتها  سابقة  أمم  يف  انترش  حيث  والسحرية  الدينية 
الجمال  إىل  باإلضافة  السوء  من  صاحبها  وحماية 
واملنصب  والجاه  والجمال  والرفعة  للحسن  رمز  فهي 
لألشياء  بالطبيعة  البرش  انجذاب  إىل  فباإلضافة  والغنى، 
وقد  تاريخية  أهمية  لها  كانت  الحيل  فإن  الجميلة؛ 
استخدمت يف السابق الحيل من مواد بسيطة مثل أغصان 
والعظام  واألحجار  األصداف  ومن  واألعواد  النباتات 
بدأ  وقد  الحيوانات  وجلود  الكتان  خيوط  استخدام  مع 
زجاجية  بمواد  األحجار  بعض  بطالء  االمازيغ  قدماء 
خاصاً. رونقاً  الحيل  يعطي  وملعاناً  بريقاً  ليكسبوها 

الزي األمازيغي رمز العراقة وملهم املشاهري
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سا إذيي إغاْي افاْض    أْم ذس ثنا ثشاظفاط: » أّم إذاْس إغݣـّاْغ إْوعدِّ
حاْن«

   هذا املثل األمازيغي الريفي فكرته األساسية  تنطبق عىل كل واحد 
يتعظ ويأخذ العربة والدرس مما يقع فيه اآلخرين من حماقات وتهور 
أو أي خيار مجازف الذي يصيبهم بالحرسة واأللم والندم وبما يطول 

ذكره يف آخر األمر.                                 
وقصة هذا املثل هي كالتي:

حدث أن التقت النملة ذات مرة غري بعيدة عن بيتها بالحجلة وتجاذبتا 
أطراف الحديث حول أمور كثرية، وملا همت النملة باالنرصاف إىل حيث 
كانت تقصد، رصحت للحجلة عن رغبتها يف دعوتها لزيارتها يف منزلها 
يف املقبل من األيام. واتفقتا عىل أن يكون موعد الزيارة بعد بضعة أيام 

من اآلن.
بيتها،  يف  اليومية  أشغالها  تمارس  النملة  كانت  وبينما  األيام،  ومرت 
قد  الحجلة  صديقتها  فإذا  لتفتح،  فقامت  الباب؛  عىل  دقا  سمعت  إذ 
املفعم  الرتحاب  مظاهر  كل  النملة  أظهرت  أن  وبعد  لزيارتها.  جاءت 
بالود وحسن االستقبال، وما رافق ذلك من أكل ورشاب مختلف ألوانه، 
ذاك  قائمة مخزونها ومما جمعته من مؤونة يف  ذلك عىل  معتمدة يف 

الصيف لسباتها الشتوي.
 املهم املائدة كانت متنوعة من كل الحاجيات التي تشتهيها ضيفتها، 

أكال و رشابا. أكلت الحجلة حاجتها منها حتى مألت حوصلتها.
وهي عىل حالتها هاته، عربت الحجلة للنملة عن شكرها عىل ما لقيتها 
انرصفت  ثم  الضيافة  وكرم  والرتحاب  االستقبال  حفاوة  من  منها 
عىل أحسن حالة، وطارت يف السماء عىل جناح الرسعة قبل أن يجن 
الليل عائدة إىل عشها الذي تسكنه هنالك يف تلك الرباري الهادئةوهي 
مرسورة بتلك األوقات السعيدة التي قضتها يف ذلك اليوم برفقة النملة 

ل بالنسبة لها. املضيافة. انه يوم ُمَحجَّ
كعادتها،  هادئة  جاثمة  الدافئ  وكرها  يف  هي  بينما  املساء،  ذاك  ويف 
األيام، بمثلها  للنملة، يف يوم من  الجميلة  الدعوة  ترد  أن  ببالها  خطر 

أو بأحسن منها.
انقضت األيام، وأتى اليوم الذي ستنزل به النملة ضيفة عىل صديقتها 
يف  إليها  النملة جاءت  أن  األخرية،  الحجلة ولسوء حظ هذه  الحميمة 
ال  معرسة  كانت  ضيفتها؛  بها  لتتحف  شيئا  فيه  تملك  تكن  لم  وقت 
أكال وال رشابا فاشتد ضيقها من عدم استطاعتها تقديم وجبة تليق 

بضيفتها املرحب بها.
بالتحديات  مليئة  شاقة  بحث  رحلة  يف  تخرج  أن  يلزمها  كان  حينئذ 
اليدين  واملخاطر وهي تسعى جاهدة حتى ال تعود إىل ضيفتها صفر 
حيث  وجهها  تويل  املبتغى؛  عىل  الحصول  من  يائسة  غري  فانطلقت 
للتزود منه بما قدرت عليه من  أنها ستجد هنالك غذاء  يخطر ببالها 
أن  خالله  من  يمكنها  الذي  لألكل  الصالح  الطعام  من  غريها  أو  حًب 
ترس ضيفتها التي ترشفت باستضافتها والتي هي اآلن يف بيتها تنتظر 

عودتها عىل أحر من الجمر.
الحجلة يف هذه الرحلة األلف ميل املحفوفة باملخاطر، نزا بها قلبها إىل 
السماء  تذرع  رشعت  هنالك  ويزرعها،  أرضا  يحرث  فالحا  كان  حيث 
تواجده  عديدة عىل مكان  غارات  تشنُّ  وأخذت  بحث حثيث،  يف  فوقه 
فارتمت  بالحب  مملوءة  مكشوفة  قربة  السماء  من  معاينتها  لحظة 
تظفر  أن  يف  ورغبتها  قيص،  ركن  يف  محطوطة  القربة  حيث  الحجلة 

بحاجتها من هذا الخري الوفري جد ملحة.
وها هي الحجلة تنقل خطواتها الحذرةغري بعيدة تحدق يف القربة مليا، 
ما  تخىش  وهي  وقلَّته،  الطعام  شح  أمام  وآمالها  طمعها  محط  إنها 
تخشاه أن تضيع منها هذه الفرصة لرد الجميل للنملة بمثله. كانت 
الحجلة  األرض وكانت  متناثرة عىل  و بعض حباتها  القربة مفتوحة 
عن  تتوقف  الحبات.  تلك  تنقر  أخرى،  و  الفينة  وبني  فيها،  تحملق 
النقر ثم تتحرك لتطري؛ لم تكن تحط إال لتطري يف القريب العاجل وهي 
عن  تغيب  آلخر  حني  ومن  منه،  ومتهيبة  الحراث  من  خيفة  تتوجس 
عيونه ثم تعود فجأة لتحوم  حوله من جديد، وهي ما زالت لم تجد إىل 
مبتغاها سبيال. وها هي تعاود الكرة مرة ثانية وثالثة، وكأنها تريد أن 

توقع هذه القربة بما فيها بني مخالبها.
إنها وحدها هنا واآلن. الرجل الحراث أحيانا يدير ظهره إليها كأنه غري 
إليها  قادما  يكون  حني  إليها  الثاقبتني  عينيه  يرسل  وأحيانا  بها،  آبه 
بالقبض عليها و هي ال تعرف ماذا  لعبتها، كانت تغريه  تلعب  وهي 

يجري يف رأسه.
ما  وبعد  االحرتاس  ذلك  الحجلة  ازالت  تام.  هدوء  يسودها  األجواء   
استدارت ولم تجد أحدا يراقبها ظنت أنها لوحدها، فإذا هي تتسلل عرب 
فتحة القربة فدخلت، إنه خيار مجازف لكنها ال تملك أي خيار آخر، 
ها هي ذا أصبحت يف الداخل، وأخذت تلتقط منها بما تطعم ضيفتها.. 
املسكينة تستجمع قواها  بمنقارها.. فما كادت  قليال  فجمعت شيئا 
للطريان حتى كان َمن كان يمنِّي نفسه بها ينحني عليها لتوه بكلتا 
يديه اغالقا واحتواء، لم يرتك لها أي فرصة للنجاة، وحبسها يف نفس 

القربة وبقيت بداخلها محبوسة ملومة محسورة.
فما أتعس حظ هذه الحجلة !وهي يف هذه الورطة التي ال مخرج منها.

هبطت  التي  الوجبة  وهذه  الثمني  الصيد  بهذا  أوقاته  أسعد  يف  الفالح 
عليه من السماء التي سيمأل بها بطنه، لربما، بعدما ينجز عمله. ثم 

سار بها اىل بيته.
وبعدما  الحجلة،  وكر  يف  االنتظار  يف  كانت  التي  الضيفة  النملة  وأما 
فتملكها  وحدتها  النملة  سئمت  الخارج  ففي  املكث  الحجلة  أطالت 
لها مكروه  أن يكون قد حدث  الحجلة حتى ظنت  القلق حول مصري 
لتبحث عن  تخرج  أن  بعد طول صربها  فرأت  يضايقها،  املكان  وأخذ 
أسباب  معرفة  إىل  استطالعا  تخرج  بها  وإذا  مكان،  أي  يف  صديقتها 
تأخرها، فانطلقت سائرة حائرة ال تعرف أين تذهب؛ وبينما هي تدب 
يف األرض وتبحث يف كل مكان إىل أن التقت يف الطريق من أخربها أن 
متلبسة  وهي  فالح  قبل  من  القبض  عليها  ألقي  صيدت؛  قد  الحجلة 
فشهقت  منزله  يف  عنده  محبوسة  اآلن  إنها  قربته  من  قمحه  برسقة 
النملة ألن الدهشة بلغت بها مبلغاوكان لها عجبا أن تضبط الحجلة 
ترسق الحب، ووقفت صامتة ال تنطق بكلمة ويف نفسها ما فيها من 
الحجلة ألنها لم تكون تتوقع منها  حرسة وألم عىل مصري صديقتها 
مثل هذا األمر الفظيع. وما لبثت  هذه النملة أن أخذت حزاما ولفته 
عىل بطنها وربطته بشدة ثم قالت: » اّم إذاس  اغݣاغ اوعدسا إذايي 

إغْي افاضحان«
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ختليد أربعينية«الرايس« ئحيا بوقدير..
األعرج:  الساحة الفنية فقدت أحد أعمدة الفن األمازيغي

 14 املنرصم  الجمعة  بالرباط،  باحنيني  قاعة  احتضنت 
شتنرب، حفال تأبينيا، تكريما لروح الفقيد الراحل الفنان 
الثقافة  وزير  بحضور  وذلك  بوقدير،  إحيا  »الرايس« 
املعهد  عميد  بوكوس  أحمد  و  األعرج،  محمد  واالتصال 
الوطنية  الرابطة  أعضاء  و   ، األمازيغية  للثقافة  امللكي 

لشاعرات وشعراء أسايس، واألرسة الفنية للفقيد.
يف  االتصال  و  الثقافة  وزير  ألقاها  التي  الكلمة  وحسب 
أحد  فقدت  املغربية  الفنية  الساحة   « فإن  الحفل  هذا 
أعمدة الفن األمازيغي ورمزا من رموز الثقافة الوطنية، 
عامة  الوطني  الثقايف  الرتاث  لخدمة  حياتها  كرست 
باعتباره  خاصة،  األمازيغي  والروحي  الثقايف  واملوروث 
أعالمه  أبرز  ومن  أحواش  لفن  األول  الرعيل  من  فنانا 
الذين أتقنوا كل أنماط هذا الفن األصيل ببالغة يف النظم  

وبراعة يف الغناء واإلنشاد ». 
سفري  لقب  استحق  الراحل   « بأن  األعرج  الوزير  وأكد 
وينقله  الفن  هذا  يروج  أن  استطاع  ألنه  والنظم  الشعر 
خالل  من  العاملية،  إىل  واإلقليمي  املحيل  النطاق  من 
الدولية،  واملحافل  املهرجانات  من  العديد  يف  مشاركته 
للباحثني  دسمة  مادة  يعترب  غزيرا  إنتاجا  ترك  أنه  كما 
 « وبأنه   )...(  « األمازيغي  والشعر  بالثقافة  واملهتمني 
يف  به  ساهم  ما  نظري  بارزا،  وطنيا  وهرما  برشيا  كنزا 
توثيق ونقل ركن من أركان  الثقافة األمازيغية األصيلة 

إىل الجيل الجديد ».
و  للحقوق  األمازيغي  املرصد  رئيس  عصيد،  أحمد  وأكد 
الوطنية لشعراء و شاعرات  الرابطة  الحريات، و عضو 
من  الهدف  أن  أمازيغ«  ل«أمضال  ترصيح  يف  أسايس، 
وفاة  ذكرى  تخليد  هو  الرابطة  نظمته  الذي  اللقاء  هذا 
2018، و  1 غشت  الفنان الكبري ئحيا بوقدير الذي تويف 

كذا التفكري يف الرتاث الذي خلفه الحاج بوقدير، و كيفية 
الضخم  الشعري  ديوانه  خاصة  و  ترصيفه،  و  تدبريه 
الذي وجب نرشه و تدوينه بطريقة علمية و أكاديمية ».

و أضاف أن » متحف الراحل سيبقى مفتوحا للعموم يف 
يلح  أخرى  جهة  من  و   ،« ثقايف  مركز  أو  ثقافة  دار  أي 
عصيد عىل » رضورة تسمية أو إنشاء قاعة عمومية أو 
أنظام ئحيا  البيضاء تحمل إسم  الدار  شارع عمومي يف 
بوقدير تخليدا لذكراه، كذلك يف أكادير و تارودانت و مدن 
أخرى« ، و كذلك رضورة » التفكري يف الفن الذي مارسه 
الشباب،  بوقدير و كيفية استمراره مع جيل جديد من 
الذي كونه هو بنفسه، ألن األسايس يف املهارات و موهبة 

ئحيا هو االستمرارية مع الشباب ».
و  أوبال  ابراهيم  الباحث  األستاذ  و  الشاعر  أكد  بدوره؛ 
أسايس  شاعرات  و  لشعراء  الوطنية  الرابطة  عضو 
عائلة  مع  القائم  التواصل   « عىل   ،« األمازيغي  للعالم   «
 .« متحفه  إثراء  كذلك  و  شعره  تدوين  و  لجمع  الراحل 
التي  مستقبلية  مشاريع  وضع   « عن  أيضا  تحدث  كما 

ستمكن من خدمة الجيل الصاعد من إنضامن ».
و عالقة بالكلمة التي ألقاها أوبال يف هذا اللقاء رصح ل » 
أمضال أمازيغ« بأنه يتم حاليا » تدارس مرشوع إعطاء 
األدوات  و  األشكال  لكل  و   ، أحواش  لفن  اإلعتبار  رد  و 
يف  أسايس  شعر  تدوين  و  جمع  و  املتواجدة،  التعبريية 
 ،« سوس  يف  األمازيغي  الشعر  تاريخ   « بعنوان  مؤلف 
الحقوق  يحمي  حقوقي  ملرشوع  النور  إعطاء  سيتم  و 
الجماعية لفناني املنطقة والحقوق الفردية لكل فنان، و 
ذلك برشاكة مع الجهات املختصة كاملعهد امللكي للثقافة 
وزارة  كذا  و  االتصال  و  الثقافة  وزارة  و  األمازيغية، 

الرتبية الوطنية.

و يف نفس الوقت يضيف 
سنعمل  املتحدث؛ 
تأطري  عىل  كشعراء 
أيام  و  إشعاعية  ندوات 
تحسيسية  دراسية 
و  لرضورة  توعوية  و 

كالمه  معززا  الالمادي،  الرتاث  هذا  عىل  الحفاظ  أهمية 
و  التغيري  بني  ما  شتان   « الخطابي  ملحمد  بمقولة 
التحديث ال للتغيري و نعم للتحديث »؛ فإن أردنا أن نطور 
مأخرا  ألنه  بثوابته،  التشبث  وجب  العرص  ملواكبة  فنّا 
بدأت تنترش ظاهرة خطرية يف فن أحواش و هي الخلط 
إدخالها دفعة واحدة يف نفس  و  التعبريية  األشكال  بني 

القالب الفني«. عىل حد قوله
من جانبه؛ طالب عبد الله أمغار رئيس  جمعية أحواش 
املعمورة للرتاث األمازيغي األصيل يف ترصيح له ل » العالم 
الثقافة  و  الهوية  التهميش عن  برفع   « » ب  األمازيغي 
إنظامن  من  الصاعد  بالجيل  االهتمام  و  األمازيغيتني، 
امللكي  املعهد  بشخص  املفروضة،  القيمة  إعطاءهم  و 
للثقافة األمازيغية، و وزارة الثقافة، و كل املعجبني بفن 
و  تدوينه  يتم  ال  الجنوب  يف  الفن  »هذا  ألن  تانضامت«، 
إنما يقدم من خالل طقس فرجوي و شفوي محظ ». 

يورد املتحدث
وعرب أمغار عن أسفه لوفاة الفنان ئحيا بوقدير، و كذا 
عامة  األمازيغ  الفنانني  مع  الوطني  اإلعالم  تعامل  ب« 
التي لم تكرمه يف  الدولة  وإحيا بوقدير خاصة، و كذلك 
حياته، باعتباره مايسرتو وسفري الثقافة األمازيغية عرب 

العالم ».
* الرباط/ خديجة الصابري

سوريا  يف  الكردية  كوباني  منطقة  ٱبن 
معهد  برتكيا٠خريج  حاليا  واملقيم 
باللغتني  كاتب  الزراعي،  املتوسط 
يف  أشعاره  نرشت  والعربية،  الكردية 
واملطبواعات  األدبية  املواقع  من  العديد 
وملحقها  خويبون  منها  الكردية، 
ويف  ..برجاف..سمبل،  زالل  كوباني، 
موقع كورد، كوليلك، كوباني٠ واملجالت 
آفشني  كوفار  اإللكرتونية,  األدبية 
والسوري الحر٠ صاحب ديوان »أنا من 
الكردي  الشاعر  إنه  كردستان«,  صقور 

مصطفى قادر٠ 
من  »أنا  لديوانه  كتابته  ظروف  عن 
 ،2012 سنة  الصادر  كردستان«  صقور 
لم  قادرأنه  مصطفى  الشاعر  يقول 
لو  الديوان  هذا  إصدار  من  ليتمكن  يكن 
مصادرة  من  تنفلت  لم  منه  نسخة  أن 
بسبب  ٱعتقاله  تم  حني  مطبوعاته 
ويف  سوريا،  يف  السياسية  أنشطته 
مصطفى  الشاعر  يقول  الصدد  هذا 
الرابعة  السنة  قادر:« لقد كنت طالبا يف 
حيث  الفلسفة،  قسم  حلب  بجامعة 
الدولة  مخابرات  قبل  من  خطفي  تم 
تقديمي  اثناء  الجامعة  من  السورية 
أتخرج  لم  لهذا  النهائية،  لالمتحانات 
ألجل  مرات  عدة  ٱعتقلت  الفلسفة،  من 
دوهم  األثناء  تلك  الكردية«٠يف  القضية 
دواوينه،  مخطوطات  وصودرت  بيته 
ملدقق  بالعربية  الديوان  أعطيت  كنت   «
لغة عربية ..بقي هذا الديوان عند املدقق 
الذي أعادها يل«، كانت تلك ظروف نرشه 
قصائدها  تتنوع  التي  األول  لديوانه 
بأرض كردستان،  تتغنى  حول مواضيع 

تاريخها وأبناؤها. 
نرش  ألهمته  التي  الفكرة  ماهية  وعن 
القصائد  أنرش  كنت   « قال:  ديوانه 
ديوان،  يف  بجمعها  فكرت  ثم  فرادى 
أردت بكتابي أن أوصل أحالمي وأفكاري 
أكثر  تكون  لعلها  الشعر  رياح  عرب 
القارئ،  اىل  ووصوال  وٱستفادة  تأثريا 
..تتناول  مختلفة  ثورية  مواضيعها 
وحقوق  كردستان  وجمال  القضية 
الكردية كوباني  واملدن  الكردي،  الشعب 
والقادة  الثورية  والشخصيات  وعفرين 

التاريخيني وعيدنا القومي«٠ 
من  قوتها  املستمدة  الهوية  هذه  وعن 

وتجلياتها  الحضارية  الذاكرة 
ودالالت  القومية  الحفالت  يف 
األماكن يف جغرافية كردستان, 
قادر  مصطفى  الشاعر  كتب 
ديوانه  مطلع  يف  »أنا«  قصيدة 

قائال: 
أكتب عن تاريخ ميــالدي 

عىل صفحة البقاء 
وأطبعها يف كهف شانيدار
 وأنرشها عرب رياح آمايل

 يف غابة أشعاري 
عن شهر الكرد 

و عيد النوروز٠ 
من  قادر  مصطفى  الشاعر  ولكون 
عامليا  ٱشتهرت  التي  كوباني  منطقة 
بدحرها للمنظمة اإلرهابية داعش، فقد 
خصها بٱهتمامه األدبي حيث كتب عنها 
وجه  يف  الخالدة  ملحمتها  تخلد  قصائد 

اإلرهاب: 
دعيني أعشــقِك بال قيـود  

كي أنجو من ضبابي 
وأنهَض بوجــودي

 أنا ثمٌل دونِك 
دعيني أمّشُط شــعرِك

 وأرســـــُم لِك جدائل تشبه هـولري !! 
ل بعينيِك قلبي  وأكحَّ

دعيني .. أبحُر وأنفاسِك
 يف فضـــاء الله مستلقياً 

عىل هديل األماني 
دعيني .. أبحُث فيِك عـن إيماني 

وعن ينـابيـع كـوبـاني٠ 
اإلعتقاالت  من  التاريخ  هذا  لعل 
يف  الكورد  الناشطني  تجاه  التعسفية 
املتوترة  السياسية  واألحداث  سوريا، 
اإلبداعية  اإلختيارات  يف  أثر  املنطقة  يف 
مصطفى  للشاعر  الشعرية  الكتابة  يف 
قادر حيث يغلب عليها الطابع التنويري 
التثقيفي الهادف لشحذ الهمم أكثر من 
الجانب الفني املحض، مما يجعل القارئ 
يرمي  الذي  الرسايل  األسلوب  يستخلص 
إىل تمريرمحتوى زاخر بالشغف الكوردي 
من  الدؤوبة  واإلستماتة  الحرية  لقيم 
روح  الروح،  تلك  إنها  تحقيقها،  أجل 
الشاعر  قصائد  من  تتجىل  التي  الشعب 
عن  قائال  عرب  لهذا  قادر،  مصطفى 
النفي  » سياسة  الكردية:  اللغة  وضعية 
الذي  والقمع  الظلم  والتفقري،  واالنكار 
النواحي  كافة  يف  شعبنا  بحق  مورس 
واللغة  األدب  عىل  كبري  تأثري  لها  كان 
األم  باللغة  الكتابة  منع  حيث  الكوردية 
وحتى التحدث بها، ليس فقط يف الدوائر 
أيضا،  اليومية  الحياة  يف  بل  الرسمية 
ضعفها،  أو  اللغة  تاليش  اىل  يؤدي  وهذا 
نفسها من  ذلك حافظت عىل  ولكن مع 

بعد  يوما  وتتطور  تتحسن  وهي  الزوال 
يف  سجني  وهو  الذكرى  تلك  عن  يوما«٠ 
سجون النظام السوري تتحدث قصيدته 
يحث  حيث  املنفردة«  يف  »ليلة  املؤثرة 
وكيف  السجان,  الصربأمام  عىل  نفسه 
أن ذكرى أغنية بلغته األم تدعم مقاومته 

لزنزانة النظام الديكتاتوري: 
الليُل متعٌب  

وأنا ممّدٌد يف تابوتي 
أقلُب خياالتي 

صوُت أُغنية بلغتي
 إيلَّ تأتي 

خلُت إنها من خياالتي 
أغنية كاوا..

 تاُلمُس آهاتي.. 
يكتب  قادر  مصطفى  الشاعر  أن  وكما 
من  جانبا  أوىل  فقد  كردستان،  أجل  من 
إبداعاته للقضية األمازيغية التي أهداها 
داللة  حول  سؤال  ويف  أشعاره،  من  ثلة 
أشعاره حول القضية األمازيغية، أفصح 
القضية  قائال:«  قادر  مصطفى  الشاعر 
جوانب  من  بقضيتنا  شبيهه  االمازيغية 
العنرصية  السياسة  ممارسة  يف  كثرية، 
محاوالت  وجودهم;  إنكار  و  بحقهم، 
جهة  من  وتزويرها  تاريخهم  محو 
وتشويهها يف وجه العالم متشابهة، كما 
والصداقة  والحب  متشابهة  املطالب  أن 
الشاعر  يؤمن  أيضا«٠  متبادل  بيننا 
مصطفى قادر بأن األدب يمكن أن يلعب 
يملك  األدب  ألن  األهمية,  شديد  دورا 
البرشي  بالتفكري  االرتقاء  عىل  قدرة 
إمكانيات  عىل  منفتحة  مستويات  إىل 
التعاطف  قدرة  فيها  تكمن  مدهشة, 
فيعرب  ولآلخر،  للذات  اإليجابية  والرؤية 
عن أهمية األدب يف القضيتني األمازيغية 
األدب  بٱعتقادي,   « قائال:  والكردية 
دور  له  والتواصل،  التقارب  لغة  هو 
نحو  العالم  نظرة  تغري  يف  إيجابي  جد 
يقارب  أن  استطاع  أنه  كما  القضيتني، 
بني الشعبني الكردي واألمازيغي بالحب 
والتعاطف«٠عرب الشاعر مصطفى قادر 
 « الكردي يف قصيدته  التعاطف  عن هذا 

أمازيغية«: 
وجهك حزين

 كعزف كوردي 
أحداقك نوميدية الرصاخ

 أيتها ... الجميلة التكوين 
أبية الطباع 

شهيقك العميق من زفري األرض 
 عطَّرِك بندى العشق٠ 

 *
عميق  الرؤية،  دقيق  شاعر  وكأي 
اإلحساس الوطني، لم يفته التأكيد عىل 
الوحدة  وأهمية  الصفوف  رص  أهمية 

الكردية، 
فمهما 

نت  كا
سة  ا رش
ى  لقو ا

حل  يف  الكردي  الشعب  لحق  املصادرة 
آلجغرافية  لحقائقه  مناسب  نهائي 
تتمكن من شعب  لن  فإنها  والتاريخية، 
هذه  املرتاصة،  بأياديه  قوي  متوحد، 
مصطفى  الشاعر  فيها  عرب  قصيدة 
التي  بالتحديات  وعيه  عميق  قادرعن 
الشاعر  يقول  كوردستان٠  حلم  تواجه 
مصطفى قادر يف قصيدته »ليس للكردي 

سوى الكردي«: 
هل تتذكر ...؟

 متى أدفأت روحك 
ورويت فؤادك

 متى ...هل تتذكر ..؟
 أيها الشجاع 

قل عىل جدران املنفردات 
ماذا رسمت ... بماذا رسمت ؟؟

 أيها الكريم 
أمازلت تجيش ملن يطرق قلبك الحنون 

ومن ثم يخون 
من عرب التاريخ لم يخذلك 

أعلم أن بمهجتك وطن تعيش فيه 
فأنا مثلك كردي

 أفق أيها الكردي
 ليس لنا سوى الكردي. 

الشاعرالكردي  أشعار  خالل  من 
الثائرة  بالريح  نشعر  قادر،  مصطفى 
حفالت  عبري  نشم  كردستان،  قمم  بني 
الكورد  أرض  نبضات  ونسمع  النوروز، 
عن  صورة  لنا  رسمت  أشعاره  العريقة؛ 
األماكن  بأعالم  مستعينا  كوردستان 
إنه  امليثولوجية،  والحكايات  الجغرافية 
ويف  مكانا،  بالقمم  إال  اليرىض  شعب 
القلوب منزلة٠ يقول يف قصيدته »كردي 

يف ترحاله«: 
الحب ... 

وطن بال حدود )...(
 قلعة دمدم 

ومدينة القمر«مهاباد«)...( 
الحب فوضوي يف قدومه 

كردي يف ترحاله.
بعضا  عرضنا  الذي  الجميل  ديوانه  بعد 
الكردي  الشاعر  لدى  قصائده،  من 
يف  ديوانني  مخطوط  قادر  مصطفى 
يف  كتابات  لديه  أن  كما  طوراإلنجاز، 

القصة.
 *خديجة إيكن

 شاعر من كوباين 
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