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أكثر من 20 سنة 䅊ف خدمة ا䐣لمازيغية

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ أخبـــار

ا䐣لمازيغية  بالسنة  ا䐥لحتفال  إن   
لهذه  تقويمها  يصل  التي  الجديدة 
السنة إ䑉ل سنة 2973، هي مناسبة أو䐧ل 
䑅للك  الحارة  بالتهاني  فيها  أتقدم  ان 
ا䑅لغاربة  ولكل  السادس،  محمد  الب䐧لد 
الشعوب  وكل  العالم  أمازيغ  وكل 
ا䑅لتنورة التي تقبل با䐥لخت䐧لف وبا䐢لخر.

ا䑅لناسبة  فهذه  معروف  هو  وكما 
خصوصا  ا䑅لغاربة  للمواطن䩆ي  بالنسبة 
ولكافة شعوب شمال إفريقيا عموما، 
تحمل د䐧للة كب䨱ية، خاصة وأنها تؤكد 
يف㌱س  ما  وهو  با䐣لرض،  ا䐧لرتباط  ع䑉ل 
السنة  ببداية  اليوم  هذا  تسمية 
للمغاربة.  الجمعي  الوعي  䅊ف  الف䐧لحية 
طويلة،  عهود  منذ  كانوا  ا䑅لغاربة  䐣لن 
أوفياء  بأرضهم،  متشبث䩆ي  ومازالوا 
الجغرا䅊ف  بمحيطهم  䐧لنتمائهم، 
الجميلة  وبالقيم  وبهويتهم  والثقا䅊ف، 

التي تحملها ثقافتهم. 
أن  علينا  وجب  كذلك  مناسبة  وهذه 
عملنا  لتقييم  تأمل  لحظة  فيها  نقف 
اشتغلت  الذي  ا䑅للف  هذا  يخص  فيما 
سنة  䑅لدة  رسمية  مؤسسة  䅊ف  عليه 

كاملة.
أذكر  ان  ع䑊ل  وجب  ا䑅لنطلق  هذا  ومن 
طابعها  وتفعيل  ا䐣لمازيغية  بان 

اهتمامات  أولويات  من  هو  الرسمي، 
أخنوش،  عزيز  السيد  أمغار  حكومة 
ا䐣لول  اليوم  منذ  التي  الحكومة  هذه 
الذي با㐱شت فيه اعمالها كانت واعية 
ألقيت ع䑉ل عاتقها 䅊ف  التي  با䑅لسؤولية 
هذا ا䑅للف، خصوصا بعد ع㐱ش سنوات 

عجاف من ال䐧لإنجاز. 
لهذا وعت بأن تو䑊ل لهذا الورش ا䑅للكي 
به  النهوض  بغرض  ا䐥لهتمام  كامل 
䅊ف  له  فرصدت  خاصة،  عناية  وإي䐧لءه 
السنة ا䑅لن㔱صمة 200 مليون درهم، و䅊ف 
مليون   300 له  رصدت   2023 ميزانية 
ساعدتنا  مهمة  ميزانية  وهي  درهم، 
ع䑉ل  ا䐣ليام  من  القادم  䅊ف  وستساعدنا 
بأوراش  ل䐣لمازيغية  السليم  التنزيل 

كب䨱ية 䅊ف مجا䐧لت أخرى متعددة.
أولت  التي  ا䐣لساسية  ا䐣لوراش  ب䩆ي  من 
هذه  الك⠱بى  ا䐣لهمية  الحكومة  لها 
إدراج  تعميم  ورش  هو  السنة 
ا䐣لمازيغية 䅊ف ع䐧لمات ولوحات التشوير 
ادراج  العمومية،  ا䐥لدارات  بمختلف 
العمومية والشبه  ا䐣لمازيغية 䅊ف ا䐥لدارة 
العمومية، من خ䐧لل التواصل الشفهي، 
والتفاعل  كالتواصل  أو䑉ل،  كمرحلة 
بمراكز  ا䑅لواطن䩆ي  مع  ا䑅لبا㐱شين 
الطبيعة  ذات  با䐥لدارات  ا䐧لستقبال 

والثقافة  والعدل  كالصحة  ا䐧لجتماعية 
التواصل  وكذلك  والتواصل،  والشباب 
ع⠱ب  بعد،  عن  ا䑅لواطن䩆ي  مع  والتفاعل 
بمراكز  التواصل  䅊ف  ا䐣لمازيغية  ادراج 
طلبات  لتلبية  بالهاتف  ا䐧لتصال 
التنقل  يستطيعون  䐧ل  الذين  ا䑅لرتفق䩆ي 
كذلك  بالخارج،  القاطن䩆ي  للمغاربة  أو 
ا䑅لواقع  䅊ف  ا䐣لمازيغية  اللغة  إدراج 
ا䐥للك⨱تونية الرسمية لبعض القطاعات 
الوزارية. وكلها إجراءات أولية ستليها 
هذه  تعميم  اتجاه  ستدفع  أخرى 
ا䐥لدارات  نفس  داخل  العمليات 

وتعميمها كذلك ع䑉ل باقي القطاعات.
ا䐥لجراء  هذا  من  ا䐣لساس  الهدف  إن 
كأول خطوة 䅊ف تفعيل الطابع الرسمي 
وتيس䨱ي  تسهيل  أو䐧ل،  هو  ل䐣لمازيغية 
با䐣لمازيغية  الناطق䩆ي  ا䑅لرتفق䩆ي  ولوج 
إ䑉ل الخدمات العمومية التي كانت حكرا 
والفرنسية  بالعربية  الناطق䩆ي  ع䑉ل 
تقريب  ع䑉ل  العمل  ثانيا  ثم  فقط، 
وك㌱س  وجدانيا  ا䐥لدارة  من  ا䑅لواطن 
ثم  ا䑅لغربي،  ا䑅لواطن  عند  ا䐥لدارة  عقدة 
ا䑅لجتمع  ا䑅لجال لكل 㐱شائح  ثالثا، فتح 
العمومية  ا䑅لرافق  من  ا䐥لستفادة  من 
أو  تمييز  دون  ا䐥لدارية  الخدمات  ومن 

حيف بسبب اللغة.

اطار  䅊ف  تدخل  ا䐥لجراءات  وهذه 
ا䑅لجتمعي،  ا䐧لجتماعي،  ا䑅ل㐱شوع 
والذي  ب䐧لدنا  تبنته  الذي  الديمقراطي 
ا䐧لجتماعية.  الدولة  أسس  عليه  بنت 
هذه ا䐣لسس التي 䐧ل يمكن فصلها عن 
اللغوية  مبدأ أسا㍊س عام هو الحقوق 
ومفهوم  ا䑅لغربي،  للمواطن  والثقافية 
من  سيفرغ  ا䐧لجتماعية  الدولة 
رد  تأكيد  نلح فيه ع䑉ل  لم  اذا  محتواه، 
من  الجماعة،  داخل  للفرد  ا䐥لعتبار 
إ䐧ل  ا䐢لن  الحكومة  به  تقوم  ما  خ䐧لل 
ا䐥لنسان،  الفرد،  وهو ا䐧لهتمام برعاية 
صحيا واجتماعيا ع⠱ب وضع العديد من 
والرعاية  الصحة  مجال  䅊ف  إجراءات 
للفرد  ا䐥لعتبار  رد  وكذلك  ا䐧لجتماعية، 
اللغوية  ولرموزها  وطنية  كشخصية 
خ䐧لل  من  والحضارية  والثقافية 
بثقافته  وا䐧لهتمام  بلغته  ا䐥لع⨱تاف 

وبعمق تاريخه الطويل.

وقديما قال الحكيم ا䐧لمازيغي:
 iv iggut wawal ifiss yan 

Igh iggut wawal ifiss yan 
بمعنى اذا كثرت الثرثرة بدون فائدة 

فالصمت افضل

صـــرخـــــة
 䐧لبــــــد

 مـــنهـــــــا

أمينة ابن الشيخ

أمغار أخنوش يهنئ ا䑅للك وا䑅لغاربة 
بالسنة ا䐣لمازيغية ا䐬لديدة

فرصة  الحكومة،  رئيس  أخنوش،  عزيز  استغل 
اليوم  ا䐣لسبوعي،  الحكومة  مجلس  اجتماع 
السادس  محمد  ا䑅للك  لتهنئة  الخميس، 
وا䑅لواطن䩆ي،  وا䑅لواطنات  ا䑅للكية  وا䐣ل㌱سة 
باسم أعضاء الحكومة، بحلول رأس السنة 

ا䐣لمازيغية.
هذه  تستهل  الحكومة  إن  أخنوش  وقال 
رصيد  بتعزيز  الجديدة  ا䐣لمازيغية  السنة 
الرسمي  الطابع  تفعيل  ورش  إجراءات 
العمل  䅊ف  أولوية  باعتباره  ل䐣لمازيغية، 

الحكومي.
ا䐧للتزام  من  نابعة  ا䐥لجراءات  هذه  أن  وأكد 
الثابت للحكومة با䑅ل㙊ض قدما بهذا الورش، 
䅊ف تناسق تام مع التعليمات ا䑅للكية السامية 
ا䑅لتعلق   26.12 رقم  التنظيمي  والقانون 
ا䐣لمازيغية  للغة  الرسمي  الطابع  بتحديد 
و䅊ف  التعليم  مجال  䅊ف  إدماجها  وكيفيات 

مجا䐧لت الحياة العامة ذات ا䐣لولوية.
ا䐧لنط䐧لقة  الحكومة  إعطاء  إ䑉ل  وتطرق 
الفعلية 䑅لشاريع تهم تكريس ا䐣لمازيغية 䅊ف 
وذلك  العمومية،  وا䑅لؤسسات  ا䐥لدارات 
باللغة  الناطق䩆ي  ا䑅لرتفق䩆ي  وتوجيه  䐥لرشاد 
ا䐣لمازيغية وتسهيل تواصلهم ل䐧لستفادة من 
الخدمات ا䑅لتعلقة بالصحة والعدل والثقافة.

إ䑉ل  الحكومة  أعضاء  بكافة  أخنوش  وأهاب 
ا䐧لنخراط الجاد والفع䑊ل للمساهمة 䅊ف تنزيل 
ا䑅لادية  ا䐥لمكانيات  كل  وتوف䨱ي  الورش  هذا 
䐥لنجاحه،  ا䑅لتاحة  واللوجستيكية  والب㐱شية 
وا䐧للتقائية  التنسيق  㘱ضورة  ع䑉ل  أكد  كما 
䅊ف  ا䑅لسطرة  ا䐣لهداف  تحقيق  ع䑉ل  القادرين 
الحكومة  با㐱شتها  التي  الطريق  خارطة 

وفق ا䐢لجال ا䑅لحددة.

ا䐮لميسات.. إط䐧لق ا䑅لشاريع ا䑅لتعلقة بتعزيز استعمال اللغة ا䐣لمازيغية با䐥لدارات العمومية
جرى الث䐧لثاء 10 يناير الجاري بالخميسات، إط䐧لق 
ا䑅لشاريع ا䑅لتعلقة بتعزيز استعمال اللغة ا䐣لمازيغية 
با䐥لدارات العمومية، وذلك بحضور رئيس الحكومة 

السيد عزيز أخنوش.
إط䐧لقه  مراسيم  جرت  الذي  ا䑅ل㐱شوع،  هذا  ويأتي 
العام  وا䐣لم䩆ي  الحكومة  أعضاء  من  عدد  بحضور 
مسؤول䩆ي  وكذا  ا䐣لمازيغية،  للثقافة  ا䑅للكي  للمعهد 
التي  السامية  ا䑅للكية  ل䐥لرادة  تجسيدا  ومنتخب䩆ي، 

خصت ا䐣لمازيغية بعناية واهتمام كب䨱يين.
ا䐥لدارات  䅊ف  ا䐣لمازيغية  اللغة  إدماج  إ䑉ل  يهدف  كما 
وا䑅لواطن䩆ي  ا䑅لواطنات  ولوج  تيس䨱ي  بغية  العمومية 

إ䑉ل الخدمات العمومية ع䑉ل قدم ا䑅لساواة .
اتفاقيات  أربع  ع䑉ل  بالتوقيع  الحدث  هذا  وتميز 
بجميع  ا䐣لمازيغية  اللغة  إدماج  تعزيَز  تهم  㐱شاكة 
استفادة  لتيس䨱ي  وزارية  قطاعات  أربع  مصالح 

الخدمات  من  ا䐣لمازيغية  باللغة  الناطق䩆ي  ا䑅لرتفق䩆ي 
ا䑅لقدمة.

وهكذا، وقعت وزارة ا䐧لنتقال الرقمي وإص䐧لح ا䐥لدارة 
ع䑉ل اتفاقيات 㐱شاكة مع كل من وزارة العدل، ووزارة 
الصحة والحماية ا䐧لجتماعية، ووزارة ال⨱تبية الوطنية 
والثقافة  الشباب  ووزارة  والرياضة،  ا䐣لو䑊ل  والتعليم 

والتواصل.
وبهذه ا䑅لناسبة، قالت وزيرة ا䐧لنتقال الرقمي وإص䐧لح 
ا䐥لدارة، غيثة مزور، 䅊ف كلمة لها، إن هاته ا䐧لتفاقيات، 
اللغة  استعمال  تعزيز  إ䑉ل  إ䑉ل كونها تسعى  با䐥لضافة 
الحياة  مجا䐧لت  و䅊ف  العمومية  با䐥لدارات  ا䐣لمازيغية 
العامة، فهي تهدف إ䑉ل تجويد وتنويع قنوات التواصل 
مع ا䑅لرتفق䩆ي باللغة ا䐣لمازيغية، وهو ما يعني بالتا䑊ل 
ا䐣لمازيغي  والحضاري  الثقا䅊ف  با䑅لوروث  النهوض 

وتثمينه.
ا䐣لنباء  أوردته وكالة  أبرزت، 䅊ف كلمتها، وفق ما  كما 
ا䑅لغربية، العناية ا䑅لولوية السامية التي ما فتئ صاحب 
الج䐧للة ا䑅للك محمد السادس يوليها 䑅لقومات الهوية 
الثقافية الوطنية، 䐧لفتة إ䑉ل أن الحكومة عملت، تنزي䐧ل 
وتحديدا  برنامجها،  䅊ف  ا䑅ُلدرجة  الع㐱شة  䐧للتزاماتها 
فيما يُهم تفعيل الطابع الرسمي ل䐣لمازيغية وتعزيز 

إنجاز  لدعم  صندوق  إحداث  ع䑉ل  وأدوارها،  مكانتها 
باستعمال  ا䑅لرتبطة  والقطاعية  ا䐣لفقية  ا䑅لشاريع 
وإدماجها 䅊ف مختلف  العمومية  با䐥لدارات  ا䐣لمازيغية 

مجا䐧لت الحياة العامة.
الرسمي  الطابع  لتفعيل  ا䑅لندمج  للمخطط  وتنزي䐧لً 
ل䐣لمازيغية الذي أعدته الحكومة، تقول السيدة مزور، 
قامت مصالح الوزارة بإعداد برنامج عمل يهم إدماج 
ويتضمن  العمومية،  ا䐥لدارات  䅊ف  ا䐣لمازيغية  اللغة 
شأنها  من  التي  وا䐥لجراءات  التداب䨱ي  من  مجموعة 
الناطق䩆ي  ا䑅لرتفق䩆ي  ولوج  وتيس䨱ي  استعمالها  تعزيز 

بها إ䑉ل الخدمات العمومية.
من  عدد  إنجاز  䅊ف  بالفعل،  ال㐱شوع،  تم  أنه  وذكرت 
ا䐣لمازيغية  اللغة  بإدراج  أساسا  ا䑅لتعلقة  ا䑅لشاريع 
ومراكز  والتوجيه  وا䐥لرشاد  ا䐧لستقبال  مجا䐧لت  䅊ف 
ا䐧لتصال، من خ䐧لل تزويد قطاعات الصحة والحماية 
والتواصل،  والثقافة  والشباب  والعدل،  ا䐧لجتماعية، 
䅊ف  ا䐧لستقبال  أعوان  من  عونا   460 مجموعه  بما 
للغة  الث䐧لثة  اللغوية  التنويعات  من  لغوي  تنويع  كل 
وهم  وتمزيغت(،  وتشلحيت  )تريفيت  ا䐣لمازيغية 
ا䑅لرتفق䩆ي  وتوجيه  والتواصل  با䐥لرشاد  مكلفون 

الناطق䩆ي باللغة ا䐣لمازيغية.
مكلف䩆ي  عوناً   60 توف䨱ي  الوزيرة،  بحسب  تم،  كما 

بالتواصل الهاتفي باللغة ا䐣لمازيغية موزع䩆ي ع䑉ل 
عدد من مراكز ا䐧لتصال التابعة لبعض القطاعات 
الوزارية وا䑅لؤسسات العمومية، التي تشهد إقبا䐧لً 
يتم  أنه  إ䑉ل  مش䨱ية  ا䑅لرتفق䩆ي،  طرف  من  كب䨱يا 
العمل حاليا ع䑉ل توسيع عدد ا䐥لدارات ا䑅لستفيدة 

من هذين ا䑅ل㐱شوع䩆ي.
ا䑅للكي  للمعهد  العام  ا䐣لم䩆ي  أبرز  جهته،  من 
مبادرة  أن  ا䑅لجاهد،  الحس䩆ي  ا䐣لمازيغية،  للثقافة 
اللغة  استعمال  بتعزيز  ا䑅لتعلقة  ا䑅لشاريع  إط䐧لق 
التقائية  䅊ف  تأتي  العمومية  با䐥لدارات  ا䐣لمازيغية 
وكذا  السامية،  ا䑅للكية  التوجيهات  مع  منسجمة 
ا䑅لندمج  الحكومي  ا䑅لخطط  إعمال  س䨱يورة  䅊ف 
ا䑅لتضمن  ل䐣لمازيغية  الرسمي  الطابع  لتفعيل 
إدراج  تهم  عملية  تداب䨱ي  ومق⨱تحات  䐥لجراءات 
صدارتها  و䅊ف  الحيوية  القطاعات  䅊ف  ا䐣لمازيغية 
ال⨱تبية والتعليم والعدل والت㐱شيع والصحة والثقافة 

وغ䨱يها.
وبعد أن استح㘱ض الدور ا䑅لنوط با䑅لعهد ا䑅للكي للثقافة 
ا䐣لمازيغية من أجل الحفاظ ع䑉ل ا䐣لمازيغية والنهوض 
أكد  الذكر،  السالفة  ا䑅لجا䐧لت  䅊ف  وتعزيز وجودها  بها 
ع䑉ل التفاعل التشاركي ب䩆ي ا䑅لعهد ومختلف القطاعات 
ورش  إنجاح  أجل  من  ال㐱شاكة  وأوجه  الحكومية 
العمومية  وا䐥لدارات  ا䑅لؤسسات  䅊ف  ا䐣لمازيغية  إدماج 

و䅊ف الحياة العامة.
وقال إن ا䑅لعهد أو䑉ل عناية ك⠱بى لل㐱شاكة مع ا䑅لؤسسات 
الحكومية وا䐣لكاديمية وهيئات ا䑅لجتمع ا䑅لدني ، حيث 
تشمل  ال㐱شاكة  اتفاقيات  من  عدد  ع䑉ل  التوقيع  تم 
مجمل القطاعات الحيوية ، م⠱بزا إسهام ا䑅لعهد ا䑅للكي 
ال㐱شكاء ومصاحبتهم  مواكبة  䅊ف  ا䐣لمازيغية  للثقافة 
䐥لنجاح عملية إدماج ا䐣لمازيغية 䅊ف مرافقهم، خاصة 
ع䑉ل مستويات التكوين ، وتوف䨱ي الخ⠱بة وا䐧لستشارة 

خاصة 䅊ف ال⨱تجمة ، وغ䨱يها من ا䐣لنشطة.
استعمال  تعزيز  م㐱شوع  إط䐧لق  مراسيم  بأن  يذكر 
وزارة  نظمتها  العمومية،  با䐥لدارات  ا䐣لمازيغية  اللغة 
رئاسة  ا䐥لدارة ب㐱شاكة مع  الرقمي وإص䐧لح  ا䐧لنتقال 

الحكومة وا䑅لعهد ا䑅للكي للثقافة ا䐣لمازيغية.
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2973 سنة رفع التحديات 䅊ف ا䐣لمازيغية

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ملف العدد

سلطت »العا䑅ل ا䐣لمازيغي« 䅊ف ملفها الشهري، الضوء على ا䐧لحتفا䐧لت الشعبية العارمة بالسنة ا䐣لمازيغية ا䐬لديدة 2973، وال⩊ت عمت 
䔮متلف ا䑅لدن وا䐣لقاليم ا䑅لغربية، وكذا بلدان 㑅شال إفريقيا والبلدان ا䐣لوروبية وا䐣لمريكية، إذ خلد ا䐣لمازيغ »ءيض إناير« بالكث䨱ي من 

ا䐧لعتزار ⡇بذا ا䑅لوروث الثقا䅊ف ا䐣لمازيغي الضارب 䅊ف عمق التاريخ، واستعرضوا الطقوس ا䑅لرتبطة ⡇بذه ا䑅لناسبة وهذا ا䐥لرث ا䐭لضاري وسط 
استمرار مطالب ترسيم السنة ا䐣لمازيغية عيدا وطنيا وعطلة ر㍅سية 䅊ف ا䑅لغرب.

إعداد  ا䑅للف: هيئة التحرير

أسكاس إغودان 2973.. د䐧ل䐧لت ا䐧لحتفال ⠭بلول السنة ا䐧لمازيغية ا䐬لديدة
عام،  كل  ترافق  التي  السجا䐧لت  خضم  䅊ف 
الجديدة،  ا䐧لمازيغية  بالسنة  ا䐧لحتفا䐧لت 
والتي يكتنف أغلبها الغموض والضبابية مع 
ما يث䨱ي ذلك من ردود فعل متشنجة من هذا 
الطرف او ذاك، ارتأينا إعادة ن㐱ش هذا ا䑅لقال، 
الذي سبق ان ن㐱ُش منذ سن䩆ي، 䐣لننا نرى انه 
بتحيينه  قمنا  وقد  براهنيته،  يحتفظ  䐧ليزال 

حتى يساير ما استجد من أحداث..
إخوانهم  كباقي  ا䑅لغاربة،  ا䐧لمازيغ  يحتفل 
䅊ف شمال افريقيا )تامازغا( كما الدياسبورا 
ا䐧لمازيغية، بحلول السنة ا䐧لمازيغية الجديدة 
التي تصادف هذه السنة 2973 وفقا للتقويم 
ينّاير  من  الفاتح  يصادف  حيث  ا䐣لمازيغي، 
اليولياني  التقويم  من  يناير   14 ا䐧لمازيغي 
الحركة  نشطاء  من  العديد  كان  وإن 
كفاتح  يناير   13 يوم  يتخذون  ا䐧لمازيغية 
لينّاير من السنة ا䐧لمازيغية منساق䩆ي 䅊ف ذلك 
بعض  أن  الجزائر)إ䐧ل  䅊ف  ا䐥لخوة  بعض  مع 
الدراسات التاريخية ا䑅لرتبطة بالتقويم تؤكد 
أن فاتح يناير ا䐧لمازيغي يوافق 14 من يناير 
هذا  䅊ف  انظر  الكريكوري.  التقويم  حسب 
التقويم  بخصوص  بوعياد  يومية  الصدد 

الف䐧لحي با䑅لغرب(…
برأس  ا䐧لحتفال  ليلة  مسميات  وتختلف 
السنة ا䐧لمازيغية حسب ا䑅لناطق حيث يطلق 
عليها البعض “إيض سكاس” )ليلة السنة( 
او “تاّبورت ن اوسكاس”)باب السنة( فيما 

البعض ا䐢لخر يسميها حاكوزة او ينّاير ..
الحدث  بهذا  ا䐧لحتفال  مظاهر  تختلف  كما 
وا䑅لعتقدات  الطقوس  يخص  ما  䅊ف  سواء 
ا䐣لك䐧لت  وأشكال  ألوان  او  به  ا䑅لرتبطة 
ا䑅لناطق  باخت䐧لف  وذلك  با䑅لناسبة،  ا䑅لحّضة 
حبوب  من  بها  ا䑅لنتجة  ا䑅لحصو䐧لت  وبأنواع 
ا䐣لغلب  䅊ف  يجمعها  والتي  وغ䨱يها،  وخض 
للحياة  كنبع  با䐣لرض  ا䐧لمازيغ  ارتباط  ا䐣لعم 
والغ䐧لل  الخ䨱يات  صنوف  ع⠱ب  واسمراريتها 

التي تهبها ل䐥لنسان…
التي  والبهجة  ا䐧لحتفال  مظاهر  وبموازاة 
شمال  سكان  يتفنن  ا䑅لناسبة  هذه  تطبع 
التي  ا䐣لطباق  مختلف  تحض䨱ي  䅊ف  افريقيا 
الف䐧لحية  ا䑅لنتوجات  من  مكوناتها  تستمد 
التي تتميز بها كل منطقة، مع غلبة حضور 
رمزية  كد䐧للة  جلها  䅊ف  والقطاني  الحبوب 
ع䑉ل غنى محاصيل السنة ا䑅لنفرطة وا䐣لمل 䅊ف 
والثمار، ومن  بالعطاء  موسم ف䐧لحي حافل 
ا䑅لناسبة  بهذه  ا䑅لحضة  ا䐧لك䐧لت  ب䩆ي صنوف 
نجد أكلة “اوركيمن” او “حبوب 㐱ششم” او 
“ال㐱ششمة” او “سبع خضار”، ثم “تاكّلة” 

او العصيدة، والكسكس بالدجاج..
باختيار  يتميز  ينّاير”  ن  “امن㍊س  ان  كما 

سعيد  او  سعيدة 
أو  )انبارك،  الحظ 
وهو/  تانباركت(، 
أثناء  يعثر  من  هي 
“أغورمي”،  ع䑉ل  ا䐣لكل 
حبة  نواة  أو  “إغّص” 
إخفاءها  يتم  تمر 
بهذه  ا䑅لعد  الطبق  䅊ف 

ا䑅لناسبة..
الحدث  بهذا  ا䐧لحتفال 
نوعا  البعض  فيه  يجد 
والتعصب  ا䑅لغا䐧لة  من 
ا䐧لمازيغ،  طرف  من 
يذهب  من  وهناك 
هذا  بان  القول  حد 
وتم  ُمختلق  ا䐧لحتفال 
طرف  من  ابتداعه 

يذهب  حيث  ا䐧لمازيغ 
البعض من الغ䐧لة حّد اعتباره بدعة وض䐧للة 
شيوخ  لبعض  بالنسبة  الشأن  هو  كما 

السلفية..
والحال ان هذا ا䐧لحتفال يعت⠱ب احد تمظهرات 
الثقافة والحضارة ا䐧لمازيغية ا䑅لوغلة 䅊ف القدم 
3000 سنة حسب  والتي ترجع إ䑉ل أكثر من 
ا䐧لركيولويجية  وا䐢لثار  التاريخية  الوثائق 

والد䐧لئل ا䐧لن⨱تبولوجية ا䑅لتوفرة..
التي تدخل 䅊ف إطار  ولتفنيد هذه ا䐧لدعاءات، 
محاربة كل ما له ع䐧لقة بالثقافة والحضارة 
هذا  ان  هؤ䐧لء  تذك䨱ي  وجب  ا䐧لمازيغيت䩆ي، 
ا䐧لحتفال هو ما يصطلح عليه 䅊ف كل مناطق 
شمال افريقيا بـ”السنة الف䐧لحية”، التي يتم 
ا䐧لحتفال بها من طرف الجميع سواء كانوا 
مقرونة  وهي  䐧ل،  ام  ا䐧لمازيغية  يتكلمون 
امازيغ  ا䐣لرض  هذه  سكان  䐣لن  با䐧لمازيغية 
ع䑉ل  التعتيم  تم  وإن  امازيغية،  وحضارتها 
الحضارة  ذلك ومحاولة تجفيف منابع هذه 
وتذويبها ق㌱سا 䅊ف ثقافات وحضارات وافدة، 
ا䐧لحتفال  هذا  اقتصار  هو  ذلك  ع䑉ل  والدليل 
مع  ا䐧لفريقي،  الشمال  منطقة  ع䑉ل  ح㔱صا 
للبحر  ا䐣لخرى  الضفة  䅊ف  ا䑅لظاهر  بعض 
ا䑅لناخ  تشابه  إ䑉ل  بالنظر  ا䑅لتوسط  ا䐣لبيض 
وكذا  الف䐧لحية  وا䑅لواسم  الفصول  وتقارب 
منطقة  شعوب  ب䩆ي  والتأثر  التأث䨱ي  ع䐧لقة 

البحر ا䐣لبيض ا䑅لتوسط..
التقويم وبداياته  أما بخصوص حساب هذا 
 ،1980 سنة  إ䑉ل  با䐣لساس  يعود  ا䐣لمر  فإن 
وهي السنة التي قام فيها عمار النكادي، او 
الشاوي، بإصدار أول يومية بعد ان بحث 䅊ف 
تاريخ ا䐧لمازيغ حيث وقع ا䐧لختيار ع䑉ل سنة 
السنة  وهي  ا䑅لي䐧لد  قبل   950 وهي  مفصلية 

تكوين  عرفت  التي 
الفرعونية  ا䐣ل㌱سة 
بعد  والع㐱شين  الثانية 
شيشونغ  تمكن  ان 
اعت䐧لء  من  ا䐧لول 
الفرعوني،  العرش 
وتكوين ذات ا䐧ل㌱سة،) 
 945 سنة  حكمه  بدأ 
ا䑅لختص䩆ي  حسب  ق.م 
وليس 950 كما اعتقد 
واضع اول يومية سنة 
1980(، وكانت يومية 

بفاتح  تبدأ  النكادي 
التقويم  من  يناير 
كأول  الكريغوري 
السنة  أيام  من  يوم 
يوم  وليس  الف䐧لحية، 
كما  يناير   14 او   13

بعد. من  الشأن  هو 
)انظر اليومية ادناه(.

كتب  من  يتجاهلها  ما  كث䨱يا  ا䑅لعلومة  وهذه 
كبداية  ق.ب   950 استعمال  بدايات  حول 
ستينيات  إ䑉ل  ا䐣لمر  يرجعون  حيث  للتأريخ 
ا䐧لكاديمية  مناض䑊ل  مع  الع㐱شين  القرن 
ا䐧لمازيغية “اكراو امازيغ” التي كان ي㐱شف 
عليها بسعود محند اعراب، وهو خطأ شائع 
䐣لن هؤ䐧لء لم يصدروا اية يومية بهذا الصدد 
السنة  برأس  با䐧لحتفال  ينادون  كانوا  بل 
التاريخ  تملك  أشكال  من  كشكل  ا䐧لمازيغية 
والحضارة ا䐧لمازيغية، ومن تم وجب التذك䨱ي 
بان اول واضع لليومية ا䐧لمازيغية هو عمار 

النكادي.
الفراعنة  من   22 ا䐧ل㌱سة  هذه  وبخصوص 
وجب التنبيه إ䑉ل ان شيشونق ا䐧لول لم ينت㔱ص 
ع䑉ل رمسيس الثالث، كما يٌتداول خطأ وسط 
رمسيس  䐣لن  ا䐧لمازيغية،  ا䐧لوساط  بعض 
الثالث ينتمي ل䐣ل㌱سة 20، وكانت ف⨱تة حكمه 
ا䑅لي䐧لد وهي ف⨱تة  1154 قبل  1186و  ما ب䩆ي 
ا䐧لول،  شيشونق  حكم  عن  بكث䨱ي  سابقة 
بعض  حسب  945و924  ب䩆ي  ما  امتد  الذي 
حول  السؤال  يطرح  ما  وهو  ا䑅لتخصص䩆ي، 
“اكراو  مناضلو  اعتمدها  التي   950 سنة 

امازيغ” كبداية للتقويم ا䐧لمازيغي..
ما هو موثوق به هو ان عهد رمسيس الثالث 
عرف عدة أحداث مهمة كانت لها آثار كب䨱ية 
ع䑉ل م㔱ص ومستقبلها، كان أهمها الهجومات 
من  الغربية  الجهة  من  لها  تعرضت  التي 
من  ا䑅لكونة  ا䐧لمازيغة  القبائل  تحالف  طرف 
ا䐧لخ䨱ية  هذه  وإ䑉ل  و”ا䑅لشواش”،  “الليبو” 
استطاع  الذي  ا䐧لول،  شيشونق  اصل  يعود 
㐱شف  ع䑉ل  الحصول  العرش  اعت䐧لئه  قبل 

“نامارت” 䅊ف  لوالده  احتفال جنائزي  تنظيم 
عهد الفرعون سيامون، الذي كانت جيوشه 
تتكون 䅊ف غالبيتها من ا䐧لمازيغ، وهو ما رأى 
فيه ا䑅لؤرخون عنوانا لهيمنة ا䐧لمازيغ وبداية 
التحول الكب䨱ي 䅊ف ميزان القوى الذي سيؤدي 
فيما بعد إ䑉ل اعت䐧لء ا䐧لمازيغ عرش الفراعنة 
22 التي امتد حكمها من  وتكوينهم ل䐣ل㌱سة 
 950 ا䑅لي䐧لد )وليس  715 قبل  إ䑉ل   945 حوا䑊ل 
يومية  اول  إصدار  منذ  شائع  هو  كما  ق.م 

امازيغية سنة 1980(.
وهنا وجب التنبيه إ䑉ل ان هذا الحدث التاريخي 
او  ا䐧لمازيغية  بالسنة  ل䐧لحتفال  بداية  ليس 
بداياته  بالضبط  تعرف  䐧ل  التي  الف䐧لحية 
ا䐧لن⨱توبولوجية  الدراسات  كانت  وإن  ا䐧لو䑉ل، 
والتاريخية تش䨱ي إ䑉ل امتداده بعيدا 䅊ف التاريخ 

القديم لشمال افريقيا..
الحركة  طرف  من  التأريخ  هذا  اعتماد  ان 
الثقافية ا䐧لمازيغية يدخل 䅊ف إطار اس⨱تاتيجية 
الثقافة والحضارة ا䐧لمازيغية،  إحياء وتمثل 
التحدي وا䑅لمانعة  أشكال  انه شكل من  كما 
䅊ف وجه السياسات الثقافية ا䐧لقصائية والتي 
اعتمدتها ا䐣لنظمة 䅊ف دول شمال افريقيا، بعد 

ج䐧لء ا䐧لستعمار، تجاه كل ما هو امازيغي..
الحركة  رفعتها  التي  ا䑅لطالب  ب䩆ي  ومن 
 13 يوم  اعتبار  مدة  منذ  با䑅لغرب  ا䐧لمازيغية 
يناير،)يوم 䅊 14ف حقيقة ا䐣لمر( الذي يصادف 
يوم  ا䐧لمازيغي،  التقويم  حسب  ينّار  فاتح 
عطلة شأنه 䅊ف ذلك شأن باقي ا䐣لعياد الوطنية 
مجموعة  تنظيم  تم  وقد  والدينية.  والدولية 
ا䐧لحتجاجية  والتظاهرات  الوقفات  من 
با䑅لغرب،  ا䑅لناطق  من  بمجموعة  والثقافية 
وذلك للتذك䨱ي بأهمية الحدث ومدى ارتباطه 
كل  ان  حيث  ا䑅لغربية  والحضارة  بالثقافة 
ا䐣ل㌱س ا䑅لغربية سواء كانت تتكلم ا䐧لمازيغية 
ا䑅لناسبة تحت مسميات  بهذه  او 䐧ل، تحتفل 
الجزائري  الرئيس  استبق  وقد  مختلفة، 
هذا  䅊ف  ا䑅لغاربة  ا䑅لسؤول䩆ي  بوتفليقة  السابق 
يوم  بالجزائر  يناير   12 يوم  وأعلن  الصدد 
تفاصيل  䅊ف  ندخل  ولن  عنها،  مؤدى  عطلة 
بوتفليقة  دفعت  التي  والحيثيات  الخلفيات 
للحقوق  ا䑅لناهض䩆ي  أ㐱شس  احد  يعد  الذي 
نقول  اننا  إ䐧ل  ا䐧لمازيغية،  والثقافية  اللغوية 
إن هذا ا䐧لع⨱تاف يأتي كتتويج 䑅لس䨱ية طويلة 
من النضال والتضحيات التي قدمتها الحركة 
ا䐧لمازيغية سواء 䅊ف عهد بوتفليقة ) ما سمي 
تابركانت”،  “تافسوت  او  ا䐧لسود  بالربيع 
الربيع  )أحداث  قبله  او  ا䑅لثال..(  سبيل  ع䑉ل 
ا䐧لمازيغي أو “تافسوت تامازيغيت” كمثال.. 

.)
الرموز  ا䐣لمازيغية:  السنة  برأس  ا䐧لحتفال 

محمد بوداري



www.amadalamazigh.press.ma

5 ⵓⵟⵟⵓⵏ 264 - ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2973العدد  264 - يناير   2023

Amadalpresse

والد䐧ل䐧لت
إن تاريخ الشعوب 䐧ل يمكن اختزاله 䅊ف مجرد 
كل  إن  ا䑅لادية.  والوقائع  التاريخية  ا䐣لحداث 
ذات  مكونات  ع䑉ل  تحتوي  ثقافة  أو  حضارة 
أبعاد أسطورية ودينية وكونية مرتبطة اشد 
بينها، مما يسمح بخلق رؤية  ا䐧لرتباط فيما 

أصيلة للعالم وا䐥لنسان.
ا䐣لصول  )ذي  خلدون  ابن  وباستثناء 
لدى  أن  مقدمته  䅊ف  كتب  الذي  ا䐣لمازيغية( 
وا䑅لسائل  ا䐣لشياء  من  مجموعة  ا䐧لمازيغ 
ا䐥لله قد حباهم  أن  التي تميزهم والتي تؤكد 
ا䐧لمازيغ  فإن  كب䨱يت䩆ي..  وعناية  بعطف 
تاريخها  تكتب  لم  التي  الشعوب  ب䩆ي  من 
شعوبها،  نظر  وجهة  من  وانط䐧لقا  بنفسها 
وحول  ا䐧لمازيغ  حول  ُكتب  ما  مجمل  أن  بل 
تاريخهم وحضارتهم وثقافتهم تم تأليفه من 
أو  غازية  كانت  سواء  ا䐣لخرى  ا䐣لقوام  طرف 
مستعمرة أو متعاملة معهم 䅊ف إطار مباد䐧لت 

تجارية..
والحضارة  الثقافة  يميز  الذي  الثراء  إن 
ا䐣لمازيغية أصبح يتهّدده النسيان وا䐧لنقراض 
ال⨱تاث  هذا  عن  وصلنا  ما  كل  أن  اعتبار  ع䑉ل 
وا䐣لمثال  الشعر  طريق  عن  شفهيا  كان 
ع㔱ص  وقبله  العو䑅لة  ع㔱ص  و䅊ف  والحكايات.. 
وا䐥لنسان  وا䑅لجال  ا䑅لحيط  تعريب   ( العْوربة 

وإرجاع كل 㑊شء إ䑉ل العرب، حتى الحصان..( 
تاريخهم  بكتابة  مطالب䩆ي  ا䐧لمازيغ  أصبح 
ثقافيا  يميزهم  䑅لا  ا䐧لعتبار  وإعادة  بأنفسهم 

وحضاريا..
ومن ب䩆ي ا䐣لشياء التي اختلف فيها الباحثون 
بالتاريخ ا䐣لمازيغي هناك طقوس  وا䑅لهتمون 
䅊ف  يسمى  ما  أو  ا䐣لمازيغية  بالسنة  ا䐧لحتفال 

ا䑅لغرب بالسنة الف䐧لحية.
أفريقيا  شمال  بأن  ا䑅لؤرخ䩆ي  معظم  يذكرنا 
إ䑉ل  الفينيقي䩆ي  بوصول  التاريخ  دخلت 
الثاني ع㐱ش  القرن  نهاية  شواطئها، وذلك 䅊ف 
قبل ا䑅لي䐧لد، إ䐧ل أن البعض ا䐢لخر، شأن فيكتور 
الذي يقول 䅊ف كتابه “حضارات شمال  بيكيه 
لهم  كانت  )ا䐧لمازيغ(  الليبي䩆ي  “إن  أفريقيا”، 
حضارة وصناعة منذ القرن الرابع ع㐱ش قبل 
لديهم،  تقليدا  الوراثية  ا䑅للكية  وكانت  ا䑅لي䐧لد، 
شعوب  مع  للغاية  مربحة  تحالفات  وعقدوا 

الجزر، ومع الت䨱ياني䩆ي بالخصوص”.
الفراعنة  ا䐣لمازيغ مع  أو  الليبي䩆ي  إن ع䐧لقات 
تعود إ䑉ل أول س䐧للة فرعونية أو “التينيسية”، 

حوا䑊ل 3300 ق. م.
عهد  خ䐧لل  وخصوصا   ،19 الس䐧للة  عهد  و䅊ف 
ا䑅لي䐧لد،  قبل   1232-1224 Ménoptah، حوا䑊ل 

 / الليبيون  به  قام  هجوما  الفراعنة  صّد 
“شعوب  معهم  تحالفت  الذين  ا䐧لمازيغ 
البحر”. إ䐧ل أن صمود وإرادة ا䐧لمازيغ تغلبت 䅊ف 
النهاية وأتت ع䑉ل ا䑅لقاومة ا䑅ل㔱صية وذلك عام 
950 قبل ا䑅لي䐧لد، )945 ق.م حسب الدراسات 

ا䐣لول  شيشونق  استو䑉ل  عندما  ا䑅لعا㔱صة( 
Chéchang 1er، )وهو ليبي/ أمازيغي(، ع䑉ل 

دلتا النيل وأسس ا䐣ل㌱سة ا䐣لمازيغية 22، والتي 
حكمت م㔱ص قرابة قرن䩆ي من الزمن.

هناك  كانت  أنه  ع䑉ل  يؤكد  آخر  تأويل  وهناك 
)ليبيا  ال㐱شق  أمازيغ  ب䩆ي  ومعارك  㔱صاعات 
ال㐱شقية  الحدود  ع䑉ل  والفراعنة  الحالية( 
الليبية/ا䐣لمازيغية  القبائل  وكانت  ليبيا،  من 
م㔱ص  جيش  هزيمة  من  مرة  كل  تتمكن 
معارك  وبعد  أقاليمها.  واحت䐧لل  الفرعونية 
الشعب䩆ي وضع حد  الجيش䩆ي، قرر  دامية ب䩆ي 

لهذه ال㔱صاعات.
تمكن  شيشنق  أن  الباحث䩆ي،  معظم  ويُرجح 
بشكل  الفرعوني  الكر㍊س  إ䑉ل  الوصول  من 
سلمي 䅊ف ظروف مضطربة 䅊ف م㔱ص القديمة، 
ا䐧لستعانة  إ䑉ل  القدماء  الفراعنة  سعى  حيث 
التي عمت  الفو㙉ض  بعد  ا䐧لضطرابات  به ضد 
العراف䩆ي  سلطة  تنامي  جراء  القديمة  م㔱ص 

الطيبي䩆ي )نسبة إ䑉ل طيبا(.
عندما  الليبي䩆ي  أن  ا䑅لصادر  بعض  وتقول 
خلدوا   ،22 ا䐣ل㌱سة  بها  وأسسوا  م㔱ص  دخلوا 

فيما خلدوه من تقاليد خاصة بهم، ا䐧لحتفال 
بالسنة ا䐣لمازيغية أو الف䐧لحية كما نسميها 䅊ف 

شمال أفريقيا.
يحتفلون  أفريقيا  شمال  سكان  أن  ويذكر 
كث䨱ية:  مسميات  تحت  الجديدة  السنة  بهذه 
تاّبورن  سّكاس،  إيض  حاكوزة،  ينّاير، 
نينّاير…وتقام فيها بعض الطقوس ا䑅لرتبطة 
بالف䐧لحة والزراعة كتعب䨱ي عن ارتباط ا䐥لنسان 
والعطاء،  ل䐣لمومة  كرمز  با䐣لرض  ا䐣لمازيغي 
ويتم ا䐧لحتفال بهذا الحدث 䅊ف ليلة الثاني ع㐱ش 
أن  إذ  الغريغوري،  التقويم  حسب  يناير  من 
فاتح يناير من السنة ا䐣لمازيغية يوافق اليوم 

الثالث ع㐱ش من هذا التقويم.
䅊ف  به  تحتفل  التي  الجمعيات  بعض  وهناك 
ويوم  الجزائر،  䅊ف  وخاصة  يناير،   12 يوم 
الدراسات  بعض  أن  إ䐧ل  ا䑅لغرب،  䅊ف  يناير   13

فاتح  أن  تؤكد  بالتقويم  ا䑅لرتبطة  التاريخية 
حسب  يناير  من   14 يوافق  ا䐧لمازيغي  يناير 
سنة  كل  تورده  ما  وهو  الكريكوري  التقويم 
التقويم  䅊ف  ا䑅لتخصصة  بوعياد”  “يومية 
بالشاوية  ا䐧لمازيغ  ان  با䑅لغرب، كما  الف䐧لحي 
بخ䐧لف  ال㑊شء  بنفس  يقومون  الجزائر  䅊ف 
به  الذين يحتفلون  القبائل  ا䐥لخوة 䅊ف منطقة 

يوم 12 ينار من التقويم الغريغوري..

دأبوا  قد  افريقيا  ا䐧لمازيغ 䅊ف شمال  وإذا كان 
ع⠱ب  وتخليده  الحدث  بهذا  ا䐧لحتفال  ع䑉ل 
وا䑅لظاهر  الطقوس  من  بمجموعة  القيام 
التي تختلف من منطقة 䐣لخرى ووفقا للواقع 
تامازغا،  من  جهة  لكل  ا䐧لجتماعي  والوسط 
فإن ا䑅لؤكد أن بداية ربط هذا ا䐧لحتفال بتاريخ 
 22 ل䐣ل㌱سة  وتأسيسه  䑅ل㔱ص  شيشنق  دخول 
سنة  وهي   1980 سنة  إ䑉ل  يرجع  ا䐣لمازيغية، 
من  سن䩆ي  بعد  امازيغية،  يومية  أول  وضع 
ا䐧لحتفال برأس السنة ا䐧لمازيغية بمبادرة من 
أصدقاء “بسعود محند أعراب” 䅊ف “ا䐣لكاديمية 
أواسط  تأسست  التي  بباريس  ال⠱ببرية” 
بالتأريخ  ا䑅لا㙊ض ومطالبتهم  القرن  ستينيات 

انط䐧لقا من “الع㔱ص الشيشنقي”.
الحركة  مناض䑊ل  من  العديد  اجمع  وقد 
بالتقويم  أن أول من وضع يومية  ا䐧لمازيغية 
ا䐧لمازيغي هو ا䑅لرحوم عمار النكادي ا䑅لعروف 
دجن⠱ب   2 䅊ف  تو䅊ف  الذي  الشاوي،  عمار  بلقب 
2009 بباريس، بعد ذلك انت㐱شت هذه ا䑅لمارسة 

ع䑉ل  لتعّمم  ا䐣لمازيغية  الحركة  مناض䑊ل  ب䩆ي 
بدول  ا䐣لمازيغية  الثقافية  الجمعيات  جميع 

تامازغا و”الدياسبورا”.
قد  ا䐣لمازيغية  الحركة  مناضلو  يكون  وبذلك 
استطاعوا التصالح مع تاريخ شمال أفريقيا 
القدم  䅊ف  ا䑅لوغل  التاريخي  الحدث  دمج  ع⠱ب 
بم㔱ص(،  ا䐧لمازيغية   22 ا䐣ل㌱سة  )تأسيس 
والتي  با䐣لرض  ا䑅لرتبطة  والعادات  بالتقاليد 
الشعب  تكّون جزءا من هوية وثقافة هذا 
ا䑅لطالب  بوتقة  䅊ف  با䐣لرض(،  )ا䐧لحتفال 
ب䩆ي  من  تعت⠱ب  التي  والثقافية  السياسية 
ا䐣لهداف التي تطالب بها الحركة ا䐣لمازيغية 

بشمال أفريقيا.
ا䐣لمازيغية  بالسنة  ا䐧لحتفال  كان  وإذا 
ا䐧لحتفاء  إ䑉ل  يهدف  احتفاليا  طابعا  يكت㍊س 
باعتبارها  بها  يرتبط  ما  وبكل  با䐣لرض 
منبعا للحياة وموردا للعطاء، مع ما يرتبط 
هذا  فإن  ان⨱تبولوجية،  أبعاد  من  بذلك 
ا䐧لحتفال هو مناسبة وذريعة 䐣لجل التعب䨱ي 
والحرص  ل䐧لمازيغ  ا䑅ل㐱شوعة  ا䑅لطالب  عن 
نظرا  سنة  كل  الحدث  هذا  استغ䐧لل  ع䑉ل 
وتاريخية  رمزية  د䐧ل䐧لت  من  يكتسيه  䑅لا 
ونداءات  وإشارات  رسائل  توجيه  أجل  من 
سياسية إ䑉ل الدوائر الرسمية ا䑅لسؤولة بغية 
ا䐧لستجابة 䑅لطالب الحركة ا䐣لمازيغية والتي 

تشكل الهوية واللغة احد أعمدتها.
بهذه  الخاصة  ا䐣لطباق  بعض  وتهيأ 
ا䑅لناسبة، وذلك تعب䨱يا ع䑉ل أهمية يناير كعيد 
ل䐧لحتفال با䐣لرض 䑅لا تتمتع به من عنا㔱ص 
الحياة العطاء. وهكذا يقوم بعض السكان 
وبخ㘱ض  الديك  بلحم  الكسكس  بتحض䨱ي 
㐱ششم(،  احبوب  خ㘱ض،  )سبع  متنوعة 
ومنطقة  ال㐱شقي  الجنوب  䅊ف  وبا䐣لخص 
فكيك، و䅊ف ا䑅لساء يتم إعداد 㐱شبة “أوركيمن” 
)وهي أصل الحريرة التي نتناولها خ䐧لل شهر 
رمضان( تطبخ فيها كل أنواع محصو䐧لت تلك 
ببعض  ا䐣ل㌱س  تقوم  كما  الحبوب،  من  السنة 
ل䐣لطفال  الحنة  كوضع  ا䑅لعروفة  التقاليد 
الثقافية  لخصوصياتها  وفقا  ذلك  وغ䨱ي 

وا䐧لجتماعية…
“سبع  أكلة  䅊ف  التمر  “نواة”  تضم䩆ي  ويتم 
عليها  يعثر  الذي  الشخص  ويعت⠱ب  خضار”، 
“مباركا” وميمونا وتمنح له مفاتيح ا䑅لخزن 
” الخزين” است㐱شافا ل䐣لمل 䅊ف مستقبل يكون 

فيه ا䑅لوسم الف䐧لحي القادم مزدهرا وغنيا.
من  لديهم  ما  كل  لتقديم  ا䐧لمازيغ  ويجتهد 
يناير(   11.12.13( ا䐣ليام  هذه  خ䐧لل  خ䨱يات 
اللحظات  هذه  䅊ف  والبخل  للّشح  مجال  䐧ل  إذ 
التي يجب التعب䨱ي فيها ع䑉ل السخاء 䐧لستدرار 

عطف الطبيعة 䅊ف ا䑅لوسم ا䐢لتي.
مختلف  تح㘱ض  التي  ا䑅لناطق  بعض  وهناك 
)حريرة  و”اوفتي䩆ي”  “تاك䐧لّ”،  من  ا䐣لطباق 
وأشبّاض،  والفاصوليا(،  والفول  بالحمص 

وتيغرف䩆ي، وأغاغ )العص䨱ي(..إلخ.
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ا䐥لحتفال  رسمية  تتحقق  أن  إنتظار  䅊ف 
يوم  وإع䐧لنه  ا䐣لمازيغية،  السنة  برأس 
القانونية  㐱شوطها  بكل  رسمية  عطلة 
والدستورية كغ䨱يه من ا䐣لعياد وا䑅لناسبات 
الوطنية، يزداد وعي ا䑅لجتمع ا䑅لغربي بكل 
مكوناته وتلويناته برأس السنة ا䐣لمازيغية 

䅊ف جميع أنحاء الب䐧لد وخارج الوطن.
السنوات  䅊ف  ا䑅لغربي  الشعب  مارس  لقد 
ا䐣لمازيغية  السنة  رأس  رسمية  ا䐣لخ䨱ية، 
ا䐧لحتفا䐧لت  ع⠱ب  وارادي،  عفوي  بشكل 
ثم  العائ䐧لت،  طرف  من  با䑅لنازل  العائلية 
عمومية،  وشبه  العمومية  القاعات  ع⠱ب 
طرق  واختلفت  العمومية،  وبالساحات 
والثقافة  ا䑅لناطق  بإخت䐧لف  ا䐥لحتفال 
مع  الجغرا䅊ف،  وا䑅لجال  والبيئة  ا䑅لحلية، 
رأس  ب⨱تسيم  ا䑅لطالبة  وهي  الغاية  وحدة 
با䑅لملكة  وطنيا  عيدا  ا䐣لمازيغية  السنة 

ا䑅لغربية.
وأمام زيادة الوعي ا䑅لجتمعي برأس السنة 
ا䐣لمازيغية، وا䐧لحتفال به من طرف الشعب 
ا䑅لغربي  اليهودي  للمكون  كان  ا䐣لمازيغي، 
حضه هو ا䐣لخر 䅊ف ا䐥لحتفال بهذه ا䑅لناسبة 
الطائفة  ومكونات  جمعيات  ونظمت 
واحتفا䐧لت  مناسبات  با䑅لغرب  اليهودية 
عن  للتعب䨱ي  ا䐣لمازيغية  السنة  برأس 
الفرحة وحب الوطن وا䐧لخوة مع ا䐣لمازيغ، 
والعيش  التنوع،  䅊ف  الوحدة  وتجسيد 

ا䑅لش⨱تك ب䩆ي كل مكونات الجسم ا䑅لغربي.
وبشكل  السنة  هذه  للشعب  كان  لقد 
مدى  䅊ف  والحسم  الفصل  كلمة  ملفت 
السنة ا䐣لمازيغية،  㐱شعية ا䐥لحتفال برأس 
وا䐧لنشطة  وا䑅لناسبات  ا䐧لحتفا䐧لت  وكانت 
رسالة  وغ䨱يها  التعليمية  ا䑅لؤسسات  䅊ف 
قوية إ䑉ل الجهات ا䑅لعنية ل䐥ل㌱ساع 䅊ف تحقيق 
ع⠱ب  عنها  يع⠱ب  الذي  وارادته  الشعب  حلم 
ا䐥لحتفال برأس السنة ا䐣لمازيغية بطقوس  
وعادات وتقاليد 䐧ل تخرج عن الخصوصية 
ا䑅لجتمع  ع䑉ل  خطرا  تشكل  و䐧ل  ا䑅لغربية 
وأخرى  ا䐧لحتفا䐧لت،  من  كغ䨱يها  والدين 
والتي  الدين  بإسم  ا䑅لتطرفة  ا䐣لصوات  إ䑉ل 
بفتاوي  شعب  هوية  طمس  إ䑉ل  تسعى 
ومحتفل  ممارس  كل  تكف䨱ي  درجة  تصل 
ا䐧لرتباط  يقوي  وكوني  تاريخي  بيوم 
الوثيق والقوي ب䩆ي ا䐥لنسان وا䐣لرض، وهذه 
يمارس  عريق  شعب  مع  䐧لتنفع  فتاوى 

الدين الوسطي وا䐧لعتدال 䅊ف أوجهه.
إنها سنة استثنائية 䅊ف ا䐥لحتفال برأس السنة 
ا䐣لمازيغية ، عمت كل أرجاء الوطن، تؤكد 
يحتفل  الشعب  أن  وال⠱بهان  الحجة  بقوة 
عندما يؤمن ب㑊شء يجسده ع䑉ل أرض الواقع 
بأسلوبه. وي㐱شعنه  بطريقته   ويمارسه 

قوة  ع䑉ل  ا䐣لمازيغي  للشعب  فتحية 
ا䑅لوقف، ورزانته، 䅊ف إنتظار ترسيم قانوني 

مؤسساتي برأس السنة ا䐣لمازيغية.

 الترسيم الشع⡊ب لرأس
السنة ا䐣لمازيغية

ا䐭لسن بنضاوش
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إفريقيا  مع مطلع  كل سنة تحتفل شعوب شمال 
يوم  يوافق  الذي  ا䐣لمازيغية  السنة  برأس  قاطبة 
التسميات  تعددت  و  ا䑅لي䐧لدية،  السنة  من  يناير   14
لكن  أخرى،  إ䑉ل  منطقة  من  به  ا䐧لحتفال  طرق  و 
الجوهر يبقى ثابتا و صامدا صمود نقوش تيفيناغ 
ع䑉ل صخور الصحراء الك⠱بى، فنجد من يطلق عليها 
الف䐧لحية  »السنة  أو   الف䐧لحية«  »السنة  تسمية 
الشمسية« و»السنة العجمية«، أو »الناير« و »ايض 
سكاس« أو  »إخف ن أسكاس« أو »أسكاس اماينو« 

أو »حاكوزة و غ䨱يها.
واحد،  䑅لقصود  تعددت  و  التسميات  تناسلت 
السنة  أصل هذه  لكن  و مشهود  فا䐧لحتفال معلوم 
التساؤ䐧لت  من  العديد  جديدة  سنة  كل  مع  يطرح 
القيل و  الكث䨱ي من  التأوي䐧لت، و أيضا  العديد من  و 
القال ب䩆ي مؤيد و معارض ل⨱تسيم هذا اليوم و جعله 
يوم عطلة مؤدى عنه،  و هذه مساهمة بسيطة 䅊ف 
ا䑅لوضوع و هي دعوة إ䑉ل مزيد من البحث و التدقيق 

لتكوين صورة أكثر وضوح.
* أصل السنة ا䐣لمازيغية

ب䩆ي روايات عدة، يمكن الحديث 䅊ف نظرنا ا䑅لتواضع 
أك⠱ب  بشكل  ت⠱بز  أن  استطاعت  فرضيات  ث䐧لث  عن 

وسنسعى لكشف بعض من أغوارها: 
- أو䐧ل: يرجع البعض أصل التأريخ للسنة ا䐣لمازيغية 
950 قبل ا䑅لي䐧لد التي تش䨱ي إ䑉ل تاريخ بداية  إ䑉ل سنة 
䑅ل㔱ص  شيشونغ  أو  شيشنق  ا䐣لمازيغي  ا䑅للك  حكم 
يطرح  من  هناك  و   ،23 و   22 ا䐣ل㌱سة  بالضبط  و 
طريقة  䅊ف  الروايات  تختلف  و   ،24 ا䐣ل㌱سة  إمكانية 
وصول ا䑅للك شيشنق/شيشونغ لسدة حكم الفراعنة 
ا䐣لمازيغ  بأن  تقول  رواية  ب䩆ي   ، ق.م(   924/945(
الليبيون استطاعوا رد هجوم للفراعنة و ا䐧لنتصار 
عليهم، و بالتا䑊ل الزحف نحو م㔱ص و انتزاع الحكم، 
رمسيس  م㔱ص  فرعون  بأ㌱س  تقر  أخرى  رواية  و 
معركة  بعد  ا䐣لمازيغ  الليبي䩆ي  من  䑅لجموعة  الثاني 
أخذه معه  دارت بيهما، و من ا䐣ل㌱سى طفل صغ䨱ي 
إ䑉ل الق㔱ص و تكلف ب⨱تبيته و تعليمه فنون الحرب، و 
بعد أن ك⠱ب عظم شأنه 䅊ف الجيش و استطاع الوصول 
إ䑉ل أع䑉ل ا䑅لراتب، ما دفع فرعون م㔱ص لتعيينه خلف 
ا䐣ل㌱سة  من  㐱شعي  وريث  وجود  عدم  بسبب  له 
الحاكمة، اضافة ا䑉ل رواية ثالثة تقر بزحف عدد من 
قبائل الليبو و ا䑅لشاوش إ䑉ل م㔱ص و استطاعوا اعت䐧لء 
العرش  ال⨱تبع ع䑉ل  تمكنوا من  ان  ا䑉ل  مراتب مهمة 
وتكوين ا䐧ل㌱سة 22 التي حكمت م㔱ص قرابة قرن䩆ي، 

و هذه الرواية من ا䑅لحتمل أن تكون ا䐣لصح.
- ثــانــيــــا: ارتباط السنة ا䐣لمازيغية بالتقويم 
الروماني  القي㔱ص  يوليوس  إ䑉ل  نسبة  اليولياني 
التقويم  هذا  و  الروماني،  بالتقويم  أيضا  ويسمى 
 13 ب  ا䑅لي䐧لدية  السنة  رأس  عن  يزيد  اليولياني  أي 
إ䑉ل  راجع  ا䐧لرتباط  لهذا  التاريخي  التفس䨱ي  و  يوما، 
أن شمال إفريقيا تم استعمارها من طرف الرومان 

من قبل.
قدم  قديمة  ا䐣لمازيغية  السنة  ثــــالــثــا:   -
ف䐧لحية  سنة  وهي  ا䐥لفريقي،  الشمال  ا䐥لنسان 
بامتياز يرجع تاريخ ا䐥لحتفال بها 䐣لكثر من 7000 
ا䐥لنسان  ممارسة  بداية  سنة  ا䑅لي䐧لد،  قبل  سنة 

ا䐣لمازيغي للف䐧لحة. 
ودمج  بجمع  هو  الصواب  إ䑉ل  ا䐣لقرب  والتفس䨱ي 
الفرضيات الث䐧لث بدرجات متفاوتة، أو䐧ل نظرا لكون 
أ㐱شت  كما  إفريقيا  بشمال  الف䐧لحة  ظهور  تاريخ 
ا䑅لي䐧لد،  قبل  سنة   7000 من  䐣لكثر  يرجع  سابقا 
إفريقيا  الروماني بشمال  التواجد  أثناء  وثانيا ربما 
أخذ منهم ا䐣لمازيغ التقويم الروماني القديم ا䑅لسمى 
بالتقويم اليولياني الذي يزيد عن التقويم ا䑅لي䐧لدي/

الكريكوري الحا䑊ل ب 13 يوما، اي يوم 14 يناير هو 
اختيار  ثالثا  و  ا䐣لمازيغية،  السنة  فاتح  يوافق  ما 
تاريخ 950 قبل ا䑅لي䐧لد اي تاريخ اعت䐧لء شيشنق أو 
تاريخي  كحدث  م㔱ص  حكم  945ق.م(   ( شيشونغ 
كب䨱ي و نقطة انط䐧لق رقمي اختيار تقني من طرف 
الشاوي”  “عمار  ب  ا䑅لعروف  النكادي  عمار  السيد 
الذي اصدر أول يومية أمازيغية سنة 1980، وعمل 
بالسنة  ا䐧لحتفال  ع䑉ل  أمازيغ”  “أكراو  مناض䑊ل 
950ق.م كسنة محورية،  باعتماد سنة  ا䐧لمازيغية 
لتعمم بعد ذلك ع⠱ب احتفا䐧لت الجمعيات ا䐧لمازيغية 
ما  هو  و  افريقيا،  شمال  ببلدان  ثم  بالدياسبورا 
كل  ليس  و  للتأريخ  مساعد  عن㔱ص  اعتباره  يمكن 
الزمان  䅊ف  مستمرة  و  سابقة،  فا䑅لمارسة  التأريخ 

وا䑅لكان.
بكون  نسبيا  محكم  تفس䨱ي  ا䑉ل  نصل  سبق  ومما 
بابتداء  يبتدأ  حيث  ا䐣لو䑉ل  بالدرجة  ف䐧لحي  ا䐧لحتفال 
كل موسم ف䐧لحي جديد، ثم  950 سنة ق.م كمعطى 
䐧لغ䨱ي  رمزية  لبداية  يؤرخ  غ䨱ي  䐧ل  تقني  رقمي 
ولحدث تاريخي عر㙊ض هام حسب واضعيه 䅊ف تلك 
اليولياني  التقويم  عن㔱ص  استدخال  ثم  الظرفية، 
باضافة 13 يوم ع䑉ل أيام السنة ا䑅لي䐧لدية، من خ䐧لل 
التواجد الروماني بشمال افريقيا أنذاك، مستفيدين 
محبوب،  أمر  هو  و  للغ䨱ي،  الفلكي  التطور  من 
䐧ل  ا䐣لخرى  الثقافات  من  أخذ  ما  كان  إن  خصوصا 
الحيوية  عن㔱ص  إن  بل  الجوهر،  و  با䐣لصل  ي㘱ض 
التطوير  أجل  من  و  ا䐧لستمرارية  أجل  من  مطلوب 
ا䐥لنساني  فالتاريخ  الع㔱ص،  مستجدات  مواكبة  و 
䐧ل  وا䐣لمازيغ  الحضارات،  ب䩆ي  التمازج  تاريخ  هو 
يشكلون استثناء لهذه القاعدة، فليس عيبا أن يتم 
واكتشافات  بانجازات  ا䐣لمازيغية  ا䑅لمارسة  تطعيم 

ا䑅لجتمعات ا䑅لحيطة بها.
مرتبط  غ䨱ي  ا䐣لمازيغي  التقويم  أن  هو  ا䐣لسا㍊س  و   
ا䑅لي䐧لدي  للتقويم䩆ي  سابق  䐣لنه  ديني  حدث  بأي 
به  يحتفل  كان  و  ا䐥لس䐧لمي  والهجري  ا䑅لسيحي 
أيضا  و  ا䐥لس䐧لمي،  و  ا䑅لسيحي  الدين  ظهور  قبل 
غ䨱ي مرتبط جوهريا بحدث شيشونق، بل ا䐣لكيد أن 

ا䐣لمازيغ يحتفلون با䐣لرض ا䐣لم ا䑅لعطاءة التي تجود 
عليهم بخ䨱ياتها وتحتضن نجاحاتهم و إخفاقاتهم، 

تعانق أفراحهم وتضمد اطراحهم.
* رأس السنة ا䐣لمازيغية و مطالب ا䐥لقرار

عطلة  كيوم  ا䐣لمازيغية  السنة  إقرار  مطالب  إن 
مؤدى عنه، تجد م㐱شوعيتها مما ي䑊ل:

انصاف  خ䐧لل  من  التاريخية  ا䑅ل㐱شوعية  أو䐧ل:   -
الشما䑊ل  ا䐥لنسان  معهما  و  الجغرافيا،  و  التاريخ 
عمق  䅊ف  جذورها  الضاربة  وحضارته  ا䐧لفريقي 
التاريخ. فلكل حيز جغرا䅊ف و مكان إرتباط هوياتي 
يميزه عن غ䨱يه، و بالتا䑊ل فاستنادا إ䑉ل نتائج مجموعة 
و  ا䐣لنثروبولوجيا  و  كا䐧للكيورولوجيا  العلوم  من 
الطبونيمية وعلم ا䐢لثار و علم ا䐧لجتماع و الجغرافيا 
و غ䨱يها و التي أثبت علميا أن أقدم حضارة عمرت 
 3000 حوا䑊ل  ا䐣لمازيغ  حضارة  هي  أفريقيا  شمال 
سنة قبل ا䑅لي䐧لد، و بالتا䑊ل فأرض شمال أفريقيا هي 
ا䐣لمازيغ  هم  ا䐣لصلي䩆ي  سكانها  و  أمازيغية  أرض 
)أمازيغ تعني ا䐥لنسان النبيل و الحر(، صحيح بعد 
مختلف  ب䩆ي  الت䐧لحق  و  التمازج  وبعد  قرون  مرور 
ا䐣لعراق  متعدد  مجتمع  إفراز  تم  ا䑅لجتمع،  مكونات 
وا䐣لنساب، و هذا ما 䐧ل ننكره و ليست لنا نية لنكره 
فهو معطى موجود و مؤ㐱ش ايجابي ع䑉ل أن الهوية 
هي  ال⨱تابي-الثقا䅊ف  ا䑅لعيار  من  انط䐧لقا  ا䐣لمازيغية 
مركز ا䑅لخيال الجمعي و قلبه النابض، فهذا التعدد 
ا䐣لمان  صمام  و  الجامع  وعاءه  ا䐣لمازيغية  تعت⠱ب 
الدي 䐧ل محيد من ا䐧لع⨱تاف به، بل و جعله فوق أي 
حسابات إيديولوجية أو سياسية مقيتة، فهي ا䐣لم 
و  وافدين،  و  أصلي䩆ي  سكان  الجميع  أرضعت  التي 

هي ال⨱تبة و ا䑅لأوى الذي ك⠱ب تحت كنفه الجميع.

- ثــانـيـا: ا䑅ل㐱شوعية الدستورية من خ䐧لل ما جاء 
الخامس  الفصل  䅊ف   2011 يوليو  فاتح  دستور  به 
اللغة  صفة  ا䐣لمازيغية  للغة  أعطى  الذي  و  منه، 
العربية مع ا䐥لشارة  اللغة  للب䐧لد إ䑉ل جانب  الرسمية 
»وفق  سيتم  الرسمي  الطابع  هذا  تفعيل  أن  إ䑉ل 
قانون تنظيمي يحدد مراحل و كيفيات إدماج اللغة 
الحياة  مجا䐧لت  䅊ف  و  التعليم،  مجال  䅊ف  ا䐣لمازيغية 
العامة ذات ا䐣لولوية، و ذلك لكي تتمكن من القيام 
ا䑅لصادقة  مؤخرا  تمت  وقد  بوظيفتها«،  مستقب䐧ل 
طول  بعد   26.16 رقم  التنظيمي  القانون  هذا  ع䑉ل 
يوم  العقد  قاربت  مراطونية  رحلة  بعد  و  انتظار 
بالجريدة  ذلك  بعد  صدوره  ثم   ،2019 شتن⠱ب   12
الرسمية يوم 26 شتن⠱ب 2019 ليدخل حيز التنفيذ، 
و  ثقا䅊ف  كموروث  ا䐣لمازيغية  السنة  رأس  إقرار  و 
مما  انط䐧لقا  أولويته  و  م㐱شوعيته  يجد  حضاري 
الثانية  ا䑅لادة  䅊ف  نفسه  التنظيمي  القانون  به  جاء 
التي نصت ع䑉ل »حماية ا䑅لوروث الثقا䅊ف و الحضاري 
العمل  و  مظاهره،  و  تجلياته  بمختلف  ا䐣لمازيغي 

ع䑉ل النهوض به و تثمينه...«.    
من  الحقوقية  و  ا䐥لنسانية  ا䑅ل㐱شوعية  ثــالـثـا:   -
䑅لفهوم  اختزالية  غ䨱ي  و  كونية  رؤية  تبني  خ䐧لل 
القضية  مع  التعامل  مسألة  䅊ف  ا䐥لنسان  حقوق 
مكونات  مجموع  من  يقت㙊ض  وذلك  ا䐣لمازيغية، 
الفعل السيا㍊س و الثقا䅊ف و ا䑅لدني و عموم ا䑅لواطن䩆ي 
اتفاقية  مبادئ  اح⨱تام  ا䑅لغاربة،  ا䑅لواطنات  و 
توافقيا  عاما  إطارا  تقدم  باعتبارها  اليونسكو 
للتعايش  أرضية جيدة  القائم ويقدم  ال㔱صاع  ينهي 
الثقا䅊ف من خ䐧لل ترسانة من ا䑅لبادئ ا䑅لوجهة أهمها 
الجدارة  䅊ف  و  الكرامة  䅊ف  الثقافات  جميع  تساوي   :
ثروة  بصفته  الثقا䅊ف  التنوع  واح⨱تام  با䐧لح⨱تام، 
العادل من  نفيسة ل䐣لفراد و الجماعات، و ا䐧لنتفاع 
إضافة  ا䐣لخرى،  الثقافات  ع䑉ل  ا䐧لنفتاح  و  الثقافة، 
أن  كما  الثقافات«،  مختلف  ب䩆ي  التوازن  مبدأ  إ䑉ل 
لسنة  اللغوية  للحقوق  العا䑅لي  برشلونة  إع䐧لن 
1996 يمكن أن يكون كإطار مرجعي يقدم إضافة 
من  الثقافية  و  اللغوية  للحقوق  أمثل  لفهم  نوعية 
ا䑅لتبادل و حق كل  ا䐥لقصاء  »إبادة  خ䐧لل حثه ع䑉ل: 
التمتع بثقافته  شخص 䅊ف التحدث بلغته ا䐣لم، و 䅊ف 
وتلقينها لذويه 䅊ف ا䑅لدرسة و 䅊ف ا䑅لجتمع، و كذا بحقه 
دون  بواسطتها..  العمومية  الخدمات  إ䑉ل  الولوج  䅊ف 

تدخ䐧لت قصدية أو ق㌱سية«.
التي  الكريمة  ا䐣لرض  لهذه  الحب  كل  الختام  䅊ف  و 
الفخر بثقافتنا  أوتنا و كل ا䐧لعتزاز بأجدادنا و كل 
تقع  مسؤولية  هي  للجميع،  الحاضنة  و  ا䑅لنفتحة 
ع䑉ل عاتق الجميع أن نعمل يدا بيد ع䑉ل تطويرها و 
تنقيتها من أية شوائب إن وجدت، فالجمود مص䨱يه 

ال䐧لوجود!
هي رسالة من ا䐣لجداد ل䐣لحفاد، يا بني قف شامخا 
متماسكا هي أمانة سلمتها الجذور ل䐣لغصان، فيا 
الجديدة  ا䐣لمازيغية  السنة  نسيم  هبوب  مع  أوراق 

䅊ف مشروعية ا䑅لطالبة بإقرار رأس السنة ا䐣لمازيغية عيدا وطنيا! 

مصطفى مروان

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن “ا䐧لع⨱تاف 
ا䑅للكية  ل䐥لرادة  نَِتيَجًة  جاء  با䐣لمازيغية  الرسمي 
التي َمك兎ّنَْت من قطع أشواط ك⠱بى خ䐧لل الع㐱شين 
سنة ا䑅لاضية، وقد بدأ هذا ا䑅لنعطف التاريخي مع 
خطاب أجدير الذي ألقاه ج䐧للة ا䑅للك سنة 2001“.

وأضاف أخنوش بمناسبة حفل ا䐥لط䐧لق الرسمي 
الطابع  لتفعيل  ا䑅لندمج  ا䑅لخطط  䐥لجراءات 
يناير   10 الث䐧لثاء  يومه  ل䐣لمازيغية،  الرسمي 
طوي䐧ل  زال  䐧ل  “الطريق  أن  بالخميسات،   2023
ع䑉ل  يقت㔱ص  أ䐧ل  ينبغي  با䐣لمازيغية  ا䐧لع⨱تاف  䐣لن 
أن  يجب  بل  فقط،  واللغوية  الثقافية  الحقوق 
يمتد ليشمل كذلك تدارك تأخر التنمية ا䐧لجتماعية 

وا䐧لقتصادية”.
القانون  اعتماد  إ䑉ل  الحكومة  رئيس  وأشار 
الطابع  تفعيل  مراحل  يحدد  الذي  التنظيمي 
الرسمي ل䐣لمازيغية وآليات دمجها 䅊ف التعليم و䅊ف 
مختلف َمنَاِحي الحياة، “بعد 8 سنوات من الر兏ُّكوِد 
بقوة  يؤكد  القانون  هذا   ” أن  م⠱بزا  اْلُمَحاِفِظ”، 
الهوية  䅊ف  ومساهمتها  ا䐣لمازيغية  مكانة  وحزم 

ا䑅لغربية ا䑅لتعددة الر兎ّواِفِد”.

وأضاف “اليوم، نَْشَهُد بفضل مجهودات 
تكريس  مظاهر  ع䑉ل  الحالية  الحكومة 
ل䐣لمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل 
،ارتباطا   2011 دستور  عليها  نص  كما 
الج䐧للة  لصاحب  ا䐧لستباقية  بالرؤية 
القاضية  السياسية  ا䐥لرادة  أن  غ䨱ي   .“
الورش،  هذا  تفعيل  䅊ف  ُقُدماً   ّ児ِض㙊ِباْلُم
يقول رئيس الحكومة، “غ䨱ي كافية دون 
تعبئة ا䑅لوارد ا䑅لالية ال䐧لزمة لتحقيق هذا 

الطموح”.
وذكر أن الحكومة حصصت غ䐧لفا ماليا 
سنة  برسم  درهم  مليون   200 يناهز 

قانون  برسم  مليون درهم   300 2022 وبرمجت 
تدريجيا  رفعه  يتم  أن  ع䑉ل   ،2023 لسنة  ا䑅لالية 
خ䐧لل السنوات ا䑅لقبلة ليبلغ 1 مليار درهم 䅊ف أفق 

سنة 2025.
“من  الحكومة  رئيس  يضيف  ذلك،  مكن  وقد 
هذا  لتفعيل  الطريق  خارطة  تنزيل  䅊ف  ال㐱شوع 
ا䑅لتعلقة  ا䑅لحاور  䅊ف  إجراءاً   25 تضم  التي  الورش 
والعدل  والتعليم  العمومية،  والخدمات  با䐥لدارة 

والثقافة وا䐥لع䐧لم السمعي الب㔱صي.
أخنوش  يضيف  ا䑅لنجزة،  ا䐥لجراءات  ُجْمَلِة  ومن 
 460 “تسخ䨱ي  بالذكر  نخص  كلمته ”  معرض  䅊ف 
عون استقبال 䐥لرشاد وتوجيه ا䑅لرتفق䩆ي الناطق䩆ي 
باللغة ا䐣لمازيغية )تريفيت وتشلحيت وتمزيغت( 
الرعاية  ومؤسسات  با䑅لحاكم  تواصلهم  وتسهيل 
ا䑅لؤسسات  كذا  و  وا䑅لستشفيات  ا䐣لولية  الصحية 
و  والشباب”،  والتواصل  الثقافة  لوزارة  التابعة 
“توف䨱ي 60 َعْوناً مكلف䩆ي بالتواصل الهاتفي باللغة 

ا䐣لمازيغية، يَُوز兎ُّعوَن ع䑉ل عدد من مراكز ا䐧لتصال 
وا䑅لؤسسات  الوزارية  القطاعات  لبعض  التابعة 
طرف  من  كب䨱يا  إقبا䐧ل  تشهد  والتي  العمومية، 
مراكز  جميع  ع䑉ل  تعميمه  أفق  䅊ف  ا䑅لرتفق䩆ي، 
حاسوب   100 “توف䨱ي  إ䑉ل  با䐥لضافة  ا䐧لتصال”. 
ا䐧لجتماعي䩆ي  وا䑅لساعدين  ا䑅لساعدات  لفائدة 
الذين تم توظيفهم بوزارة العدل، لضمان مواكبة 
باللغة  الناطق䩆ي  للمواطن䩆ي  م䐧لئمة  اجتماعية 
ا䐣لمازيغية الذين يَِلُجوَن إ䑉ل َمْرِفِق العدالة وتَيْس䨱ِي 

استفادتهم من الخدمات ا䑅لقدمة”.
وكذا  ا䐣لمازيغية  ا䐣لنشطة  “دعم  إ䑉ل  أشار  كما 
ا䑅لعارض الفنية وا䑅لبادرات التي من شأنها تثم䩆ي 
ا䐣لمازيغية”،  للثقافة  وال䐧لمادي  ا䑅لادي  ال⨱تاث 
مقرات  داخل  ا䐣لمازيغية  اللغة  إدراج  “تعميم  ثم 
ا䐥لدارات وع䑉ل لوحات التسمية والتشوير ووسائل 

النقل وكذا ا䑅لواقع ا䐥للك⨱تونية”.
نحن   ” كلمته  ختام  䅊ف  الحكومة  رئيس  وقال 
فخورون بتفعيل ورش ا䐣لمازيغية من خ䐧لل هذه 
ا䐥لجراءات”. كما انتهز  الفرصة لتقديم  التهاني 

للجميع، بمناسبة رأس السنة ا䐣لمازيغية 2973.

رئيس ا䐭لكومة يطلق من ا䐮لميسات إجراءات تفعيل الطابع الر㍅سي ل䐣لمازيغية
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الدراسات  حبيسة  ا䐣لخ䨱ية  العقود  䅊ف  الشعبية  الثقافة  أصبحت 
ونظريات  مناهج  هي  ا䐣لخ䨱ية  وهذه  وا䐧لثنولوجية،  ا䐧لن⨱توبولوجية 
ا䐣لصيلة  للمجتمعات  الشعورية وال䐧لشعورية  الذاكرة  للبحث والحفر 䅊ف 
الثقافة  ا䑅لناهج والنظريات تنظر إ䑉ل  القديم، لكن هذه  وثقافة ا䐥لنسان 
الشعبية كصورة للمجتمعات ال䐧لكتابية تفتقر 䅊ف نظرهم إ䑉ل لغة مكتوبة 
ا䐧لنتشار  ومحدودة  التنظيم  بسيطة  اجتماعية  مؤسسات  إ䑉ل  وتنتمي 
منعزلة  ثقافة  إنها  إ䑉ل  إضافة  الناس،  من  قليلة  أعداد  عن  إ䐧ل  تع⠱ب  و䐧ل 
عن الثقافات ا䐣لخرى، وهذه كلها أحكام جاهزة بنتها انط䐧لقا من نزعة 
به  الحم䐧لت ا䐧لستعمارية فصاغت  أوربية نشأت وتطورت مع  مركزية 
تدريس  䅊ف  توظيفه  ع䑉ل  وتعمل  الوهمي  وتفوقها  لعن㔱صيتها  “علما” 
عن  تع⠱ب  䐧ل  التي  أو  لها  تاريخ  “䐧ل”  التي  ا䑅لجتمعات  وقوان䩆ي  تاريخ 
ا䑅لنبثقة من  الثقافة  الثقافة الشعبية هي تلك  أن  نفسها كتابة 䅊ف ح䩆ي 
الخيا䑊ل فقط، بل هي قيمة  ا䐥لبداع  الجماعية وليست حالة من  الذاكرة 
ع䑉ل  القائمة  ا䑅لميزة  وظيفتها  من  انط䐧لقا  واقعية  حقيقية  إنسانية 
䅊ف  تجسدت  التي  وا䐣لعراف  والقيم  والعادات  ا䑅لعتقدات  وصيانة  حماية 
ا䑅لا㙊ض، وتضم 䅊ف أحشائها أشكا䐧ل من التعب䨱ي الفني وغ䨱ي الفني ا䑅لروي 
منه وا䑅لجسد  ا䑅لعاش وا䑅لستذكر ومن عنا㔱صه التي ما تزال تعيش بيننا 
وا䐣لمثال  وا䐣لساط䨱ي  والحكايات  ا䐣لشعار  الرمزية  السوق  䅊ف  وتتداول 

والحكم والرقص وا䐧لحتفال…
والثقافة الشعبية ا䐣لمازيغية كباقي أشكال الثقافات الشعبية للشعوب 
تع⠱ب  ود䐧للية  تعب䨱يية  أنساق  وهي  حضارية  قيمة  ذات  هي  ا䑅لماثلة، 
الحركات  مثل  لسنية  وغ䨱ي  لسنية  بوسائل  والطبيعة  الواقع  وتحاكي 
والرقص والرسم والتشكيل والتمثيل وا䐧لحتفال… وهي تشكل بالنسبة 
ل䐥لنسان ا䐣لمازيغي حاجات روحية وطبيعية، لذا يتم ا䑅لحافظة ع䑉ل هذه 
ا䐣لشكال التعب䨱يية بشكل عفوي ومنظم 䐣لنها شبه قوان䩆ي رمزية وعرفية 

تساهم 䅊ف تنظيم ا䐣لفراد والجماعات وتسايرهم مسايرة تامة ودائمة.
䅊ف  وسائدة  حا㘱ضة  ماتزال  التي  ا䐣لمازيغية  والتقاليد  الطقوس  ومن 
مجتمعنا وقبائلنا وبوادينا ومدننا حفلة راس السنة ا䐣لمازيغية )تاك䐧ل 

–ن- ءيض ن- يناير(.

من زمن الفراعنة بدأ التقويم ا䐣لمازيغي
عرف ا䐣لمازيغ بحبهم وارتباطهم با䐣لرض، حتى إن ا䐣لساط䨱ي والحكايات 
من  الطبيعة  بأسماء  حافلة  كانت  القدامى  ا䐣لمازيغ  عن  تروى  التي 
با䐧لستعارات  غنية  أنها  كما  وا䑅لاء  والرطوبة  والسماء  والهواء  ا䐣لرض 
والكنايات والصور ا䑅لجازية عن مشاعر ا䐥لنسان ا䐣لمازيغي تجاه أرضه 
برأس  ا䐧لحتفال  أما  أونام䨱ي(  حمو  )أسطورة  وبيئته  وأصله  وموطنه 
السنة ا䐣لمازيغية فما هو إ䐧ل نظام زمني من صنع البيئة والطبيعة يبتدأ 
من أول ليلة من السنة الف䐧لحية )12يناير بالتقويم ا䑅لي䐧لدي( وتقام فيه 
ا䐣لرض  به  جادت  ما  نتاج  من  أكلة  بتهيئ  احتفالية  طقوس  أو  حفلة 

ل䐥لنسان شع䨱يا كان أو ذرة )تاك䐧ل – ءيض –ن- يناير(.

ويحمل زمن إحياء هذه العادة د䐧ل䐧لت رئيسية منها:
با䐣لرض،  العادة  هذه  مكونات  ارتباط  خ䐧لل  من  تظهر  ا䐣لو䑉ل:  الد䐧للة 
حيث يرتبط التقويم ا䐣لمازيغي ببداية السنة الف䐧لحية لهذا فا䐣لكلة التي 
كلها من  ا䐣لمازيغية ت⨱تكب  السنة  رأس  ليلة  䅊ف  والضيوف  ل䐣لبناء  تقدم 
ا䑅لنتوجات الف䐧لحية والزراعية التي تجود بها ا䐣لرض وا䐣لشجار وكلها لها 
مغزى )الشع䨱ي-الذرة-زيت أركان-الثمر..( وهي مؤ㐱ش ع䑉ل أمل تحسن 

ا䑅لوسم الف䐧لحي ا䐢لتي.
حسب  مؤقتا  يبتدئ  الذي  ا䐣لمازيغ  بتاريخ  ارتباط  لها  الثانية  الد䐧للة 
اعت䐧لء  عن  ا䐥لغريقية  الكتابات  䅊ف  جاء  ما  وخصوصا  القديمة  ا䑅لصادر 

تنحيته  بعد  م㔱ص  䅊ف  العرش  شيشونغ  “أكليد” 
أنه  إ䐧ل  والع㐱شين،  الحادية  ا䐧ل㌱سة  ملوك  䐢لخر 
حافظ ع䑉ل الو䐧لء للفراعنة سياسيا لكنه مع ذلك 

شكل امتدادا للحكم الفرعوني ا䐣لمازيغي.
من الناحية الثقافية أعلن ا䑅للك شيشونغ الو䐧لء 
الرسمي  التقويم  معه  فبدأ  ا䐣لمازيغي  ل䐥لرث 
أحيى شيشونغ  وبهذا  950 ق.م  ل䐣لمازيغ سنة 
أرض  䅊ف  م㔱ص  عرش  ع䑉ل  ملكا  نفسه  تنصيب 
النيل بإحياء تلك الليلة ع䑉ل 㐱شف زعماء القبائل 
)تاك䐧ل(  أكلة  وقدم  الزمان  ذلك  䅊ف  ا䐣لمازيغية 
من  ا䐣لمازيغية  الحضارة  استمرار  ع䑉ل  ع䐧لمة 
السنة  برأس  احتفالها  وطقوس  عاداتها  خ䐧لل 
ا䐧لحتفال  يتم  التاريخ  ذلك  ومنذ  ا䐣لمازيغية، 
خصوبة  مع  تزامنا  ا䐣لمازيغية  السنة  برأس 

ا䐣لرض والطبيعة 䅊ف شهر يناير الف䐧لحي.
يحظى  䐧ل  ا䐣لمازيغية  السنة  برأس  ا䐧لحتفال  إن 
بكث䨱ي من العناية من طرف ا䑅لؤسسات ا䐥لع䐧لمية 
ا䑅لسؤول䩆ي  قبل  من  اهتماما  يجد  و䐧ل  والثقافية 

وا䑅لدبرين للشأن العام، اللهم ما تقوم به ا䑅لنظمات 
والجمعيات ا䐣لمازيغية 䅊ف ليلة رأس السنة ا䐣لمازيغية من حف䐧لت وسهرات 
ولقاءات تستدعي لها رموزا من رواد الفن وا䑅لوسيقى والغناء والثقافة 
لكن  ا䐣لمازيغي  والرقص  الغناء  من  بروائع  الليلة  تلك  ينشطون  وا䐣لدب 
ا䐣لصلي䩆ي  السكان  ومعيشة  الف䐧لح  بحياة  ارتباط  له  أصله  䅊ف  ا䐧لحتفال 
ويجسدون  وتقاليدها  القبيلة  طقوس  حسب  السنة  برأس  يحتفلون 
ا䐧لحتفال 䅊ف كل ما له د䐧للة 䅊ف حياتهم اليومية أو ع䐧لقتهم با䐣لرض ماء 
ب⨱تبتها  وا䐧للتحاف  ا䐧للتحام  حد  إ䑉ل  با䐣لرض  ويسمون  وبذورا  وخ㘱ضة 
و䐣لي 㑊شء مقدم عليها و䅊ف أسطورة )حمو أونام䨱ي( نجد كيف أن حمو 
رغم ولهه وعشقه وصعوده للسماء 䑅ل䐧لقاة م䐧لكه إ䐧ل أنه عاد إ䑉ل ا䐣لرض أو 
سقطت نقطة دمه إ䑉ل ا䐣لرض لتحيا من جديد 䅊ف تربة ا䐣لرض وطبيعتها.

ومن ا䐣لمثال التي تروى وتحكى 䅊ف مثل هذه ا䑅لناسبة من قبل الف䐧لح䩆ي 
والسكان ا䐣لصلي䩆ي والتي لها ارتباط بالزمن الف䐧لحي حرثا وزرعا وسقيا 
وحصادا )شتن⠱ب ءيفوغ اكتوبر اسيد ءاوولونك( – شهر شتن⠱ب انق㙉ض 

وشهر أكتوبر خذ محراثك -.
و䅊ف ليلة رأس السنة ا䐣لمازيغية – الف䐧لحية- يتم تحض䨱ي قصعة العصيدة 
هي  ا䐣لو䑉ل  كانت  وإن  )تمزين(  الشع䨱ي  أو  )اسنكار(  الذرة  من  )تاك䐧ل( 
ا䑅لشهورة. وصفها ا䑅لرحوم ا䑅لختار السو㍊س الشاعر خ䨱ي وصف ح䩆ي قال:

䑅لن جفنة أقبلت تتألق
تلوح ب䐧لل العصيدة ي⠱بق

هذا أريج مسك أم نفحة روضة
أزاه䨱يها تحت الصبا تتدفق

يقطنها  التي  ا䑅لناطق  بعض  䅊ف  اليوم  هذا  ت䐧لزم  التي  الطقوس  ومن 
من  )تعبوت(  كويرة  بتحض䨱ي  ا䐣ل㌱سة  من  فرد  كل  يقوم  أن  ا䐣لمازيغ 
بها  للعبث  ا䐣لطفال  أيدي  إليه  تصل  䐧ل  عال  مكان  䅊ف  فيضعها  العصيدة 
فإذا كانت تحمل 䅊ف الصباح ا䑅لوا䑊ل شعرة من البقر فصاحبها سيكون من 
حظه أن يملك بقرة أو أبقارا وإذا كانت تحمل شعرة صوف فصاحبها 
سيكون من حظه أن يملك حظ䨱ية من ا䐣لغنام وهذه الطقوس وغ䨱يها 

تكت㍊س صبغة التعلق بما ستجود به تلك السنة من الخ䨱يات.

با䐣لطلس  ا䐧لحتفال  طقوس  عن  ماذا 
الصغ䨱ي والجنوب

عند  متجذرة  ا䐣لمازيغية  السنة  برأس  ا䐧لحتفال 
بلدان  ربوع  䅊ف  ا䐣لمازيغ  ا䐣لصلي䩆ي  السكان  كل 
هذه  برأس  يحتفلون  إنهم  ا䐥لفريقي،  الشمال 
السنة تحت أسماء ومسميات عديدة )شوميخا( 
يناير(  ن-  )ءيض  )تاحكوزت(  )اوركيمن( 
ا䐧لحتفال  يسمون  سوس  䅊ف  أنه  إ䐧ل  )بركوكس( 
يناير(  ن-   – )ءيض  ا䐣لمازيغية  السنة  برأس 
وا䐧لحتفال يكون من خ䐧لل تحض䨱ي وجبة خاصة 
بهذا اليوم الجديد من السنة الجديدة عبارة عن 
تهيئ وصنع عصيدة من دقيق )الذرة( – ابراي- 
خشبية  بعصا  العصيدة  أو  )تاك䐧ل(  تحريك  يتم 
䅊ف  العصا  بهذه  ويحتفظ  )تاغنجا(  أو  )اوفان( 
السطح دون غسلها إ䑉ل ح䩆ي سقوط ا䑅لطر. و䅊ف 
وسط )از䐧لف( هذه العصيدة تحفر حفرة تم䐧ل 
توضع  وبداخلها  الزيتون  زيت  أو  أركان  بزيت 
إيجاد  ع䑉ل  الكل  ويتنافس  )اغرمان(  الثمر  نواة 
أك⠱ب قدر ممكن من النواة 䐣لن ذلك حسب ا䑅لعتقدات يجلب الحظ ا䐣لوفر 
䅊ف الحياة )ءوركيمن(. و䅊ف مناطق أخرى يسمونها )تاحكوزت( الذي هو 
عبارة عن سبعة أنواع من القطاني تطهى فوق الحطب 䑅لدة 24 ساعة 
تقريبا ويشارك أفراد ا䐣ل㌱سة 䅊ف هذا اليوم بجلب ا䑅لاء وتحض䨱ي )تاك䐧ل( أو 
العصيدة أو )بركوكس( وهو عبارة عن طح䩆ي يخل ويفتل با䑅لاء ويمزج 

بعد ذلك بزيت أركان والعسل.
䅊ف اليوم ا䐣لول من السنة الجديدة ترى النساء يحملن قلي䐧ل من )بركوكس( 
غ䨱ي مملح إ䑉ل مكان خارج القرية أو خارج الدوار ثم ين㔱صفن دون أن 
يتكلمن بينهن أو يتبادلن الحديث مع الغ䨱ي وهن يضعن هذا )ال⠱بكوكس( 
䅊ف مكان معلوم ومعروف لدى الجميع لكن 䐧ل يخ⨱تقه أي واحد من أبناء 
الدوار ذلك، وتسمى هذه العملية )اصيفضن( أي إعطاء الجن نصيبه من 

الطعام قبل أن يضاف له ا䑅للح.
)ازكزيون  يسمى  بما  القبيلة  وفتيات  نساء  تقوم  ا䑅لوا䑊ل  الصباح  و䅊ف 
لوحدهن  النساء  تجتمع  وقد  الجديدة،  السنة  تحض䨱ي  أي  ؤوسكاس( 
الحقول  حيث  للدوار  ا䑅لجاورة  الحقول  إ䑉ل  ويذهبن  لوحدهن  والفتيات 
ويجمعن  )ازكيون(  سب䐧لت  ظهورهن  ع䑉ل  ويحملن  بالربيع  مخ㘱ضة 
مختلف ا䐣لعشاب من )اك䐧لس( الذي هو من ربيع الشع䨱ي أو )تيفراض䩆ي( 
عسف النخيل وا䑅لراد بهذه العملية افتتاح العام الجديد بلون أخ㘱ض لون 

الخصوبة وا䑅لي䐧لد.
و䅊ف نهاية ا䐧لحتفال يقوم الناس الذين ح㘱ضوا )ءوركيمن( بتوزيع هذه 
برأس  ا䐧لحتفال  يتم  يتمكنوا من تحض䨱يها وهكذا  لم  الذين  ا䐣لكلة ع䑉ل 

السنة احتفا䐧ل تقليديا.
هذه الطقوس ا䐧لحتفالية برأس السنة ا䐣لمازيغية عند السكان ا䐣لمازيغ 
ا䐣لصلي䩆ي هي حقيقة ووجود وليس خرافة وشعوذة بل إن هذه الطقوس 
للبيئة  محاكاة  فيها  أنتجته،  التي  للبيئة  أم䩆ي  تسجيل  هي  ا䐧لحتفالية 
ا䐣لمازيغية ا䐣لصلية، كما أنها مرآة صادقة للوجدان الجمعي جاء تعب䨱يا 
تلقائيا عن الذات الفردية والجماعية وفرحة واعية بالحياة من السكان 
ا䐧لحتفال  هذا  إن  اجتماعية.  بطقوس  الحياة  يمارسون  الذين  ا䐣لمازيغ 
بفعالية  بها وع⠱بها وجوده  يؤكد  ا䑅لجتمع  تعب䨱ي عن فكر ووجدان  هو 
نشيطة وبسيطة 䅊ف نفس ا䐢لن، لذا فليس 䐣لحد الحق أن يسقط أي 㑊شء 
سجل  أو  الجماعة  أو  الشعب  سمات  من  سمة  يسقط  بذلك  䐣لنه  منه 

حياته وتاريخه ا䐧لنساني.

تاك䐧ل-ءيض -ن- يناير أو ا䐧لحتفال برأس السنة ا䐧لأمازيغيةتاك䐧ل-ءيض -ن- يناير أو ا䐧لحتفال برأس السنة ا䐧لأمازيغية

ذ. محمد بادرة

⩇تا䙊ن بعض ا䐣لحزاب السياسية ⡅بناسبة السنة ا䐣لمازيغية 2973 
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السنة  الجمعة،  اليوم  أفريقيا  شمال  وسكان  ا䑅لغاربة  يخّلد 
عاماً،   2973 مرور  السنة  هذه  تصادف  التي  الجديدة  ا䐣لمازيغية 
䅊ف  يأتي  السنة  هذه  احتفال  ناير«.  بـ«إض  با䐣لمازيغية  وتسمى 
وطنياً  عيداً  اليوم  هذا  بجعل  ا䑅لطالب  بتزايد  يتسم  وطني  سياق 
حكومي  التزام  ظل  䅊ف  تخّلد  ا䑅لناسبة  هذه  أن  كما  ا䐣لجر،  مدفوع 
بمدينة  ك⠱بى  احتفالية  شهد  ما  وهو  ا䐣لمازيغية  ترسيم  بت㌱سيع 
الدستورية  الكتلة  استكمال  بعد  ا䑅لا㙊ض  الثلثاء  الخميسات 
ل䐣لمازيغية من خ䐧لل ا䑅لصادقة ع䑉ل القانون䩆ي التنظيمي䩆ي ا䑅لرتبط䩆ي 
دستور  عليها  نص  التي  التنظيمية  القوان䩆ي  آخر  من  وهي  بها، 
الوجود،  حيز  إ䑉ل  إخراجها  䅊ف  وال⠱ب䑅لان  الحكومة  وتأخرت   2011

مضافاً إليها القانون التنظيمي ل䐥ل㘱ضاب.
تحقيب السنة ا䐣لمازيغية يرتبط بتأصيل䩆ي، ا䐣لول يربط هذا التحقيب 
بوقائع سياسية وعسكرية، حيث وصل ا䑅للك شيشانغ ا䐣لمازيغي 
لسنوات،  وحاكمها  م㔱ص  فرعون  يكون  لكي  م㔱ص  䅊ف  للحكم 
وبذلك خّلد ا䐣لمازيغ هذا الحدث الذي حصل سنة 950 قبل ا䑅لي䐧لد، 
ا䐥لنسان  بع䐧لقة  يرتبط  أسطورياً  طابعاً  تتخذ  الثانية  وا䐣لطروحة 
لم  أن سيدة عجوزاً  ا䐣لمازيغي مع ا䐣لرض، حيث تقول ا䐣لسطورة 

تشكر السماء ع䑉ل نعمها، فقام »ناير« بأخذ 
عاصفاً  يوماً  فكان  )ف⠱باير(،  شباط  من  يوم 
وتربية  لتاريخهم  للتحقيب  ا䐣لمازيغ  خّلده 
ا䐣لجيال ع䑉ل ثقافة إيكولوجية تحافظ وتع⨱تف 
بخ䨱يات الطبيعة، فكانت السنة ا䐣لمازيغية هي 
الصفة  وبهذه  ا䑅لغاربة،  عند  الف䐧لحية  السنة 
متعددة  بأشكال  بها  يحتفلون  ا䑅لغاربة  كان 
التي  ا䑅لختلفة  ا䐣لكل  بأنواع  تميزت  ما  غالباً 
تسيطر عليها ا䑅لواد النباتية، منها الكسكس، 

وخليط من القطاني.
قرباً  ا䐣لكثر  ا䐣لطروحت䩆ي  أي  عن  النظر  بغض 
من الحقيقة، فإن السنة ا䐣لمازيغية هي واقع 
من  واجتماعي؛ يجسد جزءاً  ثقا䅊ف وحضاري 
ا䑅لش⨱تكة  الهوية  من  وجزءاً  الوطنية  الهوية 
جانب  إ䑉ل  أسا㍊س  كعن㔱ص  أفريقيا  لشمال 
ومدرسة  ا䑅لالكي،  وا䑅لذهب  السني  ا䐥لس䐧لم 
وثقافة  لغة  والعربية  التصوف،  䅊ف  الجنيد 
وحضارة وهوية. فا䑅لرحلة الحالية 䅊ف منطقة 
شمال أفريقيا تعرف تغي䨱يات جوهرية، أبرزها 
انهيار بعض ا䐣لنظمة  تداعيات ما عرفته بعد 
الشمولية التي كانت تكن عداء مطلقاً لكل ما 

يرتبط بالبعد ا䐣لمازيغي 䅊ف الهوية ا䑅لغاربية. وهنا نستح㘱ض نظام 
العقيد معمر القذا䅊ف الذي كان يمنع البحث العلمي 䅊ف تاريخ ليبيا 
التي تحتضن جزءاً كب䨱ياً من التاريخ ا䐣لمازيغي وا䐢لثار ا䐣لمازيغية، 
إذ تركت الكث䨱ي من ا䑅لدن وا䑅لواقع ا䐣لثرية عرضة للنهب والتهميش 

بانتظار ت䐧لشيها الك䑊ل.
مع  صالحه  جديد/قديم،  دستوري  واقع  هناك  ا䑅لغرب  䅊ف  اليوم 
الدستوري  التنصيص  خ䐧لل  من  الوطن  هوية  من  أسا㍊س  جزء 
جاء  الذي  للمغرب  ا䑅لتعدد  الهوياتي  الجانب  وع䑉ل  ا䐣لمازيغية  ع䑉ل 
5 من  الفصل  التنصيص 䅊ف  الدستورية، وكذلك  الوثيقة  䅊ف تصدير 
للدولة،  رسمية  لغة  أيضاً  تعد  »ا䐣لمازيغية  أن  ع䑉ل  ا䐣لول  الباب 

باعتبارها رصيداً مش⨱تكاً لجميع ا䑅لغاربة، من دون استثناء...«.
السنة  الجزائر يرسم رأس  قبل ث䐧لث سنوات صدر قرار رئا㍊س 䅊ف 
تكاد تكون  ا䑅لغرب  بينما 䅊ف  ا䐣لجر،  مدفوع  ا䐣لمازيغية عيداً وطنياً 
ا䑅لكتسبات ا䑅لتعلقة با䐣لمازيغية تصبح معلقة 䅊ف الفراغ، وبخاصة 
التي  بالصورة  اليوم  إ䑉ل  يتحقق  لم  الذي  ا䐣لمازيغية  تعليم  تعميم 
كان يراهن عليها، ذلك أنه 䅊ف عهد الحكومت䩆ي السابقت䩆ي كان هناك 

الخصوص،  بهذا  تراجع 
إ䑉ل حد أن البعض اعت⠱ب أن 
تلك الوضعية إذا استمرت، 
سوى  تكون  لن  فإنها 
ممنهجة  دفن  عملية 
ا䐣لمازيغية  لها  تتعرض 
䅊ف  اعتباره  تم  ما  ولكل 
اللحظات  من  لحظة 
جزء  مع  ك⠱بى  مصالحة 

من الهوية الوطنية.
الواقع  هذا  إ䑉ل  بالنظر 

الوطني وا䑅لغاربي، فإنه يمكن التأكيد بأن السنة ا䐣لمازيغية يجب 
أن تغادر الطابع ا䐧لحتفا䑊ل غ䨱ي الرسمي، لكي تتحول إ䑉ل عيد وطني 
لكي  ا䑅لغاربة  لجميع  فرصة  ويكون  ا䐥لدارة،  فيه  تعطل  رسمي 
الجانب  ذهنهم  䅊ف  يكتمل  حتى  تاريخهم،  من  جزء  ع䑉ل  يتعرفوا 
التعددي للهوية التي حرص الدستور ع䑉ل ㌱سد مكوناتها بإسهاب. 
لقد كان من ا䑅لف⨱تض أن يكون ا䑅لغرب سباقاً ل⨱تسيم 
السنة ا䐣لمازيغية عيداً وطنياً، ويكون قاطرة لباقي 
الدول ا䑅لغاربية حتى يكون هذا العيد إضافة جديدة 
ونوعية للهوية ا䑅لغاربية ا䑅لش⨱تكة. إن عدم الوضوح 
وال⨱تدد 䅊ف موضوع الهوية الوطنية، وبصفة خاصة 
ما يتعلق با䐣لمازيغية، يجب التعامل معه بكث䨱ي من 
الحذر، 䐣لن فتح ا䐢لمال للناس وإط䐧لق الوعود، ومتى 
لم تتحقق، فإنها تهدم ا䑅لصداقية، بل تعزز شعوراً 
»للخديعة«...  والوقوع ضحايا  بـ«الظلم«  جماعياً 
ع䑉ل  توجد  ترابية  مناطق  ذلك  يصادف  وعندما 
العمومية منذ سنوات، وتعاني  السياسات  هامش 
من أشد وأق㍉س درجات العزلة والتهميش، فإن ذلك 
لن يكون سوى تركيبة مثالية لغضب قد 䐧ل نعرف 

حدوده...
اهتمام  من  الحالية  الحكومة  تبديه  ما  أن  يبقى   
باتخاذ  التفاؤل  ع䑉ل  يبعث  ا䐣لمازيغية،  بموضوع 
باعتماد رأس  ا䑅لتعلق  ذلك  انتظاره وهو  قرار طال 
السنة ا䐣لمازيغية ضمن قائمة ا䐣لعياد الوطنية وهو 
ما طالبت به شخصياً 䅊ف رسالة إ䑉ل رئيس الحكومة 
ا䐣لسبق السيد عبد ا䐥لله بنك䨱يان عام 2013 عندما 

كنت عضواً 䅊ف مجلس النواب.

ترسيم رأس السنة ا䐣لمازيغية اختبار للحكومة ا䑅لغربية

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ملف العدد

صباح  الراخا  رشيد  ا䐣لمازيغي،  العا䑅لي  التجمع  رئيس  وضع 
 45 طرف  من  موقعة  رسالة   ،2022 يناير   05 الخميس  يومه 
منظمة وجمعية أمازيغية ومدنية وحقوقية ونسائية، من ا䑅لغرب 
إ䑉ل  موجهة  الرباط،  بالعاصمة  ا䑅للكي  الديوان  䅊ف  والدياسبورا، 
أجل مطالبته ب⨱تسيم  السادس من  ا䑅للك محمد  ا䑅لغربي،  العاهل 
السنة ا䐣لمازيغية الجديدة عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها.

ا䑅للك  ج䐧للة  بتهنئة  رسالتها  ا䐣لمازيغية  التنظيمات  واستهلت 
ا䐧لمازيغية  “السنة  و   ”2023 ا䑅لي䐧لدية  “السنة  حلول  بمناسبة 
″2973، وبا䐥لنجاز التاريخي الذي حققه ا䑅لنتخب الوطني ا䑅لغربي 
䅊ف مونديال “فيفا قطر″2022، ببلوغه ا䑅لربع الذهبي كأول فريق 
إفريقي يحقق هذا ا䐥لنجاز، والذي اعت⠱بته الرسالة انجاز سيبقى 
محفورا 䅊ف الذاكرة الجماعية و䅊ف تاريخ الكرة ا䑅لغربية وا䑅لغاربية 
وا䐧لفريقية عامة، وما ت䐧له من استقبال شعبي وملكي من طرف 
اعتزاز  من  ذلك  خلف  وما  و䐣لمهاتهم،  لهم  تكريما  ا䑅للك  ج䐧للة 
تابعت  التي  الشعوب  وكل  قاطبة  ا䑅لغاربة  صفوف  䅊ف  وافتخار 

ا䐥لنجاز ا䑅لغربي.
والنسائية  والحقوقية  وا䑅لدنية  ا䐣لمازيغية  الهيئات  وقالت 
ا䑅لوقعة ع䑉ل الرسالة، إننا :”نتوجه إ䑉ل ج䐧للتكم، من جديد، بهذه 
عيدا  الجديدة  ا䐣لمازيغية  بالسنة  تع⨱تفوا  أن  أمل  وكلنا  الرسالة، 
وطنيا رسميا بعطلة مؤدى عنها، ع䑉ل غرار باقي ا䐣لعياد والعطل 
الرسمية”. معت⠱بة أن “من شأن ذلك أن يعيد ا䐧لنتعاش ل䐣لمازيغية 
خطاباتكم  مع  وانسجاما  الدستور  وفلسفة  روح  مع  تماشيا 

السامية.”
ا䐣لمة  لوحدة  ورمزا  للدولة  رئيسا  »بصفتكم  الرسالة  وأضافت 
وضامنا لدوامها واستقرارها، الساهر ع䑉ل اح⨱تام دستور ا䑅لملكة 
الجماعي، والهوية  التاريخ  ا䐥لقرار بكل مقومات  والحريص ع䑉ل 
ثقافية  روافد  من  تشكلت  والتي  للمغرب،  الوطنية  الثقافية 
متعددة، كما أكدتم ع䑉ل ذلك 䅊ف خطابكم السامي ليوم 17 أكتوبر 

2001 الذي جاء فيه: »إن النهوض با䐣لمازيغية مسؤولية وطنية، 

䐣لنه 䐧ل يمكن 䐣لي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية. كما أّن 
عليها، انط䐧لقا من تلك الجذور، أن تنفتح وترفض ا䐧لنغ䐧لق، من 
الذي هو 㐱شط بقاء وازدهار أي حضارة”،  التطور  أجل تحقيق 
وخطابكم السامي بمناسبة احتفالكم وشعبكم الو䅊ف بثورة ا䑅للك 
الشعب لشهر غشت 2021 الذي جاء فيه إن:” ا䑅لغرب مستهدف 
تاريخها  عن  فض䐧ل  قرن   2 1 من  䐣لكثر  تمتد  عريقة،  دولة  䐣لنه 
من  ازيد  منذ  مواطنة،  ملكية  امورها  وتتو䑉ل  الطويل  ا䐧لمازيغي 

أربعة قرون، 䅊ف ارتباط قوي ب䩆ي العرش والشعب”.
وذكرت الرسالة  بأن ا䐧لع⨱تاف الرسمي با䐣لمازيغية  لغة رسمية 
اثنتا  عليه  مرت  قد  العربية  اللغة  جانب  إ䑉ل  الجديد،  الدستور  䅊ف 
ع㐱ش سنة وكمر مرت اربع سنوات ع䑉ل اصدار القوان䩆ي التنظيمية 
ا䑅لتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي ل䐣لمازيغية، والقوان䩆ي التنظيمية 
الخاصة بإنشاء ا䑅لجلس الوطني للغات والثقافة ا䑅لغربية، وأكثر 
من ع㐱شين سنة ع䑉ل خطاب ا䑅للك السامي ا䑅لرجعي الذي اع⨱تف 

بأمازيغية ا䑅لغرب بمناسبة عيد العرش منذ سنة 2001..”
 الجمعيات ا䑅لوقعة:

 منظمة التجمع العا䑅لي ا䐣لمازيغي / بركسيل – بلجيكا

 جمعية حوار / بركسيل – بلجيكا

 جمعية Actions@village / بركسيل – بلجيكا

 جمعية الصداقة ا䑅لغربية/ا䐥ل㌱سائيلية /باريس – فرنسا

 جمعية تيويزي 59 / ليل – فرنسا

 مؤسسة دافيد هارد للدارسات ا䐧لمازيغية /إسبانيا

جمعية النساء ا䐣لمازيغيات “تمطوط” للثقافة والتطور / برشلونة – 
 اسبانيا

 جمعية الثقافة ا䐣لمازيغية ROSES/خ䨱يونا- اسبانيا

جمعية EUROTAMAZGHA للثقافة والتعليم 䅊ف منطقة/ مورسيا – 
 اسبانيا

 اتحاد الجمعيات ا䐣لمازيغية بأ䑅لانيا / ذوسلدورف – ا䑅لانيا

 جمعية أدرار أمس⨱تدام / هو䐧لندا

 مؤسسة 䐧 MJGلهاي/هو䐧لندا

 شبكة أمازيغ أمريكا / بوسطن- الو䐧ليات ا䑅لتحدة ا䐣لمريكية

 جمعية ا䐧لستقبال وا䐧لستماع والتوجيه /الحسيمة

 شبكة الجمعيات التنموية / إقليم الحسيمة

 منتدى توبقال للثقافة ا䐣لمازيغية وحقوق ا䐥لنسان /مراكش

 جمعية أمازيغ صنهاجة بالريف/ طنجة

 ا䑅لرصد ا䐣لمازيغي للحقوق والحريات /الرباط

 كونفدرالية الجمعيات الثقافية ا䐣لمازيغية بشمال ا䑅لغرب / الناظور

 جمعية الج㌱س للتنمية والهجرة /الناظور

 رابطة الشباب من أجل التنمية والتضامن / الناظور

 جمعية حقوق ا䐥لنسان /الدار البيضاء

 جمعية اناروز للتنمية والتواصل الثقا䅊ف /تافراوت

 الجمعية الجهوية 䑅لدر㍊س اللغة ا䐣لمازيغية /جهة الدار البيضاء سطات

 الجمعية الجهوية 䑅لدر㍊س اللغة ا䐣لمازيغية /جهة فاس مكناس

 فدرالية رابطة حقوق النساء / الرباط

 جمعية أجدير لتعلم اللغة ا䐣لمازيغية ونقل ثقافتها وتراثها / القنيطرة

 جمعية اسامر للثقافة وال⨱تجمة / زاكورة

 جمعية امود للثقافة والبيئة /الدار البيضاء

 جمعية أفوس غوفوس للتنمية والرياضة /مراكش

 جمعية إفاسن أ㌱سحن للتنمية والثقافة ا䐣لمازيغية / العرائش

 جمعية ت⨱تيت للتنمية والثقافة / أزرو

 جمعية تافسوت للتنمية والثقافة / أز䐧لف- الدريوش

 جمعية ا䐣لسد ا䐧لفريقي للتنمية والتعاون / بني انصار إقليم الناظور

جمعية مو㑊ش بنميمون لل⨱تات اليهودي ا䑅لغربي وثقافة الس䐧لم /
 الناظور

 جمعية سيدي الغندور للتنمية والتضامن /الخميسات

 جمعية التضامن بالريف ا䐣لوسط / إساّكن- كتامة

 جمعية تاومات / الدريوش

 جمعية العهد الجديد للتنمية الب㐱شية والتضامن / الناظور

 جمعية تيزي اوس䑊ل للتنمية الب㐱شية / تازة

 جمعية تافسوت للتنمية / القنيطرة

 جمعية ا䐣لمل لل⨱تبية والتكوين /الخميسات

 جمعية أبغور للتنمية القروية /جبل عوام خنيفرة

 جمعية ماس䩆ي للثقافة والفن / اكادير

جمعية اشبار/ إموزار كندر

أمازيغ العا䑅ل وهيئات مدنية وحقوقية ونسائية يراسلون ا䑅للك لترسيم السنة ا䐣لمازيغية

عادل بن ⵅحزة 
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LES AMBASSADES ACCRÉDITÉES À RABAT FÉLICITENT LES MAROCAINS 
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A Monsieur Fouzi LEKJAA,

Président de la Fédération Royale 
Marocaine de Football

Nous avons le plaisir de vous renouveler 
la demande de la mise en œuvre du 
caractère officiel de la langue amazighe 
dans les activités de la Fédération que 
50 ONG et associations amazighes du 
Maroc et de la Diaspora européenne ont 
signé.

Objet : Renouvellement de la demande 
de la mise en œuvre du caractère officiel 
de la langue amazighe dans les activités 
de la Fédération

Azul,

Nous sommes d’abord heureux, 
Monsieur le Président, de vous 
présenter, à vous et à l’ensemble du 
peuple marocain, nos vives félicitations 
suite aux résultats extraordinaires 
réalisés par notre équipe nationale, 
durant les compétitions de la Coupe 
du monde au Qatar et son accession 
au triangle d’or, en tant que premier 
pays africain qui a réalisé cet exploit 
historique.

Ce que notre équipe nationale a 
réalisé a rendu heureux des millions 
de marocaines et marocains, et a 
renforcé le sentiment national. Le 
peuple marocain, durant la compétition 
mondiale et lors de l’accueil grandiose 
réservé par Sa Majesté Le Roi à l’équipe 
nationale après son retour à Rabat, 
a exprimé sa joie et sa fierté quant à 
cette réalisation historique qui restera 
gravée dans les mémoires.

A cette occasion, nous voudrions 
attirer votre attention quant aux 
lacunes constatées lors des rencontres 
footballistiques ainsi qu’au moment de 
l’accueil de l’équipe nationale à son 
retour au pays et relatives à l’exclusion 
de la langue officielle amazighe.

* La langue amazighe est langue 
officielle de l’Etat marocain tel 
que stipulé dans la Constitution du 
royaume, depuis 2011. Elle accéda 
à ce statut grâce à la clairvoyance 
de la politique de Sa majesté le Roi 
Mohammed VI qui fut à l’avant-
garde dans ce domaine, que ce soit 
aux niveaux national ou maghrébin. 
La mise en relief de l’identité et de la 
langue amazighes est permanente dans 
tous les Eminents Discours royaux, 
prononcés à des moments décisifs de 
l’histoire du Maroc.

* L’officialisation de la langue 
amazighe est suivie de la promulgation 
d’une loi organique de mise en œuvre 
de son caractère officiel, loi votée 
par le parlement marocain et publiée 
dans le Bulletin officiel le premier 
octobre 2019. Ladite loi stipule 
dans son article 3 que l’Etat œuvre, 
avec tous les moyens disponibles, au 

renforcement de la communication en 
langue amazighe, son développement 
et son utilisation dans les différents 
secteurs prioritaires de la vie 
publique. Outre l’article 27 stipule 
que l’amazighe est langue officielle de 
l’Etat et patrimoine commun de tous 
les Marocains sans exclusive.

La loi stipule l’utilisation de la langue 
amazighe, au côté de la langue arabe 
dans :

* La signalétique et les frontons des 
administrations et à l’intérieur de 
ces dernières ainsi que des services 
publics, les institutions et édifices 
publics, les Conseils et organismes 
constitutionnels et les Conseils et 
organisations élus ;

* La signalétique et les frontons ainsi 
qu’à l’intérieur des Ambassades et 

Consulats marocains à l’étranger et 
leurs services ;

* La signalétique routière: gares, 
aéroports, ports et espaces publics.

Dans l’article 28, la loi organique 
stipule :

On écrit l’amazighe au côté de l’arabe 
sur les véhicules de transports publics 
ou appartenant à des services publics, 
particulièrement :

–  Le parc automobile des services 
publics: Sécurité Nationale, 
Gendarmerie, Protection Civile, Forces 
Auxiliaires, Ambulances ;

– Le parc automobile des services 
publics,

– Avions, bateaux enregistrés au Maroc 
et trains.

Du fait que les tenues des joueurs de 
l’équipe nationale (hommes et femmes) 
et celles des équipes de la ligne 
nationale sont des symboles de l’Etat 
marocain et de ses institutions ainsi que 
les bus de transports des joueurs et tous 
les supports utilisés par la Fédération, il 
est de votre responsabilité de mettre en 
œuvre le caractère officiel de l’amazighe 
au sein de votre institution, eu égard à 

votre sens de rigueur et du respect de la 
loi, en plus du rôle avant-gardiste que 
joue la Fédération sous votre présidence 
pour faire connaitre notre pays dans les 
milieux sportifs internationaux.

Il vous incombe aussi du point de 
vue médiatique de faire recours au 
service des journalistes s’exprimant 
en amazighe dans les médias, dans les 
différentes émissions des radios et 
télévisions nationales, d’autant plus 
que la majorité des joueurs et le staff ne 
se sont pas exprimés dans leur langue 
maternelle officielle amazighe.

Dans l’attente de votre réponse, nous 
vous prions d’agréer l’expression de 
notre profond respect.

ONGs et associations signataires :

1- Organisation «Assemblée Mondiale 
Amazighe» (AMA)

2- Observatoire Amazigh des Droits et 
Libertés

3- Confédération des Associations Culturelles 
Amazighes du Nord Maroc

4- Confédération «TAMOUNT-N-IFFUS» au 
sud du Maroc

5- Association AZAFORUM

6- Association AMOUD pour la Culture et 
l’Environnement (Anfa)

7- Front de la jeunesse amazighe de 
TAMESNA

8- Forum TOUBKAL pour la Culture 
Amazighe et les Droits Humains

9- L’Autorité Nationale de Contrôle de la 
Production Audiovisuelle et Artistique

10- L’Association Amazighe de SANHAJA 
DU RIF

11- Association « IZOURANE » N-Ait Aabbou

12- Association des femmes amazighes pour 
la culture et le développement «TAMETTUT» 
(Barcelone, Espagne)

13- Association Dialogue «HIWAR», 
Bruxelles, Belgique

14- Association TIWIZI-59 – Lille, France

15- Association des Droits de l’Homme au 
Maroc (Casablanca)

16- Association AL-JISR pour le 
développement et l’immigration de Nador

17- Association « ADRAR » de Guercif

18- Association «ABGHOUR» pour le 
Développement Rural

19- Association «ANAROUZ» pour le 
développement et la communication 
culturelle, Tafraout

20- Association TILLELI pour la Culture et 
les Arts

21- Association TIWIZI de Casablanca

22- Association «AL-AMAL» pour 
l’Education et la Formation de Khemisset

23- L’Association Régionale des Professeurs 
de Langue Amazighe de la région de 
Casablanca-Settat

24- Association MASSINE pour la Culture et 
l’Art à Agadir

25- L’Association Régionale des Enseignants 
de la Langue Amazigh, Fès-Meknès

26- La Fédération de la Ligue des Droits des 
Femmes

27 Association TAFSOUT pour le 
Développement de Kénitra

28- Association Des peuples des Montagne 
du Monde du Maroc

29- Association ASSID pour la Culture à 
Meknès.

30- Observatoire FAZAZ des Médias et de la 
Culture à Mrirt

31- Association d’Accueil, d’Ecoute et 
d’Orientation Al Hoceima

32- Réseau des associations de développement 
dans la province d’Al Hoceima

33- Association de coopération pour le 
développement et la culture-ACODEC

34- Organisation RIPOSTE 
INTERNATIONALE Paris, France

35- Association ADRAR, Pays Bas

36- Association AJDIR pour l’apprentissage 
de la langue amazighe et la transmission de sa 
culture et de son patrimoine de Kénitra

37- Association ASAMMER pour la Culture 
et la Traduction

38- Union des Associations Amazighs en 
Allemagne

39- Association AMGHAR de Cultura y 
Desarrollo de Khénifra

40- Association EUROTAMAZGHA de 
Culture et Education de Murcie, d’Espagne

41- Association Culturelle Amazighe 
«ROSES» de Catalogne en Espagne

42- Association TAWMAT de Driouch

43- Association AFUS GOFUS pour le 
développement et les sports

44- L’Association IFASSEN ISARHEN 
du Développement et Culture amazighe à 
Larache

45- Association TITRIT pour le 
Développement et la Culture à Azrou

46- Association AFOUS GUFUS pour le 
développement local à Azlaf

47- Association Zoom pour les Arts

48- Fondation MJG des Pays Bas

49- Association du Lion Africain pour le 
Développement et la Coopération à Beni 
Ansar

50- Ligue des Jeunes pour le Développement 
et la Solidarité à Nador.

50 ONG et associations amazighes renouvellent à Fouzi LEKJAA leur demande de la 

mise en œuvre du caractère officiel de l’amazighe dans les activités de la FRMF
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ⵎⴰⵍⴰ ⴳⴳⵉⵖ... ⵏⵉⵖ ⵔⵔⵉⵖ...?!
ⵉ ⵏⵛⵛ ⵎⵓⵅ ⴷ ⴰⵙ ⵖⴰ ⴳⵖ

ⴰⴷ ⵔⵏⵉⵖ ⵓⵔ ⵇⵟⵟⵉⵖ
ⴰⴳ ⵡⵉ ⴷ ⴰⵢ ⵉⵚⴼⴼⴹⵏ

ⵎⴰⵍⴰ ⵍⵍⵉⵖ... ⵏⵉⵖ ⵏⵏⵉⵖ..?!

ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ (6) ⵎⵉⵏ ⵜⵄⵏⴰ
ⵎⴰⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵙⵙⵉⵖ

ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ (7) ⵉ ⵜⵏⵜⵜⵉⵜ (8)
ⵓⴽⴰ ⴰⴷ ⴰⵢ ⵜⵊⵊ ⵖⵓⴼⵉⵖ ?!
ⵇⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵓⵛⴰⵍ
ⵎⴰⵏⵉ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵡⴰⵜⵉⵖ..

ⵎⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵜ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵓⴷⴰⵍ
ⵎⴰⵏⵉ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵍⴰⵡⵉⵖ !
ⴳⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴽⵙⵉⵖ ⵛⵎⵎ

ⴷ ⴰⵥⵕⵉ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵖ..
ⴷⵉ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵍⵙⵉⵖ ⵛⵎⵎ

ⴷ ⴰⵥⵍⵉ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⵜⵡⴰⴳⵉⵖ..
ⵜⴼⴼⵖⴷ ⴽⵉⴷⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵍ

ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵏⵛⵛ ⴷⵖⵢⴰ ⵙⵅⵉⵖ
ⵜⴼⴼⵔⴷ ⴽⵉⴷⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ

ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵏⵛⵛ ⴷⵖⵢⴰ ⵅⵙⵉⵖ !

ⵛⵎⵎ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵎ ⵉⵏⵓ
ⴷ ⵛⵎⵎ ⵡⴰⵀⴰ ⵉ ⴳⴳⵉⵖ...
ⵛⵎⵎ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵅⴼ ⵉⵏⵓ
ⴷ ⵛⵎⵎ ⵡⴰⵀⴰ ⵉ ⵍⵍⵉⵖ..
ⵛⵎⵎ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵙ ⵉⵏⵓ
ⴷ ⵛⵎⵎ ⵡⴰⵀⴰ ⵉ ⵙⵍⵉⵖ..
ⵛⵎⵎ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⵎ ⵉⵏⵓ
ⴷ ⵛⵎⵎ ⵡⴰⵀⴰ ⵉ ⵍⵙⵉⵖ !

ⵏⵛⵛ ⴼⴼⵖⴻⵖ ⴰⵢ ⵉⵎⵎⴰ
ⵖⴰⵔ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵖ..
ⵖⴰⵔ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ

ⵓⵔ ⴽⵙⵙⵉⵏⵜ ⵖⴰⵔ ⵓⵙⵎⵉⵖ !.

------------------

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵉⵏⵓ :

1- ⴰⵙⵙⵉⵖ : ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵜⵜⵉⵊⵊⴰⵏ ⵛⵉ ⴰⴷ ⵢⴰⵖ 
ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⵕ ⴳⵉ ⵛⵉ, ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴼⵙⵉ 
ⴳⵉ ⵛⵉ, ⵓⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵊⵊ ⴷⴰⴳⵙ ⵍⵉⵎⴰⵕⵜ.
2- ⵜⴹⵚⴰ : ⵜⴹⵃⴽ.
3- ⵙⵙⴷⴷⵓⵏ : ⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵏ, ⵙⵕⵡⵃⵏ.
4- ⵜⵓⵎⵔⵜ : ⵍⴼⵕⴰⵃⵜ.
5- ⴰⵙⵎⵉⵖ : ⵜⵓⵙⵎⵖⴰ.
6- ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ : ⵜⵉⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵖⴰⵔ 
ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵎⵉⴳ ⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ 
ⴷ ⵢⵉⵍⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵉⴷ ⴰⵙⵏ 
ⵉⵜⵜⵉⵛⵛⵏ ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
7- ⴰⵏⴼⴰⴼⴰⴷ : ⵖⵉⵔⵉⵙ.
8- ⵜⴰⵏⵜⵜⵉⵜ : ⵜⵉⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵖⴰⵔ 
ⵉⵅⴼⵉⵏⵙ, ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵖⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵖⴰⵔ 
ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵇⵜⴰⵏⵜ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵜⵏⵜ 
ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ.

ⵢⵓⵔⴰ ⵜ : ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⵍⵀⴰⵏⵉ

ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵍⴰⵍⵉⵏ 
اللجان البرلمانية الدائمة

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ 
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ 
ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 
ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ 
ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵉⵏ ⴷ 
ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

Commission des affaires 

étrangères, de la 

défense nationale, des 

affaires islamiques et 

des MRE

والدفاع  الخارجية  لجنة 
الوطني والشؤون ا䐥لس䐧لمية 
وا䑅لغاربة ا䑅لقيم䩆ي 䅊ف الخارج 

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵜ ⵏ 
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⴷ 
ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴷ 
ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ 
ⵜⵖⵔⵎⵜ

Commission de 

l’intérieur, des 

collectivités 

territoriales, de l’habitat 

et de la politique de la 

ville

والجماعات  الداخلية  لجنة 
وسياسة  والسكنى  ال⨱تابية 

ا䑅لدينة 

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ 
ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⴷ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

Commission de justice, 

de législation et des 

droits de l’homme

والت㐱شيع  العدل  لجنة 
وحقوق ا䐥لنسان 

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ 
ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ

Commission des finances 

et du développement 

économique

والتنمية  ا䑅لالية  لجنة 
ا䐧لقتصادية 

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ 
ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ

Commission des secteurs 

sociaux

لجنة القطاعات ا䐧لجتماعية 

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ 
ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ

Commission des secteurs 

productifs

لجنة القطاعات ا䐥لنتاجية 

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ 
ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ 
ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ 
ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵉⵣⵓⵖⴰⵣ ⴷ 
ⵡⴰⵡⵏⴰⴹ

Commission des 

infrastructures, de 

l’énergie, des mines et 

de l’environnement

ا䐣لساسية  البنيات  لجنة 
والطاقة وا䑅لعادن والبيئة 

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ 
ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

Commission de 

l’enseignement, de 

la culture et de la 

communication

والثقافة  التعليم  لجنة 
وا䐧لتصال 

ⵜⴰⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ 
ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

Commission du contrôle 

des finances publiques

لجنة مراقبة ا䑅لالية العامة 

ⴰⵙⵡⵊⴷ: ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱ                إعداد: رشيد نجيب
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ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ 

ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 50 ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵓⴳⵯⵏⵙ 
ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ 
ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ 
ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ 
ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵀⴰⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏ. 

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ 
ⴰⴷ ⴰⵡⵏⵜ ⵙⵙⵔⵖⴷⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵜⴰⵢⵢⴰⴼⵓⵜ 
ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ “ⵉⴳⵔⵣⴰⵎⵏ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ” 
ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵖⵕⵕⴰⴼ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ 
ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵇⴰⵟⴰⵕ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ 
ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⵉⴳ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ 
ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ.  

ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ 
ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵉ ⵉⴷ ⵍⵎⵏⴰⵢⵏ ⵏ 
ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴷⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. 
ⵉⵎⵍⴰ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⴷ 
ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ 
ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⴱⵓⵔⵣ 
ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ. 

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⵏ 
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵏ 
ⵜⴽⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵓⵔⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ: 

- ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ 
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011, ⵜⵍⴽⵎ 
ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ 
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴳ 
ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⴰⵖⴰⵔⵉⴱⵉ, ⵉⴼⴰⵡ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ 
ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵏⴰⵡⵏ 
ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ 
ⴼⵜⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. 

- ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ 
ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ 
ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵣⵏ 
ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵜⵜⵓⵣⴻⵣⵣⵔⵏ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ 
ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⴽⵟⵓⴱⵕ 2019. ⵉⵙⴰⵡⵍ 
ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⵏⵏⵙ 2 ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ 
ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ 
ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⵔ 

ⴳ ⵓⵎⵏⵏⵉ 27: 

ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ 
ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ 
ⵜⵉⴷⵙⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵜⴰⵡⵙⵜⴰⵢⵏⵉⵏ, ⴷ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ 
ⵏ ⵜⵎⵙⵇⵇⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵇⵓⵏⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ 
ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⴹⴼⵕⵏ, ⵖⵎⴽ 
ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⴼⵍⵡⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⴷ 
ⵉⵣⴰⴳⵣⵏ ⴷ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ. 

ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵎⵏⵏⵉ 28 ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ, ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ 
ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵔⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢ 
ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ 
ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, 
ⴳ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵎⵔⴰⵙⵏⵜ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, 
ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵊⵏⴹⵕⵎⵜ 
ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵍⵉⵏ 
ⴷ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵊⵎ, ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵓⴱⴱⴰ 
ⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴰⵎⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵍⴰⵡⴰⵢⵏ. 

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ 
ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵡⵜⵎⵉⵏ, ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ 
ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴳ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ 
ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ 
ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵔⵓⵔⵏ  ⴷ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵎⵔⵙ 
ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⵎ 
ⴳ ⵓⵙⵎⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰⵎ 
ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵎ ⵙ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ, 
ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵏⵏⵓⵏ 
ⴳ ⵓⵙⵓⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ 
ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ. 

ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵀⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵜⵜⵎⵓⵏⵎ 
ⴷ ⵉⵏⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ 
ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ 
ⴼ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ ⴳ 
ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⴷ 
ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⵙ ⴷ 
ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ  ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ 
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. 

ⵏⵇⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⵔⴰⵔⵎ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵢⵉⵏ ⴰⴷ, ⴰⴷ 
ⵜⵙⵡⵓⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ 
ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔⴰ ⴰⵡⵏ 
ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵣⵓⵍ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⴷ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏⵏⵖ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⴳ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳⵜ , ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴳⵎⴹ 
ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵓ ⵓⵙⴳⴰⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ 
ⴰⴽⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 
ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ.

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵏⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ 
ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ 
ⵓⴷⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙⵙ 
ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ , ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ 
ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳⵜ, 
ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⵊ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴳ 
ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴱⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ , ⴰⴷ ⵍⵎⴷⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ 
ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵉⵚⵏⴼⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ 
ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ , ⵉⵍⵍⴰ 
ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴷ 
ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ 
ⵉⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵏⵜ ⵊⴰⵔ 
ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ , ⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴰⵡⴷ 
ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ 
ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ 
ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ.

ⵉⵙⵎⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ , ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵚⵏⴼⴰⵕ ⴰⴷ 
ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⴱⵔⵉⴱ (ⵅⴰⵕⵉⵟⴰⵜ ⵟⴰⵔⵉⵇ) 2022 - 
2026 ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴳ 
ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴳ ⴰⵔ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ 
ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴽⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ 
ⵔⵉⴳⴷⵓⴷⴰⴱⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ 
ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ , ⵉⴳⵔ 
ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ 
ⵅⴼ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ , ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ 
ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ .

ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⵜ 
ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ , ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴰⴷⴷⵉ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ 
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ , ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ 
ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ , ⴰⵡⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ 
ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⴱⵔⵉⴷ (ⵅⴰⵕⵉⵟⴰ ⵜⴰⵕⵉⵇ) 2022-
2026 ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰ ⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⴳ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴳ 
ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⴳ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ ⵏⵏⴰ 
ⵉⵜⵜⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ 
ⵏⵉⵖ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ , ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 
ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ 
ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ , ⴷ 
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵖⵣⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ 
ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ 
ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵍⴰⵡⴰⵙⵜ 
ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, 
ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏ ⵉⵍⴰⵢⵏⵓⵜⵏ 
ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ , ⴰⵡⴷ ⵉⵙⵎⵔⴰⵙ 
ⵉⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ 
ⴰⵍⵏⵣⵓ.

ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 

ⴳ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ 

ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ



ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼ ⵉⵅⴼ ⵏ 
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵢⵓⵣⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ, ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⴽⵡⴰⵙ 5 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2022, ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ 45 ⵏ 
ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, 
ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ 
ⴼ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. 
ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ:

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⵣⵓⵍ

ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ, ⴷⴰ ⴰⵡⵏ ⵏⵙⵙⵔⵖⵓⵖ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ 
ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⴷ 
ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⴳ ⵇⴰⵟⴰⵕ 2022, ⵍⵍⵉ ⵜⵍⴽⵎ 
ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ ⵜⴳ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ  ⵍⵍⵉ 
ⵉⵍⵎⴽⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷ, ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴱ ⴱⴷⴷⴰ 
ⵜⵖⴰⵎⴰ ⴳ ⵜⵎⴽⵯⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⴳ 
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 
ⴰⴽⴽⵯ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵏⵓⴱ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴷⵏⴰⵏ ⵉ 
ⵉⵎⴰⵔⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴷ ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵙⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⵓⵔⵣ ⴷ 
ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷⴰⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ 
ⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ,

ⵏⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙ 12 ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷⴰⵜ 
ⵏ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵙⴳ 2011, ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⴼ 
ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵏ  ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ 
ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴷ 
ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴼ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ 
ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ 2001.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ,

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰⵎ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⵏⵜ 
ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⵎⵏⵏ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵔⴳⴳⵉⴳ ⵏⵏⵙ, ⴷ 
ⵓⵡⵇⵇⵔ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ 
ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴳⵔⵓ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ 
ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ 
ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⴷⴷⵉⴷⵎ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ 17 

ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏⵏⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ 
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉ  
ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⴰⴽⵕ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ 
ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵉⵕⵥⵎ ⵙⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ 
ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ 
ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵥⵥⵀⵕⵜ ⵏ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ. ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ 
ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵍⵎⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴽⴷ 
ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴽⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ 
ⵓⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵏⴰⵎ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ 
ⵉⵍⵍⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵃⵎⵍⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ 
ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 12 ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⴳⴳⴰⵔ 
ⵏ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵊⴰⵔ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ 
ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, 

ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⴰⵣⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ 
ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵎ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 
ⵜⵙⴽⵔⵎ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴷ 
ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴰⵎ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵓⵕⵣⵎⵜⵉⵏ 
ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⴰⵍⵍⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴷⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ 
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«Ad ffaken iberkanen, ad kecmen 
imellalen». Par cet adage est annoncé le 
premier jour de l’An «ixef useggwas» ou 
Yennayer dans certains villages de Kabylie. 
Ce moment marquant la séparation entre 
deux cycles solaires, passage des journées 
courtes, «noires» aux journées longues, 
«blanches», est fêté dans la quasi-totalité 
des régions de l’Afrique du nord

Et le mot Yennaye: Yen Ayyar. Yen: le 
chiffre1 (Yiwen:yen) et Ayyur: lune, en 
tout ça donne première lune ou premier 
mois. Vers 1968, l’Académie amazighe a 
proposé de créer une «ère amazighe» et a 
fixé comme an zéro du calendrier amazigh 
les premières manifestations connues de la 
civilisation amazighe, au temps de l’Égypte 
ancienne, lorsque le roi libyen Chechonq Ier 
(Cacnaq), fondateur de la XXIIe dynastie 
égyptienne monta sur le trône et devînt 
pharaon en Égypte. Avant d’envahir la 
Palestine, il réunifia l’Égypte. À Jérusalem, 
il s’empara de l’or et des trésors du temple 
de Salomon (un grand évènement cité dans 
la Bible).

Depuis les temps immémoriaux, le peuple 
d’Afrique de Nord célèbre, chaque année et 
chacun à sa manière et ses possibilités, cet 
événement ancestral.

Même s’il y a quelques années, la 
célébration de ce rite est limitée aux 
régions berbérophones, notamment la 
Kabylie, aujourd’hui, avec la prise de 
conscience des populations, l’événement 
est marqué à travers tout le territoire 
national, notamment dans les grandes villes 
telles que Oran, Constantine, Annaba et 
bien d’autres encore moins importantes.

Deux points communs subsistent toujours à 

travers les différentes célébrations:

1. Le premier, très symbolique et surtout 
profondément affectif, Yennayer est 
marqué dans certaines régions par le 
changement de certains décors et habitudes 
afin de débarrasser la maison des aléas de 
l’année écoulée et la placer sous le signe de 
l’abondance.

Symbole de longévité, on procède à la 
première coupe de cheveux aux petits 
garçons comme on taille les arbres à la 
même période. Cela dit, dans certaines 
régions berbérophones, on dit que l’enfant 
est comme un arbre, une fois débarrassé 
des mauvaises influences, il poussera 
plus fort et plus énergiquement. Bien que 
Yennayer est porteur de belles choses, il 
est aussi émaillé de quelques interdits: ne 
pas balayer pour ne pas chasser les bonnes 
influences, ne pas sortir le feu (les braises) 
de la maison et s’abstenir de prononcer des 
mots de mauvais augure tels que misère, 
sécheresse, faim, etc.

2. Le second point aussi important tient au 
partage du repas du soir.

«Imensi n’Yennayer». Marqué par un rite 
d’émulation, sacrifice propitiatoire, destiné 
à expulser les forces maléfiques (asfel).

D’où cette expression ancienne qui 
dit: «S idem ad ifak lhem (Avec le sang 
disparaîtra le malheur)». La coutume veut 
que l’occasion soit estampillée d’un cachet 
particulier en priant les forces divines de 
fertiliser la terre, source de profusion et 
de prospérité. Toutefois, le plat préféré est 
le couscous préparé au bouillon de volaille 
que certains préfèrent égorger eux-mêmes 
par respect aux vertus prophylactiques 
assignées au sacrifice. Au bouillon qui doit 

comporter des légumes secs, on évite des 
produits épicés ou amers qui pourraient 
s’avérer d’un mauvais présage pour le reste 
de l’année, voire sécheresse et incendie des 
récoltes.

À ce plat, on peut ajouter un autre constitué 
par des crêpes (aheddur, tighrifin, 
acebbwad) ou/et des beignets (tihbulin, 
lesfendj, lexfaf). Imensi n Yennayer est 
un repas de famille, on met à part ce qui 
revient aux filles mariées au dehors, et 
on dispose pour ce souper communiel les 
cuillères des absents.

La fête du Nouvel An amazigh est, avant 
tout, une valeur-symbole profondément 

ancrée dans la mémoire collective bonifiée 
par un écheveau de mythes, légendes 
et histoires qui s’entremêlent et que 
sociologues et historiens n’ont pas fini 
de démêler. Des légendes se sont tissées 
autour de Yennayer et des contes sont nés 
d’histoires aussi vieilles que le calendrier 
grégorien.

Une des plus connues est l’histoire de cette 
vieille femme (Tamãart) qui, sortant un 
jour de soleil et croyant l’hiver passé, s’était 
moquée de lui. Elle se délectait. S’adressant 
à Yennayer, elle lui dit: «Yennayer mon 
ami, tu nous a quittés sans faire aucun 
mal», Yennayer furieux, demanda à Fourar, 
premier mois du printemps, de lui prêter 
deux jours pour se venger.

«Je t’en prie, Fourar mon ami, Prête-moi 
l’un de tes jours, Que je châtie la chèvre 
impudente, Et lui mette la tête dans le feu» 
Fourar lui prêta une journée.

Aussitôt le ciel se couvrit de nuages, 
tonnerre et éclairs éclatèrent, puis la grêle 
et la neige se mirent à tomber. Le vent de 
son côté brisait tous les arbres.

Alors la vieille, qui était restée dehors avec 
ses chèvres, fut transie de froid et mourut. 
Et selon d’autres versions, a transformé 
la femme en une statue de pierre. C’est 
à la suite de cela que le dernier jour de 
Yennayer est dit «l’emprunté».

Le mois de Fourar a un jour de moins que 
les autres mois. En somme, Yennayer, une 
tradition encore vivante de nos jours avec 
ses rites, ses douceurs et sa symbolique, 
incarne le passage d’une étape à une autre.

YENNAYER Assadi amervouh i mara i 
mazighen anda ma llan

L'HISTOIRE DE YENNAYER Par: Malik TIGZIRT

La mise en œuvre du caractère officiel 
de l’amazigh demeure tributaire de la 
mobilisation des ressources financières 
nécessaires pour la réalisation d’une telle 
ambition, a affirmé mardi à Khémisset le 
chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors de la cérémonie de 
lancement des projets de renforcement de 

l’utilisation de la langue amazighe dans les 
administrations publiques, M. Akhannouch 
a souligné que “la volonté politique d’aller 
de l’avant dans l’activation de ce chantier 
serait insuffisante sans mobilisation des 
ressources financières à même de traduire 
cette ambition dans les faits”.

Il a rappelé à cet égard que l’exécutif a 

consacré à cet effet près de 200 millions de 
DH au cours de l’exercice 2022 ainsi que 
300 millions au titre de la Loi de finances 
2023, un montant qui sera porté à 1 milliard 
de DH à l’horizon 2025.

Ces efforts, a-t-il dit, ont permis 
d’entamer la mise en œuvre de la feuille 
de route relative à ce chantier, qui prévoit 
25 mesures portant sur des axes liés à 
l’administration, les services publics, 
l’enseignement, la justice, la culture et les 
médias audiovisuels. Parmi les mesures 
qui ont déjà vu le jour, M. Akhannouch 
a cité l’affectation d’agents chargés de 
l’accueil et d’orientation des usagers 
amazighophones (Tachalhet, Tamazight 
et Tarifet), la facilitation de l’accès aux 
tribunaux et établissements de soins de 
santé primaire ainsi qu’aux structures 
relevant du ministère de la Culture, de la 
communication et de la jeunesse.

Le chef du gouvernement a également cité 
l’affectation d’agents en charge de l’accueil 
téléphonique en langue amazighe, répartis 
sur plusieurs centres relevant de certains 
départements et établissements publics 

qui connaissent une grande affluence des 
usagers, dans la perspective de généraliser 
cette expérience.

L’accent est également mis sur l’appui aux 
activités à caractère amazigh et expositions 
artistiques axées sur la valorisation 
du patrimoine amazigh, sans oublier 
l’intégration de l’utilisation de cette langue 
au niveau des sièges des administrations, 
des panneaux de circulation, des moyens de 
transport et des sites électroniques, a-t-il 
poursuivi.

Il a en outre rappelé la tenue d’une série de 
réunions de concertation avec des acteurs 
amazighs dans le cadre de l’approche 
participative, lesquelles réunions ont 
débouché sur plusieurs propositions qui 
sont actuellement en cours de mise en 
œuvre.

La reconnaissance de la langue amazighe 
ne peut se limiter aux droits culturels et 
linguistiques, mais doit aussi englober la 
contribution aux efforts visant à rattraper 
le déficit en développement économique et 
social.

M. AKHANNOUCH : LA MISE EN ŒUVRE DU CARACTÈRE OFFICIEL DE L’AMAZIGH 

REQUIERT LA MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIÈRES NÉCESSAIRES
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45 ONGs et associations Amazighs 
nationales et de la diaspora euro-
américaine demandent au roi du Maroc 
de donner ses instructions en faveur de 
la reconnaissance du Nouvel An Amazigh 
comme fête nationale officielle et journée 
fériée payée.

Ci-joint le contenu de la correspondance 
déposé au Palais Royal, en français, en 
tamazight et en arabe, ce jeudi 5 janvier 
par le président de l’Assemblée Mondiale 
Amazighe :

A LA HAUTE ATTENTION DE SA 
MAJESTE LE ROI

Objet: Reconnaissance du nouvel an 
amazigh comme fête nationale et jour 
férié

Nous avons l’honneur, de prime abord, 
de féliciter Sa Majesté pour l’exploit 
historique de l’équipe nationale 
marocaine lors de la Coupe du Monde 
de la FIFA Qatar 2022, en arrivant à la 
demie finale du mondial en tant que 
première équipe africaine à réaliser cet 
exploit qui restera gravé dans la mémoire 
collective et dans le l’histoire du football 
marocain, maghrébin et africain.  La 
réception Populaire et Royale qui s’en 
est suivie, de votre part, en leur honneur, 
ainsi qu’en celui des mères des joueurs, 
a déclenché un orgueil et une fierté au 
sein de tous les Marocains et de tous les 
peuples qui ont suivi cet exploit.

Par ailleurs, plus de vingt ans se sont 
écoulés depuis le discours de référence 
de Sa Majesté, que Dieu L’assiste, qui 
a reconnu l’amazighité du Maroc à 
l’occasion de la Fête du Trône en 2001. 
Depuis, le Royaume en est, aujourd’hui, 
à la douzième année de la reconnaissance 
de l’amazighe en tant que langue 
officielle dans la nouvelle constitution, au 
côté de la langue arabe et à la quatrième 
année depuis la promulgation des lois 
réglementaires relatives à l’activation 
du caractère officiel de l’amazigh et du 
Conseil National des Langues et de la 
Culture Marocaines.

Aussi, en votre qualité de Chef de l’État, 
symbole de l’unité de la nation, défenseur 
des droits et libertés et garant de la 
pérennité et de la stabilité, du pays, Sa 
Majesté a toujours été soucieux du respect 
la Constitution du Royaume qui reconnaît 
tous les éléments de l’histoire collective 
et de l’identité culturelle nationale du 
Maroc, constituée de multiples affluents 
culturels.

Ainsi, le discours de Sa Majesté, du 17 
octobre 2001, affirme que: «La promotion 
de l’amazighe est une responsabilité 
nationale, car aucune culture nationale 

ne peut renier ses racines historiques. 
Elle se doit, en outre, en partant de 
ses racines, de s’ouvrir et de récuser 
tout cloisonnement, afin qu’elle puisse 
réaliser le développement indispensable 
à la pérennité et au progrès de toute 
civilisation». De même, à l’occasion de la 
célébration de la fête du Roi et du Peuple, 
du 20 août 2021, Sa Majesté a déclaré 
que: «Le Maroc est visé du fait qu’il est un 
Etat pleinement constitué depuis plus de 
douze siècles, outre une longue histoire 
amazighe, et que depuis plus de quatre 
siècles il est gouverné par une monarchie 
citoyenne, présidant à la destinée du pays 
et la façonnant dans une symbiose totale 
entre le Trône et le peuple».

Aussi, sur la base de ce qui précède, 
nous nous adressons à Sa Majesté en 
lui demandant de bien vouloir donner 
ses instructions afin que  le Nouvel 
An Amazigh soit reconnu comme fête 
nationale officielle et journée fériée 
payée, ce qui outre sa forte symbolique 
consacrera et rétablira le renouveau de 
l’amazighité conformément à l’esprit et 
à la philosophie de la constitution et en 
harmonie avec les discours de Sa Majesté.

In fine, nous sommes honorés d’adresser 
nos plus chaleureuses félicitations et nos 
meilleurs vœux à Sa Majesté, à l’occasion 
de «l’année grégorienne 2023» et de 
«l’année amazighe 2973». De même que 
nous implorons Allah Le Tout-Puissant 
afin qu’il préserve notre pays bien-aimé 
en lui assurant la sécurité, la paix sociale, 
la fraternité, la solidarité et la cohésion 
entre toutes ses composantes culturelles 
et linguistiques.

ONGs et associations amazighes signataires:

1. Organisation «Assemblée Mondiale 
Amazighe», Bruxelles/ Belgique

2. Association Dialogue «HIWAR», 

Bruxelles/ Belgique

3. Association «ACTIONS@VILLAGE», 
Bruxelles/ Belgique

4. Association d’Amitié Israël-Maroc, 
Paris/ France

5. Association TIWIZI-59 – Lille/ France

6. Fondation «DAVID MONTGOMERY 
HART» des Etudes Amazighs/ Espagne

7. Association des Femmes Amazighes 
pour la Culture et le Développement 
«TAMETTUT», Barcelona/ Espagne

8. Association Culturelle Amazighe 
«ROSES», Girona/ Espagne

9. Association «EUROTAMAZGHA» de 
Culture et Education, Murcia/ Espagne

10. UNION des ASSOCIATIONS 
AMAZIGHS d’Allemagne, Düsseldorf / 
Allemagne

11. Association «ADRAR», Amsterdam/
Pays Bas

12. Fondation MJG, La Haye/ Pays Bas

13. Organisation «AMAZIGH AMERICAN 
NETWORK», Boston / USA

14. Association d’Accueil, d’Ecoute et 
d’Orientation, Al Hoceima

15. Réseau des Associations de 
Développement de la province d’Al-
Hoceima, Al Hoceima

16. Forum «TOUBKAL» pour la Culture 
Amazighe et les Droits Humains, Marrakech

17. L’Association Amazighe de SANHAJA 
DU RIF, Tanger

18. Observatoire Amazigh des Droits et 
Libertés, Rabat

19. Confédération des Associations 
Culturelles Amazighes du Nord Maroc, 
Nador

20. Association «AL-JISR» pour le 
développement et l’immigration, Nador

21. Ligue des Jeunes pour le Développement 

et la Solidarité, Nador

22. Association des Droits de l’Homme au 
Maroc, Casablanca

23. Association «ANAROUZ» pour le 
Développement et la Communication 
Culturelle, Tafraout

24. Association Régionale des Professeurs 
de Langue Amazighe de la région de 
Casablanca-Settat

25. Association Régionale des Enseignants 
de la Langue Amazigh, Fès-Meknès

26. Fédération de la Ligue des Droits des 
Femmes, Rabat

27. Association «AJDIR» pour 
l’apprentissage de la langue amazighe et 
la transmission de sa culture et de son 
patrimoine, Kénitra

28. Association «ASAMMER» pour la 
Culture et la Traduction, Zagora

29. Association «AMOUD» de la Culture y 
de l’Environnement, Casablanca

30. Association «AFUS GUFUS» pour le 
Développement et les Sports, Marrakech

31. L’Association «IFASSEN ISARHEN» 
du Développement et Culture amazighe, 
Larache

32. Association «TITRIT» pour le 
Développement et la Culture, Azrou

33. Association «TAFSUT» pour le 
Développement et la Culture à Azlaf, 
Driouch

34. Association «LION AFRICAIN» pour le 
Développement et la Coopération à Beni 
Enzar

35. Association «MOSHE BENMIMON» 
pour le Patrimoine Juif Marocain et la 
Culture de la Paix, Nador

36. Association «SIDI AL GHANDOUR» 
pour le Développement et la Solidarité, 
Khémisset

37. Association pour le Développement du 
Rif Central, Issaguen, district de Ketama

38. Association «TAWMAT», Driouch

39. Association «Al Ahd Aljadid» de 
Développement Humain et de la Solidarité, 
Nador

40. Association «TIZI OUSLI» de 
Développement Humain, Taza

41. Association «TAFSUT» de 
Développement, Kénitra

42. Association «AL AMAL» pour 
l’Education et la Formation, Khméssit

43. Association «ABGHOUR» pour le 
Développement rural de Jbel Aawam, 
Khénifra

44. Association «MASSINE» de la Culture 
et des Arts, Agadir

45. Association «ACHABAR», Imouzzar 
Kandar.

Les Amazighs demandent au Roi du Maroc de donner ses 

instructions en faveur de la reconnaissance du Nouvel An Amazigh
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أمسية  ب⠱بوكسيل،  الحا䑊ل  يناير   13 الجمعة   يوم  أقيمت 
فنية بهيجة بمناسبة ا䐧لحتفال بالسنة ا䐣لمازيغية الجديدة 
التي  الغنائية  الفقرات  من  متنوعة  باقة  تخللتها   ،2973

تجسد غنى وتنوع ا䑅لوروث الثقا䅊ف ا䑅لغربي ا䐣لصيل.
»ماربيل«،  جمعية  نظمته  الذي  الحفل،  هذا  وشكل 
䅊ف  ا䑅لقيمة  ا䑅لغربية  الجالية  أفراد  تشبث  لتجسيد  مناسبة 
القوية  ا䑅لغربية،  الهوية  بلجيكا بوطنهم ا䐣لم وإبراز تنوع 

بمكوناتها وروافدها ا䑅لتعددة.
وتعاقب ع䑉ل أداء الفقرات الفنية لهذه ا䐣لمسية، التي عرفت 
والدوقية  ببلجيكا  ا䑅لغرب  سف䨱ي  حضور  الخصوص،  ع䑉ل 
ثلة  جانب  إ䑉ل  عامر،  محمد  السيد  للوكسمبورغ،  الك⠱بى 
من الشخصيات ا䑅لغربية والبلجيكية، عدد من ا䑅لجموعات 
ا䑅لوسيقية، هي ا䑅لجموعة الفولكلورية »أحواش تافروغت« 
من جنوب ا䑅لغرب، ومجموعة »تاروا ن’شيخ محاند« من 

منطقة الريف، ومجموعة »سلطانات بنات الشعبي«.
إن  له،  كلمة  䅊ف  عامر  محمد  السيد  قال  ا䑅لناسبة،  وبهذه 
ا䐧لحتفال برأس السنة ا䐣لمازيغية يأتي هذا العام 䅊ف سياق 
طرف  من  ا䑅لتخذة  النوعية  بالتداب䨱ي  يتسم  استثنائي 
ل䐣لمازيغية،  الرسمي  الطابع  تفعيل  مجال  䅊ف  الحكومة 
ا䐥لدماج  إ䑉ل  الرامية  ل䐥لجراءات  الفع䑊ل  التنزيل  إ䑉ل  والرامية 

الحياة، 䐧لسيما 䅊ف  الوطنية 䅊ف مختلف مناحي  اللغة والثقافة  لهذه  الفع䑊ل 
ا䑅لنظومة التعليمية، ا䐥لدارة، العدالة والصحة.

وأوضح عامر أن ا䑅لغرب، ينتقل إ䑉ل ال㌱سعة القصوى 䅊ف مسلسل النهوض 
بالثقافة ا䐣لمازيغية ومنحها ا䑅لكانة التي تستحقها ع䑉ل مختلف ا䐣لصعدة، 
ا䑅لدني  ا䑅لجتمع  هيئات  سياسية،  أحزابا  بأكمله،  ا䑅لغرب  تعبئة  م⠱بزا 

جعل  أفق  䅊ف  الذكرى،  بهذه  ا䐧لحتفال  أجل  من  ثقافية،  وجمعيات 
رأس السنة ا䐣لمازيغية عطلة رسمية يحتفل بها كل ا䑅لغاربة.

من جهتها، قالت فرانسواز شيبمانس، ا䑅ل㐱شفة ع䑉ل الشأن الثقا䅊ف 
سانحة  مناسبة  ا䐣لمازيغية  بالسنة  ا䐧لحتفال  إن  مولنبيك،  ببلدية 
مجا䐧لت  䅊ف  ا䑅لغرب  به  يزخر  الذي  الثري  ا䑅لوروث  ع䑉ل  للتعرف 
ا䑅لوسيقى واللباس التقليدي وفن الطبخ، ما يحفز التفتح وينهض 

بقيم العيش ا䑅لش⨱تك.
وسلطت شيبمانس 䅊ف هذا الصدد، الضوء ع䑉ل التنوع الثقا䅊ف الكب䨱ي 
الذي تزخر به بلدية مولنبيك، التي تشكل بوتقة للت䐧لقح والتمازج 
ا䑅لشهد  إثراء  䅊ف  ا䑅لغربية  للجالية  القوية  ا䑅لساهمة  م⠱بزة  الثقا䅊ف، 

الثقا䅊ف بهذه البلدية البلجيكية.
من جانبه، أبرز رئيس جمعية »ماربيل«، السيد محمد الحموتي، 䅊ف 
كلمة مماثلة، الحمولة الثقافية القوية لهذه ا䑅لناسبة التي عرفت 
مشاركة مجموعات فولكلورية مغربية أصيلة، مش䨱يا إ䑉ل 㘱ضورة 
الحفاظ ع䑉ل هذا ال⨱تاث الثقا䅊ف ا䐣لمازيغي ونقله إ䑉ل ا䐣لجيال القادمة.

وخ䐧لل هذه ا䐣لمسية الفنية، تم تكريم مجموعة من ا䐢لباء ا䑅لهاجرين 
من الجيل ا䐣لول 䑅لساهمتهم 䅊ف نجاح أبنائهم 䅊ف مسارهم ا䐣لكاديمي 

وا䑅لهني وتيس䨱ي اندماجهم 䅊ف ب䐧لد ا䑅لهجر.
التقليدية  ا䐣لطباق  من  مجموعة  تقديم  ا䑅لناسبة،  بهذه  تم  كما 
ا䐣لمازيغية من شمال وجنوب ا䑅لملكة، والتي تعكس غنى وتنوع فن الطبخ 

ا䑅لغربي.

بروكسيل.. تنظيم أمسية فنية ⡇بيجة احتفا䐧ل بالسنة ا䐣لمازيغية ا䐬لديدة 2973

الجاري  يناير   14 السبت  مساء  جرى، 
بمناسبة  احتفالية  أمسية  تنظيم  بس⨱تاسبورغ، 
خ䐧للها  تم   ،2973 الجديدة  ا䐣لمازيغية  السنة 
بصفتها  ا䐣لمازيغية  الثقافة  ع䑉ل  الضوء  تسليط 

مكونا أساسيا من الهوية ا䑅لغربية التعددية.
وذكر ب䐧لغ للقنصلية العامة للمملكة س⨱تاسبورغ، 
أن هذه ا䐣لمسية التي تم تنظيمها من قبل »جمعية 
 Association( الجمع«  بصيغة  س⨱تاسبورغ 
التمثيلية  مع  ب㐱شاكة   ،)Strasbourg Pluriel

القنصلية، تخللها برنامج موسيقي متنوع، تميز 
الغني  الري⠱بتوار  من  مستوحاة  فنية  بعروض 

للموسيقى ا䐣لمازيغية.
بإقليم  ا䑅لقيم䩆ي  ا䑅لغاربة  أن  ا䑅لصدر  وأضاف 
ال⨱تاث  غنى  اكتشاف  إعادة  من  تمكنوا  ألزاس 
والسوسية  الريفية  بروافده  ا䐣لمازيغي،  الثقا䅊ف 
والعطاء  السخاء  بقيم  ا䐧لحتفاء  مع  وا䐣لطلسية، 
أنه  الب䐧لغ  وسجل  ا䐣لمازيغية.  الساكنة  تميز  التي 
الفنانون  أمتع  ا䐧لحتفالية،  ا䐣لجواء  هذه  إطار  䅊ف 
أمزميز،  الدين  ونور  بودواز،  وجواد  اجواو،  ع䑊ل 

ا䐣لمازيغية  ا䑅لوسيقى  بإيقاعات  متنوعا  جمهورا 
التقليدية من مختلف جهات ا䑅لملكة، والتي تشكل 

فسيفساء تعددية وعريقة من الهوية ا䑅لغربية.
طه  القنان  قدمه  رائع  بأداء  ا䐣لمسية  واختتمت 
الذي  وا䑅للحن،  الكمان  وعازف  ا䑅لغني  العلمي، 
قدم باقة غنية ومتنوعة من ا䑅لوسيقى ا䐣لندلسية 

ا䑅لغربية والشعبية.
وخلص الب䐧لغ إ䑉ل أنه با䐥لضافة إ䑉ل طابعه ا䐧لحتفا䑊ل، 
الحثيثة  الجهود  إطار  䅊ف  الحدث  هذا  يندرج 
ا䐣لمازيغية  الثقافة  لتعزيز  ا䑅لملكة  تبذلها  التي 
وترسيخها بشكل دائم 䅊ف الهوية ا䑅لغربية، تماشيا 
ا䑅للك محمد  الج䐧للة  السامية لصاحب  الرؤية  مع 
الطابع  تكريس  مع  جنب  إ䑉ل  وجنبا  السادس، 
الدستوري ل䐣لمازيغية كلغة رسمية للدولة وتراث 
وإحداث  استثناء،  دون  ا䑅لغاربة  لجميع  مش⨱تك 
عام  䅊ف  ا䑅لغربية  والثقافة  للغات  الوطني  ا䑅لجلس 
العربية  اللغت䩆ي  وثقافة  لتطوير  كآلية   ،2011

وا䐣لمازيغية.

ا䐣لمازيغية بالسنة  ⨮تتفي  ا䑅لغربية  ا䐣لمازيغيةا䐬لالية  بالسنة  ⨮تتفي  ا䑅لغربية  ا䐬لالية 

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ملف العدد

ستراسبورغ.. أمسية احتفالية ⡅بناسبة السنة 
ا䐣لمازيغية ا䐬لديدة 2973

ا䐣لمازيغية  بالسنة  ل䐧لحتفال 
أعدت   ، إينّاير(  )إيض  الجديدة 
مليلية  بمدينة  الثقافة  وزارة 
التي  الثقافية  ل䐣لنشطة  برنامًجا 
ا䐣لسبوع  هذا  مدار  ع䑉ل  ستقام 
وسيكون خ䐧للها ا䑅لعرض والسوق 
يحظيان  حدثان  وهما  ا䐣لمازيغي، 
بإقبال شعبي كب䨱ي، وحصدا نجاًحا 

كب䨱يًا 䅊ف العام ا䑅لا㙊ض.
الثقافية  ا䐣لنشطة  ستبتدئ   
بمعرض  يناير   09 ا䐧لثن䩆ي  اليوم 
للرسومات ا䐣لمازيغية التي رسمها 
䅊ف  متاًحا  وسيكون  أورتيغا،  إيفان 
شارع أودونيل حتى يتمكن جميع 

سكان مليلية من ا䐧لستمتاع به. 
ستُعرض النتائج ا䐣لو䑉ل للدراسة اللغوية ا䐧لجتماعية ا䐣لمازيغية 
وأشارت  مليلية،  䅊ف  العربية  ا䐣لوروبية  ا䑅لؤسسة  أجرتها  التي 
ا䑅لرة  أنها  ع䑉ل  وأكدت  ا䑅لبادرة  بهذه  تريفينيو  فرنانديز  إيلينا 
التي يتم فيها إجراء دراسة بهذا الحجم 䅊ف ا䑅لدينة وأنه  ا䐣لو䑉ل 
من ا䑅لهم جًدا إجراء تشخيص لسكان مليلية الذين يتحدثون 
ت㔱صيحها  䅊ف  وأضافت  الثقافة،  إ䑉ل  وينتمون  اللغة  هذه 
أهمية  له  الثقا䅊ف  الحدث  هذا  أن  ا䐣لنشطة،  لهذه  ا䐧لفتتاحي 

ك⠱بى، وستستمر ا䑅لدينة 䅊ف إحيائه وإعطائه أهمية أك⠱ب.
 سيتم عرض مجموعة من فيديوهات ترويجية للغة والثقافة 
ا䑅لشاركة  شهادات  تسليم  الحفل  خ䐧لل  سيتم  ا䐣لمازيغية، 
بأضواء  ا䐧لحتفال  سيتم  ا䐣لمازيغية،  والثقافة  اللغة  ندوة  䅊ف 
ا䐣للوان ا䐣لمازيغية والشهب النارية، سيقام 䅊ف ساحة الثقافات 
Plaza de las Culturas ع䑉ل الساعة 7:00 مساًء وسيتضمن 

 .Raíces ”لحتفال عرًضا موسيقيًا من قبل مجموعة “إزوران䐧ا
يتم ا䐧لحتفال بيوم رأس السنة ا䐣لمازيغية سنويًا كل 12 يناير، 

يناير  شهر  من  ا䐣لول  اليوم  مع  يتوافق  الذي  التاريخ  وهو 
من   2973 عام   2023 عام  يصادف  اليولياني،  التقويم  من 
التقزيم ا䐣لمازيغي. أثناء تقديم ال⠱بامج، أرادت إيلينا فرنانديز 
ا䐣لمازيغية  والثقافة  اللغة  أن  الضوء ع䑉ل  أن تسلط  تريفينيو 
الضوء ع䑉ل أهمية ظهورها  جزء من مدينة مليلية، وسلطت 

ون㐱شها.
ا䐣لمازيغية  بالسنة  أسبوع  مليلة طيلة  مدينة  احتفل سكان   
الجديدة، حيث عرفت ساحة الثقافات أنشطة متنوعة، تميزت 
ا䑅لوسيقية  ا䐥ليقاعات  أهمها  العريق،  ا䐣لمازيغي  بالطابع 
الخزفية  ا䑅لنتوجات  واستعراض  الحناء  ونقوش  والرقصات 
وغ䨱يها من ا䐣لنشطة التي تستح㘱ض عادات وتقاليد ا䐣لمازيغ، 

كما تم تنظيم معرض كتاب ع䑉ل هامش ا䐧لحتفا䐧لت ا䑅لقامة.
بمكانة  ا䐧لهتمام  التاريخي  الثقا䅊ف  ا䐧لحتفال  هذا  خ䐧لل  وتم   
ا䑅لرأة 䅊ف الحضارة ا䐣لمازيغية، ودورها 䅊ف تبليغ رسالة الهوية 
إ䑉ل  الثقافة،  وزيرة  عليه  أكدت  الذي  ا䐣لمر  وهو  ا䐣لمازيغية، 
الحضارة  لهذه  والثقافية  الفنية  الصور  䅊ف  حضورها  جانب 

وزارة الثقافة ⡅بليلية تعد برنامج متنوع ل䐧لحتفال برأس 
 السنة ا䐣لمازيغية 
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䅊ف  الكردي  الديمقراطي  الپارتي  حزب  سكرت䨱ي  هنأ 
سوريا، الشعب ا䐣لمازيغي، بمناسبة السنة ا䐣لمازيغية 
إ䑉ل  التي وجهها  التهنئة  䅊ف نص  2973، مع⠱باً  الجديدة 
عن  الراخا  رشيد  ا䐣لمازيغي،  العا䑅لي  التجمع  رئيس 
والتي  العادلة،  ا䐣لمازيغية  القضية  الحزب مع  تضامن 

وصفتها “بالقضية التوأم للقضية الكردية”.
الديمقراطي  الپارتي  سكرت䨱ي  بش䨱ي  بهجت  وقال 
الراخا  رشيد  ا䐣لستاذ  “ا䐣لخ  التهنئة  نص  䅊ف  الكردي 
رئيس التجمع العا䑅لي ا䐣لمازيغي، بمناسبة رأس السنة 
خ䐧للكم  ومن  لكم  الحارة  بتهانينا  نتقدم  ا䐣لمازيغية، 
للشعب ا䐣لمازيغي الصديق، مع التمنيات أن يكون العام 

الجديد، عام الحرية ونيل كامل حقوقه القومية”.
ا䐣لمازيغي  “فالشعب  الپارتي  حزب  سكرت䨱ي  وأضاف 
وتوزعه  بتشتته  معه،  ويتشابه  الكردي  الشعب  توأم 
بحقوقه،  تع⨱تف  و䐧ل  وجوده،  تنكر  دول  عدة  ع䑉ل 
فالشعب䩆ي هما أك⠱ب قوميت䩆ي لم يحص䐧ل ع䑉ل حقوقهما، 
السلمية  بالطرق  وناض䐧ل  وا䐧لضطهاد،  للظلم  وتعرضا 
درب  ع䑉ل  للجسام  التضحيات  وقّدما  الديمقراطية، 

الحرية وتأم䩆ي الحقوق ا䑅ل㐱شوعة”.
وثّمن ا䑅لتحدث “القرارات ا䐥ليجابية والتاريخية السابقة 
تمازيغت(   ( ا䐣لمازيغية  باللغة  الدستوري  با䐧لع⨱تاف 
أصيل  لشعب  وهوية  وحضارة  وثقافة  رسمية،  كلغة 
عزيز  للسيد  الرسمي  وا䐧لع⨱تاف  التهنئة  كانت  كما   ،
ا䐣لمازيغية  بالسنة  ا䑅لغربية  الحكومة  رئيس  أخنوش 

الجديدة محل ارتياح وتقدير “.
دول  باقي  “من  بش䨱ي  بهجت  يضيف  يتطلب،  كما 
ا䐧لمازيغية  السنة  برأس  با䐧لع⨱تاف  ا䐣لمازيغي،  التواجد 
بباقي  وا䐥لقرار   ، فيها  وطنياً  وعيداً  رسمية،  عطلة 
التاريخ  يشارك  الذي  ا䐣لصيل  الشعب  لهذا  الحقوق 
والجغرافية مع باقي مكونات الشمال ا䐥لفريقي ودول 
التواجد التاريخي للشعب ا䐣لمازيغي. وكل عام والشعب 
 Ser sala we pîrozbe خ䨱ي  بألف  الصديق  ا䐧لمازيغي 

أسوگاس امازيغ أماينو”

حزب  الد䩅يقراطي الكردي 
يهنئ الشعب ا䐣لمازيغي بالسنة 

بليبيا، ا䐣لمازيغية ا䐬لديدة تن䨱يي  أمازيغ  هنأ   
السنة  بمناسبة  ا䐣لمازيغية  ا䐣لمة 
 ،2973 الجديدة  ا䐣لمازيغية 
با䐧لع⨱تاف  تشبثهم  مؤكدين 
با䐣لمازيغية ودس⨱تها 䅊ف الدستور 

الليبي ا䑅لرتقب.
مدينة  من  تن䨱يي،  أمازيغ  وأعلن 
بوحدة  تمسكهم  الليبية،  زوارة 
مظلة  تحت  ا䐣لمازيغية  ا䐣لمة 
ليبيا،  䐣لمازيغ  ا䐣لع䑉ل  ا䑅لجلس 
㐱شعيا  “ممث䐧ل  إياه  معت⠱بين 

ا䐣لمة  حقوق  عن  ومدافعا 
ا䐣لمازيغية”.

رفضا  رفضهم  عن  ع⠱بوا  كما 
التغريب  “محاو䐧لت  لكل  قاطعا 
بعض  تمارسها  التي  وال⨱تهيب 
ا䑅لنطقة  䅊ف  السياسية  ا䐣لطراف 
䑅لصالحهم  خدمة  الجنوبية 
مصلحة  مراعاة  دون  الشخصية 
جاء  ما  وفق  ا䐣لمازيغية”  ا䐣لمة 

فبي بيانهم.
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منذ سنوات وانا اتابع قدر ا䐧لمكان نضال 
ا䑅لغرب  و䅊ف  عموما،  ا䐧لمازيغي  الشعب 
مع  الشخصية  الع䐧لقة  نتيجة  خصوصا، 
الذي  و  البلد،  أمازيغي من من هذا  صديق 
ينقل 䑊ل الكث䨱ي عن ا䐣لمازيغ. وقد تب䩆ي 䑊ل انني 
بحاجة إ䑉ل مزيد من ا䑅لتابعة وا䑅لعرفة حول 
ما تحقق من مكتسبات للشعب ا䐧لمازيغي 
اع⨱تاف  من  ا䑅لغربية  ا䑅لكونات  وعموم 
دستوري بالشعب ا䐧لمازيغي وتدريس لغته 

و إدماجها 䅊ف ا䐥لدارة و ا䐥لع䐧لم.
ما لفتني واسعدني ا䐧لهتمام الواسع برأس 
السنة ا䐧لمازيغية ليس من جانب ا䐧لمازيغ 
䅊ف ا䑅لغرب والجزائر وتونس وليبيا فقط، بل 
ايضا من جانب منابر الصحافة العربية و 
تلك الناطقة بالعربية، مثل ال㐱شق ا䐣لوسط 

و الحرة و اندبندنت و بي بي ㍊س وغ䨱يها.
ا䑅للف  䑅لتابعة  للجميع  دعوة  هذه 
نضال  و  معاناة  ع䑉ل  ل䐧لط䐧لع  ا䐧لمازيغي 
ومعرفة  العريق،  ا䐧لمازيغي  الشعب 
ا䑅لكتسبات التي حققها، فذلك يعطي قوة 
مكان.  كل  䅊ف  ا䑅لناضل䩆ي  لجميع  اضافية 
ا䑅لناسبة هي و دعوة للحكومات  و هذه 
والناطقة  العربية  ا䐧لع䐧لم  وسائل  و 
بالعربية إ䑉ل مزيد من ا䐧لهتمام بالقضايا 
ا䐧لمازيغي  الشعب  قضية  مثل  الكب䨱ية، 
تعاني  تزال  䐧ل  التي  الشعوب  جميع  و 
سياسات  و  وا䐧لنكار  ا䐧لع⨱تاف  عدم  من 

ا䐧لقصاء و الرفض.
الكردي  بالشعب  الدستوري  ا䐧لع⨱تاف  ان 
اللغوية  و  الثقافية  حقوقه  وضمان 

سيكون بداية لحل القضية الكردية وتوطيد 
التعايش والتعددية .

وهي دعوة 䑅لثقفي شمال إفريقيا وال㐱شق 
الدول  سياسات  مع  ا䑅لتماه䩆ي  ا䐣لوسط 
العربية ا䐧لقصائية تجاه الكرد لكي يطلعوا 
ع䑉ل تجربة ا䑅لملكة ا䑅لغربية و التي قطعت 
أشواًطا مهمة 䅊ف ا䐧لستجابة 䑅لطالب الشعب 
ا䐣لمازيغي، الذي رغم كل ذلك ما يزال يعمُل 

من أجل تحقيق ا䑅لزيد من ا䑅لكتسبات..
كل عام والشعب ا䐣لمازيغي ع䑉ل ارضه و䅊ف 

ا䑅لهجر بخ䨱ي.
* نواف خليل 
مدير ا䑅لركز الكردي للدراسات- بوخوم/ 
أ䑅لانيا

ا䐥لحتفال بالسنة ا䐣لمازيغية ا䐬لديدة ُي⠱بز ا䑅لكتسبات ال⩊ت حققها الشعب ا䐣لمازيغي 䅊ف الُعقود ا䐣لخ䨱ية

الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  افتتح 
رفقة  الدبيبة،  عبدالحميد  ليبيا،  䅊ف  ا䑅لوقتة 
نج䐧لء  الدو䑊ل  والتعاون  الخارجية  وزيرة 
اليوم  الزني،  فتح  الشباب  ووزير  ا䑅لنقوش، 
الخميس 12 يناير، القناة ا䐣لمازيغية، تزامنا 

مع تخليد السنة ا䐣لمازيغية الجديدة 2973.
والوفد  الحكومة  رئيس  استقبال  䅊ف  وكان 
الليبية  ا䐣لمازيغية  القناة  مدير  له،  ا䑅لرافق 
لكل  التهاني  الدبيبة  وقدم  بها.  والعامل䩆ي 
أمازيغ ليبيا بمناسبة السنة الجديدة متمنيا 

ا䐧لستقرار لكافة مناطق الب䐧لد.
الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وقرر 
قناة  تنظيم  إعادة  سابق،  وقت  䅊ف  ا䑅لوقتة، 
»شبكة  تسمى  بحيث  الوطنية«،  »ليبيا 
وتتمتع  الوطنية«  ليبيا  وتلفزيون  إذاعة 

ا䑅لالية  والذمة  ا䐧لعتبارية  بالشخصية 
ا䑅لستقلة وتتبع مجلس الوزراء، وتدار تدار 
قرار  بتسميته  يصدر  عام  بمدير  الشبكة 

من مجلس الوزراء.
حكومة  مجلس  وافق  ا䑅لا㙊ض،  أكتوبر  و䅊ف 
قنوات  ضم  ع䑉ل  ا䑅لوقتة  الوطنية  الوحدة 
»ليبيا الرسمية« و»الهداية« وإذاعة »القرآن 
الكريم« و»القناة ا䐣لمازيغية« الليبية لقناة 
بإط䐧لق  للقناة  وا䐥لذن  الوطنية«  »ليبيا 
واجهتها الجديدة وذلك بغرض الحفاظ ع䑉ل 
لتغطية  ا䑅ليزانية  من  وا䐧لستفادة  الجودة 
واستكما䐧ل  وا䐥لنتاجية،  التقنية  الجوانب 
ترتيب  وإعادة  دعم  䅊ف  الحكومة  لجهود 
مصادر  أوردته  ما  وفق  الحكومي.  ا䐥لع䐧لم 

إع䐧لمية ليبيا.

رئيس ا䐭لكومة الليبية يفتتح القناة ا䐣لمازيغية ⡅بناسبة السنة ا䐣لمازيعية 

ليبيا.. أمازيغ تن䨱يي يهنؤون “ا䐣لمة ا䐣لمازيغية” ويتشبثون بدسترة 

تهنئة  ضمنتها  تغريدة  بالجزائر  ا䑅لتحدة  الو䐧ليات  سفارة  ن㐱شت 
إليزابيث مور أوب䩆ي، الجزائري䩆ي بمناسبة رأس  السف䨱ية ا䐣لم䨱يكية، 

السنة ا䐣لمازيغية .
و䅊ف مقطع فيديو تخللته موسيقى الفنان القبائ䑊ل ا䑅لشهور، إيدير، 
الجبة  مرتدية  زوجها،  برفقة  كانت  التي  ا䐣لم䨱يكية  السف䨱ية  قالت 
قبل  سعيد«  يناير  الجزائري䩆ي   لجميع  »نتمنى  ا䑅لشهورة  القبائلية 
أن تضيف هي وزوجها معا وباللغة ا䐣لمازيغية  »أسقاس أمقاز«« 

والتي تعني »عام سعيد«.
أطفال  بعض  رؤوس  ع䑉ل  الحلوى  نثر  إ䑉ل  السف䨱ية  عمدت  بعدها 
وهم  بالجزائر  ا䐣لمازيغية  العادة  تقتضيه  كما  بالسفارة،  العامل䩆ي 

يرددون بدورهم »أسقاس أمقاز««.
وبدا ا䐣لطفال سعداء بهذه الحركة حيث أخذ كل منهم الكلمة وهنأ 

الجزائري䩆ي بيناير.

السف䨱ية ا䐣لم䨱يكية با䐬لزائر ⨮تيي رأس السنة ا䐣لمازيغية
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ا䐣لندية والفرق الوطنية ⩇تنئ ا䑅لغاربة بالسنة ا䐣لمازيغية
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* طنجة: منتصر إثري

و14   13 والسبت  الجمعة  يومي  طنجة،  مدينة  احتضنت 
مهرجان  من  التاسعة  الدورة  فعاليات  الجاري،  يناير 
“باشيخ” ا䑅لنظم تحت شعار “ا䐣لندلس: جنة الت䐧لقح الثقا䅊ف 
ا䑅لوري – ا䐥ليب䨱يي”، تخليداً للسنة ا䐣لمازيغية الجديدة 2973، 
ا䐣لمازيغي䩆ي  والفاعل䩆ي  الباحث䩆ي  من  مجموعة  بمشاركة 

وممث䑊ل الجهات الرسمية.
“جمعية  طرف  من  ا䑅لنظم  ا䑅لهرجان  افتتاح  حفل  وشهد 
أمازيغ صنهاجة الريف” تقديم عروض موسيقية من فن 
“الحاَكوز”،  وحفلة  “باشيخ”  لفلكلور  وعرضا  “الهايت” 
ا䐣لمازيغية،  حول  وللكتب  ا䐣لمازيغية  للمنتوجات  ومعرضا 

ومعرضا فنيا لث䐧لثة تشكيلي䩆ي مغاربة.
اليوم ا䐣لول للمهرجان تنظيم ندوة دولية علمية  كما شهد 
حول “مساهمة ا䐣لمازيغ 䅊ف بناء حضارة ا䐣لندلس”، شارك 䅊ف 
تأط䨱يها ثلة من الباحث䩆ي وا䐣لكاديم䩆ي من ا䑅لغرب وإسبانيا 

وفرنسا.
صنهاجة  أمازيغ  “جمعية  رئيس  أدرداك،  㐱شيف  وأكد 
الريف”، أن الدورة التاسعة للمهرجان وشعارها يهدفان إ䑉ل 

إعادة ا䐧لعتبار للتاريخ ا䐣لمازيغي ا䑅لن㍊س وا䑅لزور 䅊ف ا䐣لندلس.
وأوضح أدرداك 䅊ف ت㔱صيح خص به “العالم ا䐣لمازيغي” أن 
العديد من الدراسات التي قام بها الباحثون العرب يعزون 
فيها الحضارة ا䐣لندلسية إ䑉ل العرب فقط، 䅊ف ح䩆ي الدراسات 
ا䐧لوروبية التي درست التاريخ ا䐣لندل㍊س 䅊ف الحقبة الوسطى 
هذه  بناء  䅊ف  كب䨱يا  اسهاما  ساهموا  ا䐣لمازيغ  بأن  تقول 
ا䐣لرض،  هذه  إ䑉ل  دخلوا  من  أول  وأنهم  خصوصاً  الحضارة، 
أصولهم  كانت  الطوائف  ملوك  من  العديد  أن  إ䑉ل  إضافة 
بناها  التي  كغرناطة  عديدة  مدن  ببناء  وقاموا  أمازيغية، 
السيادة  تحت  ا䐣لندلس  كانت  عندما  وكذلك  الزيريون، 

ا䑅لغربية 䅊ف عهد الدولت䩆ي ا䑅لرابطية وا䑅لوحدية”.
ا䑅لكونة  الروافد  دائما  يناقش  “باشيخ”  أن  ا䑅لتحدث  وأبرز 
للهوية ا䑅لغربية ذات ا䐣لصول ا䐣لمازيغية، 䐣لن ا䐣لصل أمازيغي 
كانت  التي  ا䐣لمازيغية  الثقافة  هذه  أغنوا  روافد  تبقى  وما 
لهذه  القوة  نقطة  هي  وهذه  العصور  مر  ع䑉ل  منفتحة 
وروافد  ثقافات  بوجود  تتقوى  التي  والحضارة  الثقافة 

أخرى”.
جاء  التاسعة،  الدورة  موضوع  اختيار  أن  ا䑅لتحدث،  وأكد 
“䐧لعتبارين إثن䩆ي يتمث䐧لن 䅊ف عودة الدفء للع䐧لقات ا䑅لغربية 
السنت䩆ي  䅊ف  البلدين  ب䩆ي  القطيعة  شبه  بعد  ا䐥لسبانية 

إقصاء  بشأن  التاريخي  الخطأ  لتصحيح  وكذا  ا䐣لخ䨱يت䩆ي، 
ا䑅لساهمة الهامة ل䐣لمازيغ 䅊ف بناء هذه الحضارة”.

صنهاجة  أمازيغ  “جمعية  رئيس  أدرداك،  㐱شيف  وأشار 
مطالب  لتجديد  فرصة  “باشيخ”  مهرجان  أن  إ䑉ل  الريف” 
التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي ل䐣لمازيغية وإدماجها 䅊ف 
برأس  ا䐥لقرار  والتأكيد ع䑉ل 㘱ضورة  العامة،  الحياة  مناحي 
ا䐣لمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها،  السنة 
بأمازيغية  كا䐧لع⨱تاف  محلية  مطالب  لرفع  فرصة  وكذلك 

صنهاجة ㌱ساير كمكون ل䐣لمازيغية بشمال ا䑅لغرب.
ثانية  علمية  ندوة  بتنظيم  للمهرجان،  الثاني  اليوم  وتميز 
صنهاجة  䑅لنطقة  ا䐣لمازيغية  اللغوية  “التشكي䐧لت  حول 

㌱ساير”.
الحاصلة   Evegeniya gutova الروسية  الباحثة  وتوقفت 
أمازيغية صنهاجة ㌱ساير  ع䑉ل أول أطروحة دكتوراة حول 
بدراسة  قامت  والتي  بباريس،  السوربون  جامعة  من 
ميدانية، عند مختلف النقاط ا䑅لش⨱تكة ب䩆ي اللهجات السائدة 

با䑅لنطقة.
كما تميز اليوم الختامي بتقديم فقرات شعرية بأمازيغية 

صنهاجة ㌱ساير.
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“باشيخ” 䑅لهرجان  التاسعة  الدورة  فعاليات  ⨮تتضن  “باشيخ”طنجة  䑅لهرجان  التاسعة  الدورة  فعاليات  ⨮تتضن  طنجة 

◊حاوره: منت㔱ص إثري

عن  "باشيخ"  لمهرجان  التاسعة  الدورة  يم䨲ي  الذي  ما   -1
الدوارات السابقة؟

* مهرجان باشيخ للسنة ا䐧لمازيغية اختار ا䐧لندلس تيمة لدورته 
هذا  الجاري.  يناير  و14   13 يومي  بطنجة  ا䑅لنعقدة  التاسعة 
ا䐧لختيار لم يأت من فراغ، بل هو استمرار 䐧لس⨱تاتيجية ا䑅لهرجان 
الدورة  䅊ف  الع⠱بي-اليهودي  با䑅لكون  احتفى  وأن  له  سبق  الذي 
السابقة التي كانت سنة 2020 بطنجة، 䅊ف خطوة تروم ا䐧لحتفاء 
ا䐣لمازيغية.  مع  كلها  تتقاطع  التي  ا䑅لغربية  الهوية  روافد  بكل 
الذي  ا䐧لنفراج  ا䐧لندلس جاء كذلك بعد  لذلك، فاختيار  با䐧لضافة 
الهدف  أن  غ䨱ي  مؤخرا،  ا䐧لسبانية  ا䑅لغربية  الع䐧لقات  عرفته 
ا䐣لسمى كان هو تصحيح ا䑅لغالطات التي طالت تاريخ ا䐣لمازيغ 
 وإبراز دورهم 䅊ف بناء الحضارة ا䐧لندلسية ع䑉ل جميع النواحي.

بدل  طنجة  䅊ف  المهرجان  تنظيم  وأسباب  د䐧ل䐧لت  ما䝊ه   -2
من "تاركيست"؟

* مهرجان باشيخ كما يعرف الجميع رأى النور بمدينة ترگيست 
حا㘱ضة قبائل صنهاجة ㌱ساير بالريف سنة 2013، وقد سبق لنا 

 .2017 غاية  ا䑉ل  بها  دورات  خمس  ونظمنا 
لكن، وبسبب غياب البنية التحتية وا䑅لرافق الثقافية والسياحية 
بحضور  وطني  صيت  له  أصبح  مهرجان  䐧لحتضان  ال䐧لزمة 
ضيوف أجانب من دول شمال افريقيا وأوربا، أضحى تنظيمه 
䅊ف  خصوصا  䐧لستمراريته،  㘱ضوريا  أمرا  الك⠱بى  ا䑅لدن  بإحدى 
دعم  أي  ا䑅لهرجان  يتلق  لم  حيث  مح䑊ل،  مادي  دعم  غياب  ظل 
واحدة  مرة  اللهم  انط䐧لقه  منذ  صنهاجية  محلية  جهة  اي  من 
حيث أقدمت جماعة ترگيست خ䐧لل ف⨱تة ترأس حزب البام ع䑉ل 
مغادرة  قررنا  لذلك،  درهم.   10000 يتعد  لم  دعم  مبلغ  تحويل 
تراب صنهاجة ㌱ساير مرغم䩆ي حتى ننقذ ا䑅لهرجان من التوقف، 
بها  يتواجد  التي  طنجة-تطوان-الحسيمة  جهة  مدن  فاخ⨱تنا 
عدد مهم من الصنهاجي䩆ي كطنجة وتطوان. هكذا، نظمنا الدورة 
لتنظيم  لطنجة  نعود  أن  قبل  بتطوان   7 الدورة  ثم  بطنجة،   6
مستقب䐧ل  دورة  تنظيم  䅊ف  مليا  نفكر  ونحن   ،9 و   8 الدورت䩆ي 
 بالعرائش حيث توجد ساكنة مهمة ذات أصول صنهاجية هناك. 

زاده قوة وإشعاعا،  ا䑅لنطقة  ا䑅لهرجان خارج  تنظيم  أن  اعتقد، 
خصوصا مع ما تتوفر عليه هذه ا䑅لدن من امكانيات لوجيستيكية 
 ومرافق ثقافية وسياخية مهمة تسمح بتنظيم تظاهرات ك⠱بى.

3- رأيكم 䅊ف تجاهل ترسيم السنة ا䐣لمازيغية بالرغم من 
كل هذا الزخم الشعبي ؟

ك  هنا
للسنة  شعبي  ترسيم 
عدة  منذ  ا䐣لمازيغية 
بهذه  فا䐧لحتفال  قرون. 
اليوم،  وليد  ليس  السنة 
ع䑉ل  أجدادنا  دأب  حيث 
عادي  بشكل  تخليدها 
علينا  تهب  أن  قبل 
ا䐣ليديولوجيت䩆ي  رياح 
وا䐥لس䐧لموية  العروبية 
و䐧لزالتا  عملتا  اللتان 
محاربة  ع䑉ل  تعم䐧لن 

افريقيا.  وشمال  با䑅لغرب  أمازيغي  هو  ما   كل 

ا䑅لتواجدين  وا䐧لس䐧لموي䩆ي  العروبي䩆ي  بقايا  أن  أعتقد 
تزعزع  䐣لنها  ا䐣لمازيغية  من  يخافون  䐧لزالوا  القرار  بمراكز 
كل  يعادون  فهم  بها،  يؤمنون  التي  ا䑅ل㐱شقية  عقيدتهم 
ا䑅ل㐱شق.  من  قادم  㑊شء  بكل  ويتعلقون  مح䑊ل  هو   ما 

رسمية  كعطلة  ا䐣لمازيغية  السنة  برأس  ا䐥لع⨱تاف  فقرار  لذلك، 
مؤدى عنها 䐧ل يمكن أن يصدر إ䐧ل من أع䑉ل سلطة 䅊ف الب䐧لد، فا䑅للك 
هو الذي بيده مفاتيح ترسيم هذا اليوم الذي يعت⠱ب إرثا لجميع 
ا䑅لعرب䩆ي  أو  با䐣لمازيغية  بالناطق䩆ي  ا䐧لمر  تعلق  سواء  ا䑅لغاربة 

وا䑅لستعرب䩆ي منهم.

 أسئلة لـــــشريف أدرداك رئيس ⱅجعية »أمازيغ صنهاجة الريف« ومدير مهرجان »باشيخ«
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رصد باحثون وأكاديميون من ا䑅لغرب وإسبانيا 
ساهموا  الذين  ا䐣لمازيغ  تأث䨱ي  مظاهر  وفرنسا، 

ع䑉ل مدى 8 قرون 䅊ف بناء الحضارة ا䐣لندلسية.
العلمية  الدولية  للندوة  ا䑅لؤطرون  وأجمع 
ا䐣لندلس”  حضارة  بناء  䅊ف  ا䐣لمازيغ  “مساهمة 
التي نظمتها جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف”، 
“باشيخ”  مهرجان  من  التاسعة  الدورة  ضمن 
للسنة ا䐣لمازيغية الجديدة 2973، بطنجة تحت 
ا䑅لوري  الثقا䅊ف  الت䐧لقح  جنة   : “ا䐣لندلس  شعار 
بناء  䅊ف  ا䐣لمازيغ  مساهمة  ع䑉ل  ا䐥ليب䨱يي”،   –
السيا㍊س  “الزخم  أن  حيث  ا䐣لندلس،  حضارة 
ثقافيا  أثرا  خلف  ل䐣لمازيغ  الوازن  التاريخي 

واجتماعيا 䐧ل يمكن نكرانه”.
ا䑅لغاربة  وا䐣لكاديميون  الباحثون  وتطرق 
حضارة  䅊ف  ا䐣لمازيغ  مساهمة  إ䑉ل  وا䐣لجانب 
䅊ف  تتمثل  محاور  ثمانية  خ䐧لل  من  ا䐣لندلس 
الفكرية والثقافية ل䐣لمازيغ با䐣لندلس،  ا䑅لظاهر 
وا䑅لآثر  با䐣لندلس،  ا䐣لمازيغية  والطوبونيمية 

والع䐧لقات  با䐣لندلس،  ا䐣لمازيغية  العمرانية 
ا䐧لجتماعية وا䐧لقتصادية للمغاربة با䐣لندلس، إ䑉ل 

جانب ا䑅لساهمات السياسية والعسكرية.
وتوقف محمد حقي، أستاذ التاريخ ا䐧لجتماعي 
م䐧لل،  ببني  سليمان  مو䐧لي  السلطان  بجامعة 
ا䐣لندلس  تأم䩆ي  䅊ف  ا䐣لمازيغ  مساهمة  عند 
ا䐣لمازيغ  أن  إ䑉ل  مش䨱يا  استمراريتها،  وضمان 
أساسيا  عن㔱صا  الفتح،  بعد  مبا㐱شة  أصبحوا، 
من  ا䑅لسيحية  الهجمات  من  ا䐣لندلس  حماية  䅊ف 
التي  الجبال  䅊ف  حاجزا  شكلوا  “حيث  الشمال، 
䅊ف  الخ䐧لفة  “وساندوا  طليطلة”،  شمال  䅊ف  تقع 
تحقيق مشاريعها، سواء كانت 䅊ف شمال إفريقيا 
شمال  䅊ف  ا䑅لسيحي䩆ي  ضد  أو  الفاطمي䩆ي،  ضد 
أوروبا، أو حتي الثوار الداخلي䩆ي الذين كان من 

ال㘱ضوري القضاء عليهم لتوحيد ا䐣لندلس”.
من  انقلب  ا䑅لغربي  الدور  أن  الباحث  وأضاف   
دور  إ䑉ل  ا䐣لندلسي䩆ي  إمرة  تحت  تعمل  جماعة 
الرئيسية:  الث䐧لث  ا䑅لغربية  الدول  قادته  رسمي 
الدول  “وهي  وا䑅لرينيون،  ا䑅لوحدون  ا䑅لرابطون 

الث䐧لثة التي تكفلت بحماية ا䐣لندلس”.
حضارة  䅊ف  ا䐣لمازيغ  مساهمة  مظاهر  ومن 
ا䐣لندلس، أكد حقي أن ا䐣لمازيغ نقلوا إ䑉ل ا䐣لندلس 
والف䐧لحية  الزراعية  با䐣لعمال  يتعلق  ما  كل 
نال  “الذي  ا䐣لمازيغي  الفن  إ䑉ل  إضافة  والحرف، 
الخ䐧لفة”،  ع㔱ص  䅊ف  خاصة  ا䐣لندلسي䩆ي  إعجاب 
ا䐥لدارة بكل عنا㔱صها و䅊ف  إضافة حضورهم 䅊ف 
“حيث  الثقا䅊ف  الجانب  و䅊ف  ا䐣لندل㍊س  الجيش 
العلوم  䅊ف  ا䐥لنجازات  من  مجموعة  حققوا 
ا䑅لختلفة، وكانوا سباق䩆ي 䅊ف بعض ا䑅ليادين كن㐱ش 

ا䑅لذهب ا䑅لالكي 䅊ف ا䐣لندلس”.
 بينما تمحورت مداخلة ا䐣لستاذ مو䐧لي الحسن 
بمكناس،  إسماعيل  مو䐧لي  جامعة  عن  مغار، 
حول مجموعة من النقاط ذات الصبغة ا䑅لنهجية 
عن  الحديث  صعوبة  إ䑉ل  مش䨱يا  والتوثيقية، 
التاريخ ا䐧لقتصادي وا䐧لجتماعي الذي تعرض 䅊ف 
والعسكرية،  السياسية  للجوانب  قضاياه  أغلب 
الدفينة  للمصادر  العودة  㘱ضورة  ع䑉ل  مشددا 

ا䑅لتن  تنويع  بغية  وذلك  وال䐧لإرادية 
الع䐧لقات  طبيعة  ع䑉ل  للوقوف  ا䑅لصدري 
انتظمت  التي  وا䐧لقتصادية  ا䐧لجتماعية 

فيما ب䩆ي ا䑅لغاربة با䐣لندلس.
“الع䐧لقات  بعنوان  مداخلة  䅊ف  وأوضح 
للمغاربة  وا䐧لقتصادية  ا䐧لجتماعية 
تراوحت  الع䐧لقات  هذه  أن  با䐣لندلس”، 
ب䩆ي الزواج والط䐧لق وأهمية وجود القبيلة 
ا䑅لجتمع  䅊ف  وسيا㍊س  اجتماعي  كتنظيم 
حول  كب䨱ي  بشكل  ارتكز  الذي  ا䐣لندل㍊س، 
وغ䨱يها  العربية  ثم  ا䐣لمازيغية  العنا㔱ص 
䅊ف  وجدت  التي  ا䐣لخرى  ا䐥لثنيات  من 
ا䑅لجتمع ا䐣لندل㍊س”، م⠱بزا أهمية النشاط 
تضمنته  ما  ع䑉ل  ارتكز  الذي  ا䐧لقتصادي 
وخ䨱يات  طبيعية  مؤه䐧لت  من  ا䐣لندلس 
اقتصادية من حديد وتربة خصبة، شكلت 
ا䐧لقتصادي  للرواج  أرضية  مجملها  䅊ف 
الذي انتعش فيما ب䩆ي هذا ا䑅لكونات التي 

اجتمعت لتنسج ا䑅لجتمع ا䐣لندل㍊س.

تحدث  جهته،  ومن   
ا䐥لسباني  الباحث 
أستاذ  صار،  ب䐧لل 
العصور  تاريخ  بقسم 
بجامعة  الوسطى 
ا䐥لسبانية،  غرناطة 
ا䐣لمازيغي  التواجد  عن 
الف⨱تة  طيلة  با䐣لندلس 
القرن  من  ا䑅لمتدة 
العا㐱ش إ䑉ل القرن الرابع 
مش䨱يا  ا䑅لي䐧لدي،  ع㐱ش 
ا䑅لدن  من  عدد  أن  إ䑉ل 
والتضاريس  وا䑅لناطق 
ا䐥لسبانية تحمل أسماء 

أمازيغية ا䐣لصل.
أن  صار  وأكد 
وآثار  مؤ㐱شات 
ا䐣لمازيغية  الحضارة 
موجودة  ا䐣لندلس  䅊ف 

䅊ف  ا䐣لمازيغية  القبائل  تأث䨱ي  مستح㘱ضا  بقوة، 
㘱ضورة  ع䑉ل  مشددا  ا䐥لسبانية”،  “الطوبونيميا 
البحثية 䅊ف الطوبونيميا وال⨱تاث  تكثيف الجهود 

ا䐥لسباني.
ا䐣لمازيغي،  العا䑅لي  التجمع  رئيس  أكد  بدوره 
بناء  䅊ف  ا䐣لمازيغ  إسهامات  أن  الراخا،  رشيد 
امتدت 䐣لزيد من  ا䐥لس䐧لمية  ا䐣لندلسية  الحضارة 
䅊ف  بها  ا䐧لع⨱تاف  يتم  لم  أنه  “إ䐧ل  قرون،  ثمانية 

الكتابات التاريخية ا䑅لغربية وا䐥لسبانية”.
تمت  “كيف  عنونت  التي  مداخلته  䅊ف  وأكد   
ا䐣لمازيغ  تاريخ  من  قرون  ثمانية  مصادرة 
ميادين  䅊ف  ا䐣لمازيغ  أنجزه  ما  أن  با䐣لندلس”، 
شعوب  إ䑉ل  وتدليسا  تزويرا  أسند  مختلفة 

وإثنيات أخرى.

ا䑅لغربية  التعليمية  ا䑅لناهج  الراخا  وانتقد 
䅊ف  ا䐣لمازيغ  إسهامات  غيبت  التي  وا䐥لسبانية، 
ا䑅لستمر  وسعيها  ا䐣لندلسية،  الحضارة  بناء 
لطمس وتزوير الحقائق التاريخية، مستح㘱ضا 
ا䑅لنتحب  له  تعرض  الذي  الهوياتي  التزييف 
ا䑅لغربي بعدما حققه خ䐧لل نهائيات كأس العالم 
ا䐥لنجاز  هذا  لنسب  ا䑅لتوالية  وا䑅لحاو䐧لت   ،2022

ا䐣لمازيغي إ䑉ل العرب.
يتجنبون  ا䐥لسبان  ا䑅لؤرخ䩆ي  أن  الراخا  وأضاف   
معظم  أن  إ䑉ل  مش䨱يا  ل䐣لمازيغية،  التطرق 
الجامعات ا䐥لسبانية تتوفر ع䑉ل مراكز للدراسات 
قادش  جامعة  باستثناء  السامية،   – العربية 
للدراسات  مركز  ع䑉ل  تتوفر  التي  الوحيدة 
ا䐣لمازيغية. “كما أنهم ساهموا 䅊ف تزوير تاريخ 
شمال  شعوب  من  وغ䨱يهم  ا䑅لغاربة  ا䐣لمازيغ 
لكلمة  بتعويضهم  وذلك  ا䐣لندلس،  䅊ف  إفريقيا 
䑅لا كانت  بكلمة “عرب” نظرا  “لوس موروس” 

تحمله هذه الكلمة من عن㔱صية”.

كب䨱ي  اهتمام  وجود  عن  الراخا  أكد  ا䑅لقابل  و䅊ف 
مكتوبا  أثرا  تركوا  䐣لنهم  اليهودي،  بالعن㔱ص 
حياتهم  تمظهرات  جميع  䅊ف  الع⠱بية  باللغة 
هناك، 䅊ف ح䩆ي أن ا䐣لمازيغ كانوا يكتبون كل 㑊شء 

بالعربية، مما أدى إ䑉ل نسبه للعرب.
فيليبي  دي  للدكتورة  مداخلة  الندوة  وتضمنت 
إلينا عن جامعة أكا䐧ل ا䐥لسبانية، حول موضوع 
ا䐣لندلس،  وأمازيغ  ا䐣لندلس  䅊ف  “ا䐣لمازيغ 
نموذج䩆ي للمساهمة”، ومداخلة للدكتور محند 
بعنوان  ا䐥لسبانية  قادش  جامعة  عن  تلمات䩆ي 
فيما  ا䐣لندلس”،  䅊ف  الثقا䅊ف  وا䐧لخت䐧لط  “يناير 
إنالكو  عن  بونفور  الله  عبد  الدكتور  تناول 
الفرنسية موضوع “ا䐣لمازيغ 䅊ف ا䐣لندلس: حول 

أصول ال⠱بغواطي䩆ي والركراكي䩆ي”.

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ملف العدد

باحثون وأكاد䩅ييون يرصدون مسا䝅هة ا䐣لمازيغ 䅊ف بناء حضارة ا䐣لندلس 
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حاوره: خ䨱يالدين الجامعي     

__________________________

نرحب بكم ع䑉ل صفحات جريدة العالم ا䐣لمازيغي، كيف 
تريد أن تقدم نفسك لقراء الجريدة؟

بنواحي  ازفزافن  مواليد  من  الكتومي  حافظ 
أبناء  كسائر  الهجرة  رياح  حملتني  الحسيمة، 

الريف 䐣لستقر ببلجيكا، مدينة بروكسيل.

كيف بدأتم رحلتكم 䅊ف غمار الموسيقى ا䐣لمازيغية؟

حب  نحو  ميل  هي  عصامية،  كانت  البداية 
ا䑅لوسيقى وا䐥ليقاعات بصفة عامة, صناعة آ䐧لت 
بدائية من مخلفات علب زيت السيارات، إضافة 
ريفي  بيت  كل  䅊ف  متواجدة  تقليدية  آ䐧لت  إ䑉ل 
البدايات 䅊ف  الغناء فكان ككل  أما  كالدف مث䐧ل. 
ا䑅ليدان هو محاولة تقليد بعض ا䐣لصوات الفنية 
والوطنية  ا䑅لحلية  الفنية  الساحة  䅊ف  الرائجة 
ا䑅للتزمة  باختياراتهم  الرفاق  بتشجيعات  وذلك 
الذي  ا䑅لسعودي  ا䑅لرحوم حكيم  بالذكر  ونخص 
لعب دورا ط䐧لئعيا 䅊ف مس䨱يتي الفنية ا䑅لتواضعة، 
رفيق  ا䑅لوسيقى،  روح  الذاكرة،  نبع  حكيم 
الدافئة  شمسنا  كان  ا䑅لتوسط،  موج  ا䑅لحن، 
ورن䩆ي مطر شتاء دافئ، ذيفردجاس هو ا䐥لسم 
الذي اق⨱تحه ع䑉ل ا䑅لجموعة بعدما كنا نسمى بـ 
الطائر  بهذا  ا䑅لجموعة  تسمية  ناريف«  »ضاوا 
الجميل 䐧لعتبارات عدة 䐧ل يسعنا ا䑅لقام لذكرها، 

أهمها عمق ا䐧لرتباط والوفاء.

قيدوم  ذكر  دون  ا䑅لناسبة  تفوتني  䐧ل  كما 
موسيقية  كمدرسة  »قوسميت«  الريف  فناني 
ا䐣لو䑉ل  القواعد  تتلمذنا  يده  وع䑉ل  بذاتها  قائمة 

للموسيقى.

الفنية،  بداياتكم  䅊ف  واجهتكم  التي  الصعوبات  䝊ه  ما 
وكيف تغلبتم عليها؟ 

النظرة  ا䑅لوسيقية،  وا䑅لدارس  ا䑅لعاهد  غياب 
للموسيقى من طرف عقلية متشددة،  الدونية 
الفن وا䑅لوسيقى كجنس فني  إدراج مادة  عدم 
الفن  محا㔱صة  التعليمية،  ا䑅لقررات  ضمن 
البوليسية.  والرقابة  السلطات  قبل  من  ا䑅للتزم 
استطعنا  الصعوبات  هذه  كل  من  بالرغم  لكن 
إغناء  䅊ف  آخرين  فنان䩆ي  جانب  إ䑉ل  نساهم  أن 
بتشجيعات  الريفي  ا䑅لوسيقي  الري⠱بتوار 
ا䑅للتزمة  الريفية  ا䐣لغنية  تبنى  الذي  الجمهور 
ا䐧لجتماعي  الواقع  أعماق  من  نابعة  ك㔱صخة 
من  تحتويه  بما  صادقة  رسالة  كونها  ا䑅لعاش 

معاني ود䐧ل䐧لت.

ما 䝊ه التيمات وا䐣لنماط الغنائية التي تشتغلون عليها؟ 

وبالخصوص  الغربية  ا䐧ليقاعات  من  مزيج 
مرتبطة  ومحلية  ا䑅لتوسط.  البحر  حوض 

بال⨱تاث الريفي ا䐣لصيل.

وا䐣لمازيغية  الريفية  الموسيقى  لواقع  تقييمكم  هو  ما 
عموما؟ 

ا䑅لتواضعة  با䐥لمكانيات  الريفية  ا䑅لوسيقى 
بالرغم  الجماه䨱ي  ذوق  ت䐧لمس  أن  استطاعت 
ذكرها،  سلفنا  التي  وا䐥لكراهات  التهميش  من 
فرق  تشتيت  䅊ف  ساهمت  الهجرة  ظاهرة  لكن 
موسيقية عدة وبالتا䑊ل خفوت ا䐥لبداع الجماعي 
مجموعات  تأسيس  ينفي  䐧ل  هذا  وت䐧لحمه، 
لكن  متعددة  غنائية  بألوان  أخرى  موسيقية 
الدعم  لغياب  نظرا  صوتها  يخفت  ما  ㌱سعان 
وانعدام فضاءات ثقافية تحتضن هذه الطاقات 

الفنية.

عليها  تتوفر  أن  يجب  التي  وا䐣لسس  ال㐱شوط  䝊ه  ما 
الشهرة  وتحقق  تتألق  تنجح  حتى  موسيقية  فرقة  اي 

وا䐥لنتشار حسب رأيك؟

بإمكانها  التي  العوامل  من  مجموعة  هناك 
ما  منها  ونجاحه،  ا䐥لبداع  استمرارية  ضمان 
ومعاهد  فضاءات  وتشييد  دعم  من  مادي  هو 
وتنظيم ملتقيات فنية، وما هو ذاتي أي تقديم 
الفنية  الجماه䨱ي  ذوق  ي䐧لمس  فني  منتوج 
الفني  وبا䑅لوروث  ا䐧لجتماعية  بالبيئة  ومرتبط 
ليست  والشهرة  التألق  مسألة  أما  الريفي، 
بلورة  䅊ف  تساهم  عدة  عوامل  بل  ذاتية  رغبة 
صورة إبداعية سواء ع䑉ل ا䑅لستوى ا䑅لوسيقي أو 

ا䐣لجناس الفنية ا䐣لخرى.

برأيك أيهما يعت⠱ب أك⬱ث تأث䨱يا ع䑉ل الجمهور، الكلمات ام 
اللحن؟

متكاملة  رئيسية  أعمدة  والكلمات  اللحن 

غ䨱ي  جدلية  ع䐧لقة  䅊ف  ببعض  بعضها  مرتبطة 
قابلة ل䐥لنفصال.

صاحب  مسعودي  حكيم  الشاعر  المرحوم  باستثناء 
رائعة "امدوكر ايوج䨱ي" من هم الشعراء وكتاب الكلمات 

الذ䩆ي تتعامل معهم؟

أحمد  ا䑅لسعودي،  حكيم  اليحياوي،  خالد 
الصادقي، محمد أزرقان وقصائدي الشخصية.

ما 䝊ه مشاريعكم المستقبلية؟

تحفز  مساعدة  ظروف  هناك  تكون  أن  نتمنى 
التواصل  روابط  لنمتن  ا䐥لبداع  مس䨱ية  䑅لواصلة 

ب䩆ي عشاق ا䐣لغنية ا䑅للتزمة.

كلمة حرة؟

ع䑉ل  ا䐣لمازيغي«  »العالم  جريدة  طاقم  نشكر 
هذه ا䐧للتفاتة القيمة، كما نتمنى لكم  التوفيق 
الصعوبات  استح㘱ضنا  إذا  خاصة  وا䑅لثابرة 
التي تواجهها الصحافة ا䑅لكتوبة بصفة عامة. 
ا䑅لعلوماتي وما صاحبها  التطور  䅊ف ظل موجة 
من ظواهر أدت إ䑉ل إف䐧لس مجموعة من ا䑅لنابر 
الكرام،  لقرائكم  رسالة  ا䑅لكتوبة،  ا䐥لع䐧لمية 
نتمنى أن يكون مرورنا هذا خفيف الظل، لسنا 
دور  يتقنون  دائما  اللذين  ا䑅لظلومية  دعاة  من 
ذلك  من  وبالرغم  قائم  واقع  هو  بل  الضحية 

نحاول أن نتجاوز الصعوبات لنبدع.

ومثقل  صادق،  إنسان  الريفية،  ا䐣لغنية  بعميد  يلقب  أن  بالفعل  استطاع  بسيطة  بإمكانيات  ول䐣لم،  للهجرة  للحب،  غنى  عامة،  وا䐣لمازيغ  خاصة  للريفي䩆ي  الفنية  الذاكرة  䅊ف  نقش  اسم  حافظ  هو 
بالمشاعر، 䐧ل يتوا䙉ن عن مناداتك بثاومات إينو، فنان عصامي شق طريق الفن فأتحفنا بمقطوعات راقية تنبض ريفا وحنينا وجوديا، كلمات منتقاة بعناية تناجي الروح، وتستنطق ملكة التفك䨱ي. 

حافظ الذي حملته رياح الهجرة ليستقر بالديار البلجيكية، دون أن ين㍉س ريفه النابض 䅊ف قلبه، هو طائر السنونو، هذا الطائر الجميل رمز ا䐧لرتباط والوفاء.
وشمسه  المتوسط  موج  المحن،  ورفيق  الموسيقى  روح  الذاكرة،  نبع  الحكيم  المسعودي،"هذا  حكيم  المرحوم  الشاعر  من  باق⨱تاح  الغنائية  لمجموعته  اختاره  الذي  الفني  ا䐥لسم  هو  ذيفردجاس 

الدافئة، ورن䩆ي المطر 䅊ف شتاء دافئ"، هكذا يصفه حافظ.
䅊ف هذا الحوار يحدثنا عن بداياته الموسيقية، والصعوبات التي تخللتها، وعن واقع الموسيقى الريفية، إنه الفنان ا䐣لمازيغي، حافظ ذيفردجاس.

وا䐥لكراهات التهميش  من  بالرغم  ا䐬لماه䨱ي  ذوق  ت䐧لمس  أن  استطاعت  ا䑅لتواضعة  با䐥لمكانيات  الريفية  ا䑅لوسيقى 

ود䐧ل䐧لت معا䙊ن  من  ⨮تتويه  ⡅با  صادقة  ورسالة  ا䑅لعاش  ا䐥لجتماعي  الواقع  أعماق  من  نابعة  صرخة  ا䑅للتزمة  ا䐣لغنية 

ا䐣لمازيغي": "العالم  مع  ار  حو 䅊ف  ذيفردجاس  حافظ  الريفية  ا䐣لغنية  عميد 
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ا䐧لمازيغي  ا䑅لثل  هذا  فيها  يُطبق  التي  ا䐣لساسية  ا䑅لسألة 
الريفي البليغ هي مسألة القسمة وبا䐣لخص قسمة تركة 

الشخص ا䑅لتو䅉ف، أو با䐣لحرى ا䐥لرث بصفة عامة.    
 ، »ⴰⵜⵜⴰⴽⵔⵉⵛⵜ  ⵏ ⵡⵓⵛⵛⴻⵏ «: لثل الشعبي䑅وقصة هذا ا
الوارد هنا بأسلوب ا䐧لستعارة، تدور محورها حول »كرش 
هزالة  ع䑉ل  للد䐧للة    »  ⵜⴰⴽⵔⵉⵛⵜ  ⵏ ⵡⵓⵛⵛⴻⵏ  « الذئب« 
  ⵜⴰⴽⵔⵉⵛⵜ « لطلوب تقسيمها و طالبوها كثر، ف䑅ال⨱تكة ا
للجميع؛  إرث مفتوح  « كما هو معروف هي   ⵏ ⵡⵓⵛⵛⴻⵏ
بسبب  ذمتها  䅊ف  الذي  للد兎ّين  نظرا  فيها،  حقه  يطلب  الكل 
الكل  بالتا䑊ل  و  䐣لصحابها  أغنام  رؤوس  من  تف⨱تسها  ما 
يريد ا䐧لقتصاص منها، وهذا من صور ا䑅لجاز يراد به الجزء 
للدين  الكرش رمزا  الذئب، باعتبار هذا  الكل وهو  ويقصد 

الذي 䅊ف ذمته.
 « الذئب«  »كرش  إليه  يرمز  التي  الرمزية  أن  شك  و䐧ل 
䅊 » ⵜⴰⴽⵔⵉⵛⵜ  ⵏ  ⵡⵓⵛⵛⴻⵏف هذا ا䑅لثل الذي ب䩆ي أيدينا؛ هي 
أنه عندما يتو䅉ف شخص ما ويكون من س䨱يثه بأعداد كث䨱ية 
ا䐥لرث  من  ا䑅لستفيدون  الوارثون  عدد  يتغلب  حينها  جدا، 
ا䑅لع䩆ي تقسيمه، وبالنتيجة يقل نصيب كل واحد منهم أكثر 
فأكثر مع تزايد  الطلب ع䑉ل ا䐧لستفادة من حق ا䐥لرث ا䑅لراد 

تقسيمه.
عندئذ يصبح هذا ا䐥لرث مع كثرة عدد الورثة، أجزاء مجزأة، 

䐧ل تسمن و䐧ل تغني من جوع، أو لنقل تقريبا 䐧ل 㑊شء. 
  ⴰⵜⵜⴰⴽⵔⵉⵛⵜ  ⵏ  ⵡⵓⵛⵛⴻⵏ  :لثل䑅لل هذا ا䐧ض من خ㘱نستح
يتم إسقاطه ب䩆ي فكي مصيدة معروفة  الذئب ح䩆ي  قصة 
ⵜⴰⵅⵛⴻⴼ ⵜ  » وهي مصيدة من  الريف باسم »  بمنطقة 

ا䑅لصايد ذات الحجم الكب䨱ي مصنوعة من حديد.
وح䩆ي يَعَلق ذئب ب䩆ي فكيها يأتوا إليه الف䐧لحون ا䑅لت㘱ضرون 
الذي  الد兎ّين  ليتقاسموا  سواعدهم،  عن  مشمرين  منه 
الكل يريد أن  عليه بينهم مائة جزء، 㘱ضبا ورفسا، وكأن 
يتنازل عن حقه،  أن  يريد  أحد منهم  يأخذ منه شيئا، و䐧ل 
للتعويض عن ا䐣ل㘱ضار التي لحقت به جراء هذا الب䐧لء الذي 
كان  ال䐧لئي  وا䑅لعز  والضأن  الغنم  بلحم  كان يح㑉ش معدته 
يُذب児ّحها و يف⨱تسها كل يوم ومع ذلك كان 䅊ف كل مرة يفلت 

من العقاب.
هذا كل ما يتعلق بفحوى هذا ا䑅لثل:

 ⴰⵜⵜⴰⴽⵔⵉⵛⵜ  ⵏ  ⵡⵓⵛⵛⴻⵏ  

䅊ف ا䑅لخيال الشع⡊ب ا䐣لمازيغي الريفي

 ⴰⵜⵜⴰⴽⵔⵉⵛⵜ  ⵏ  ⵡⵓⵛⵛⴻⵏ

  بقلم: عبد الكريم بن شيكار

ا䑅لقاوم䩆ي  لقدماء  السامية  ا䑅لندوبية  دأبت 
واعضاء جيش التحرير ع䑉ل ترسيخ واستحضار 
وفق  برمـوزها  والتعريف  الوطنية  الذاكرة 
تتيح  ومنفتحة  عملية  قويمة  ميدانية  مقاربة 
للجميع إمكانية استج䐧لء تلك الخصوصية التي 
ع⠱ب  وا䑅لقاومة  الوطنية  الحركة  مسار  طبعت 
ل䐧لستعمار  مواجهتها  䅊ف  التاريخية  محطاتها 
الحرية  اجل  من  الغاشمة  ا䑅لحتلة  وقواته 

وا䐧لستق䐧لل.
وثيقة  تقديم  بحدث   79 بالذكرى  واحتفاء 
صفوة  ا䑅لندوبية  كرمت  با䐧لستق䐧لل  ا䑅لطالبة 
حقهم  䅊ف  قال  الذين  ا䑅لقاوم䩆ي  قدماء  من 
لكث䨱يي،”  مصطفى  السامي  ا䑅لندوب  السيد 
الغ䨱ية  بخصال  الله  حباهم  الذين  ا䐣لصفياء 
العفة  وسجايا  والوفاء  والتضحية  الوطنية 
سجاياهم  واستحضار  بهم  للتنويه  وا䐥ليباء 
برورا  وت㐱شيف  تكريم  كل  منا  يستحقون  إذ 

لب䐧لدنا  الخدمات  جليل  من  أسدوه  بما  واع⨱تافا 
من أق㕉ص شماله إ䑉ل ثخوم صحرائه”.

واختارت ا䑅لندوبية السامية بهذه ا䑅لناسبة تكريم 
الحاج  ا䑅لرحوم  ا䑅لقاوم  ابرزهم  رجا䐧لتها  خ䨱ية 
أحمد ابن الشيخ ا䑅لعروف بأكدورت، 䅊ف شخص 
فضاء  داخل  ادري㍊س،  عائشة  السيدة  زوجته 
واعضاء  ا䑅لقاوم䩆ي  لقدماء  السامية  ا䑅لندوبية 

جيش التحرير بمدينة الرباط.
وا䐥لكبار  الوفاء  “بروح  ا䑅لندوب  حقه  䅊ف  وقال 
الحاج  ا䑅لرحوم  ا䑅لقاوم  اسم  أستح㘱ض  وال⠱بور، 
1917 بتافراوت.  أحمد ابن الشيخ، ا䑅لزداد سنة 
الوطنية  بغ䨱يته  عرف  كما  دينية  تنشئة  نشأ 
وكان مثا䐧ل للتضحية وا䐥لخ䐧لص 䅊ف سبيل الوطن، 
كان ع䑉ل صلة وثيقة بأقطاب ا䑅لقاومة ا䑅لغربية 
ا䐣لسلحة  قطع  الخاص  ماله  من  يقتني  وكان 
من  كل  䅊ف  بها  ال㌱سية  ا䑅لقاومة  خ䐧ليا  ويزود 
ع䑉ل  ع䐧لوة   ، ومراكش  البيضاء  والدار  الرباط 

وأفراد  ا䑅لعتقل䩆ي  ا䑅لقاوم䩆ي  لعائ䐧لت  مساعدته 
ا䑅لقاومة بالشمال. جراء عمله الوطني ، تعرض 
ل䐥لعتقال من طرف السلطات ا䐥لستعمارية وزج 
به بسجن لعلو بالرباط سنة 1954 كما اعتقل 
كذلك وأودع سجن تافراوات، استحق رحمة الله 
الذي  الوطني  عمله  عن  والتنويه  ا䐥لشادة  عليه 
قام به خالصا لوجه الله تعا䑉ل وفداء للمقدسات 

الدينية والثوابت الوطنية”.
رفقة  الشيخ  بن  الحاج  ا䑅لقاوم  تكريم  وتم 
الحاج  ا䑅لرحوم  ابرزهم  ا䑅لقاوم䩆ي  من  مجموعة 
ا䑅لقاوم  سليماني؛  محمد  وا䑅لرحوم  صغ䨱يي؛ 
ا䑅لرحوم  وا䑅لقاوم  طالعي  الحي  عبد  ا䑅لرحوم 
كركور،  ا䑅لعطي  ا䑅لرحوم  وا䑅لقاوم  سباع،  محمد 
السيد  وا䑅لقاوم  أدري،  العربي  ا䑅لرحوم  وا䑅لقاوم 

محمد فرحي.
* نادية بودرة

ا䑅لندوبية السامية لقدماء ا䑅لقاوم䩆ي
 تكرم ا䑅لقاوم ا䐭لاج أⵅحد ابن الشيخ

ع䑉ل  فكرية  ندوة  تنظيم  تم  الصويرة  بمدينة  الذاكرة  ببيت 
 14 السبت  يومه  ا䐣لمازيغية  السنة  برأس  ا䐧لحتفال  هامش 
أساتذة  تودرت،أطرها  جمعية  طرف  2023)2973(,من  يناير 
ا䑅لغرب. تاريخ  䅊ف  التعايش  لها  كموضوع  اتخدت  ،وقد   جامعيون 

ا䑅لداخلة ا䐣لو䑉ل أطرها ا䐣لستاذ خالد أوعسو أستاذ التاريخ الراهن بجامعة 
ا䑅لغاربة  موضوع:اليهود  تناول  الذي  البيضاء  بالدار  الثاني  الحسن 
الوجود  قدم  ع䑉ل  بداية  وقف  ا䐧لع⨱تاف،حيث  زمن  إ䑉ل  التعايش  إرث  من 
يؤكد  القاري،ما  ا䑅لغرب  شمل  والذي  واتساعه  واستمراريته  اليهودي 
تعدديته،لكن  استمرارية  تأم䩆ي وضمان  تاريخيا ع䑉ل  ا䑅لجتمع  قدرة  ع䑉ل 
ارتبطت  التي  والتباعد  ا䐧لستهداف  محطات  مختلف  أن  إ䑉ل  ا䐥لشارة  مع 
باقي مكونات  بقدر ماشملت  عليه  تكن مقت㔱صة  اليهودي،لم  بالعن㔱ص 
سياق  نتاج  قبلية...،وكانت  أو  عقدية  أو  مذهبية  ا䑅لجتمع،䐧لعتبارات 
جهة  من  يف㌱س  الذي  ا䐣لمر  خارجي،  مصدر  وذات  ونسبي،  خاص  ثقا䅊ف 
ربطت  التي  الع䐧لقة  تميز  أخرى  جهة  ا䑅لغربية،ومن  الشخصية  غنى 
ا䐣لستاذ  وقف  ا䐧لستمرارية  هذه  .ولتاكيد  ببلدهم  ا䑅لغاربة  اليهود  وتربط 
ا䑅لحا㘱ض عند تجليات التعايش الذي حكم تاريخ ا䑅لغرب من خ䐧لل الوقوف 
الوظائف  من  مجموعة  عن  تحدث  الدالة،حيث  ا䑅لحطات  من  جملة  عند 
الحجابة  مهام  مارسوا  ا䑅لغاربة:فقد  اليهود  حازها  التي  والحقوق 
حق  جانب  وا䐧لستشارة،والطب...إ䑉ل  التجارة  القنص䑊ل،وكذا  والتمثيل 
تجاوز  㘱ضورة  إ䑉ل  ا䐣لستاذ  أشار  ممارسةا䑅لخالطات...وهنا  و  ا䑅للكية 
قبلية  مفاهيم  䅊ف  ا䑅لغاربة  اليهود  تاريخ  تح㔱ص  التي  التقليدية  النظرة 
جاهزة بعيدة عن الواقع التاريخي من قبيل مفهوم الذمي وربط اليهود 
والواقع  ا䑅لفاهيم  هذه  حمولة  ب䩆ي  الشاسع  الفرق  ع䑉ل  با䑅ل䐧لحات،مؤكدا 
ع䑉ل  الغريبة  ا䑅لغربي  ا䑅لجتمع  بقدرة  اتسم  الذي  وا䐧لجتماعي  التاريخي 
تأم䩆ي تعايشه ووحدته 䅊ف ظل ا䐧لخت䐧لف.لذلك ليس غريبا حسب ا䑅لحا㘱ض 
الحماية،وبعد  مرحلة  خ䐧لل  اليهود  حماية  اتجاه  䅊ف  䐧لحقا  الدفع  يتم  أن 
2011م. سنة  ا䑅لملكة  دستور  ضمن  اليهودي  الرافد  احتضان   ذلك 

أبيهي  محمد  ا䐣لستاذ  الثانية،فأطرها  ا䑅لداخلة  اما 
محمد  بجامعة  والراهن  ا䑅لعا㔱ص  التاريخ  أستاذ 
الخامس بالرباط،الذي 䐧لمس د䐧للة التعايش من خ䐧لل 
الوقوف ع䑉ل تجارب محلية للتعايش 䅊ف تاريخ مدينة 
ع䑉ل  بداية  وقف  القب䑊ل،حيث  ومحيطها  الصويرة 
امتداد الحضور اليهودي الذي لم يكن مقت㔱صا ع䑉ل 
مدينة الصويرة وحدها،بل شمل كل ا䑅لراكز الصغرى 
ا䑅لجال  نطاق  تدخل ضمن  القبلية،التي  والفضاءات 
الغربي ا䐣لطلنتي ل䐣لطلس الكب䨱ي،و䅊ف هذا ا䐥لطار اعت⠱ب 
مراحل  إ䑉ل  يعود  الحضور  هذا  أن  ا䑅لتدخل  ا䐣لستاذ 
تاريخية قديمة جدا،وقد أمن لنفسه ا䐧لستمرارية،ما 
من  أكده  ما  وهو  ثقا䅊ف  غنى  تعرف  ا䑅لنطقة  جعل 
الحضور  هذا  تجليات  مختلف  عند  الوقوف  خ䐧لل 
اليهودي بقبائل احاحان ا䐣لمازيغية،الذي لم يقت㔱ص 
مختلف  شمل  ما  التجاري،بقدر  الجانب  ع䑉ل  فقط 
الجوانب  مختلف  جانب  إ䑉ل  ا䐧لقتصادية  ا䐣لنشطة 
الدينية والثقافية،حيث استدل ا䐣لستاذ ا䑅لحا㘱ض ع䑉ل 
وجود شواهد مادية 䐢لثار هذا الحضور،ما يدل ع䑉ل 

تجذر الع䐧لقات ب䩆ي أمازيغ احاحان واليهود قبل تأسيس مر㍉س الصويرة 
يهودية- مقابر  الله)وجود  عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان  طرف  من 

كنيس تمنار-مزارات وأ㘱ضحة بأيت بيوض...(،وقد اعت⠱ب ا䐣لستاذ أن هذا 
مختلف  تعايش  ضمان  ع䑉ل  ا䑅لح䑊ل  ا䑅لجتمع  لقدرة  ترجمة  هو  التعايش 
مكوناته،وما يؤكد ذلك هو اضط䐧لع يهود هوامش الصويرة بأدوار ط䐧لئعية 
الصحراء. جنوب  وإفريقيا  ا䑅لغربية  والصحراء  بسوس  ا䑅لر㍉س  تجارة   䅊ف 

الجمعوية  والفعاليات  للمهتم䩆ي  الذي عرف حضورا  اللقاء  هذا  䅊ف ختام 
با䐥لقليم،وكذا بعض ا䐣لجانب،تم رفع بعض التوصيات من قبيل: الحاجة 
إ䑉ل تعميق الدراسات بخصوص اليهود ا䑅لغاربة سيما مع ا䐢لفاق الجديدة 

من  يستدعي  ما  سياسية  إرادة  ووجود  2011م  دستور  فتحها  الذي 
الباحث䩆ي العودة إ䑉ل الذات بغرض البحث عن آليات التعايش التي حكمت 
جانب  ا䐧لختزالية.وإ䑉ل  ا䐣ليديولوجية  القراءات  عن  بعيدا  ا䑅لغرب  تاريخ 
تعنى  ومتاحف  متخصصة  مراكز  إ䑉ل  أيضا  الحاجة  ع䑉ل  التأكيد  تم  ذلك 
بالتنوع الثقا䅊ف والديني الذي عرفه تاريخ ا䑅لغرب بغرض الربط ب䩆ي ا䑅لا㙊ض 
والحا㘱ض،وكذلك رقمنة ا䐣لرصدة الوثائقية الخاصة لغرض إنجاز دراسات 

تاريخية  واجتماعية حول ا䑅لوضوع.
* بودرة.ن

 الصويرة:أساتذة جامعيون يقاربون التعايش 䅊ف تاريخ ا䑅لغرب
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