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أمينة ابن الشيخ

صـــرخـــــة
البــــــد

مـــنهـــــــا

نحن اآلن يف السنة الخامسة واألخرية من
عمر حكومة عبد اإلله بنكريان ،من دون
أن يتم اتخاذ أي قرار فيما يخص الحقوق
اللغوية والثقافية األمازيغية أو يتم تفعيل
ترسيم األمازيغية أو حتى احرتام الترصيح
الحكومي الذي رصح به يف بداية واليته،
إذ استمر منع الحديث باألمازيغية داخل
قبتي مجلس النواب ومجلس املستشارين
عىل حد سواء ،كما تواصلت الرتاجعات
وتجاهل الصوت األمازيغي الذي ظل يرتفع
مطالبا بالتفعيل الفوري للدستور وإقرار
رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا ،دون أن
تجد كل هذه املطالب آذانا صاغية سواء من
طرف الحكومة أو من طرف غرفتي الربملان
بأغلبيته ومعارضته.
مربرات تلو أخرى كررها الربملان والحكومة
عىل مسامعنا فيما يخص تفعيل رسمية
األمازيغية ،قبل أن يتم اإلعالن عن قرارات
مفعمة بالغموض يف آخر سنة للحكومة
والربملان الحاليني فيما يخص صياغة
القانون التنظيمي لألمازيغية ،وذلك بإعالن
الحكومة عن فتح الباب لتلقي مقرتحات
الجمعيات والفعاليات املدنية ،وباملوازاة مع
ذلك تحرك مجلس املستشارين من جانبه
يف نفس اإلطار وبشكل يبدو منفصال عن
الحكومة.
هكذا إذن وحني لم تتبقى إال بضعة
أشهر عىل نهاية والية الحكومة والربملان
الحاليني ،تتخذ القرارات لصياغة قانون
األمازيغية وفق أجندة زمنية تقل عن سنة،
ما يجعلنا نتساءل بإستغراب عن هدف كل
ذلك الحديث الذي راج طيلة األربع سنوات
املاضية حول كون القانون التنظيمي
لألمازيغية يكتيس حساسية ويتطلب وقتا
وال يجب الترسع يف صياغته ،كما نتساءل
عن محل كالم رئيس الحكومة سابقا
حول كون تفعيل رسمية األمازيغية من
اختصاص جهات عليا وليس وحده من
يتحمل مسؤولية تنزيل الدستور.
فجأة ظهر أن القانون التنظيمي

أخــبــــار

لألمازيغية ال تتطلب صياغته سوى
بضعة أشهر من الحكومة ،وهو ما يزكي
تأكيدنا املتكرر لسنوات عىل وجود تماطل
مفضوح وغياب إرادة سياسية حقيقية،
ولكن ما يثري مخاوفنا هو أن الجهة التي
ظلت تماطل وتناور طيلة ما مىض من
الوقت هي نفسها التي تعكف حاليا عىل
صياغة قانون األمازيغية ،ووفق مقاربة
بعيدة عن ما نطمح إليه وتخالف ما سبق
أن دعونا إليه بخصوص قانون األمازيغية
الذي يجب أن يوكل للجنة خاصة ،كما هو
الحال بالنسبة للقانون التنظيمي للمجلس
الوطني للغات والثقافة املغربية ،حرصا
عىل جعل األمازيغية بعيدة عن الحسابات
السياسية الضيقة واملزايدات الحزبية
الصغرية.
إذن من الطبيعي بالنظر ملا طبع عمل
الحكومة الحالية ،طيلة السنوات املاضية،
من تسويف وتجاهل لكل ما يتعلق
باألمازيغية ،أن نرتقب بحذر خطواتها
خاصة أن السيد عبد اإلله بنكريان بالغ
يف اإلرصار حتى عىل عدم إقرار حقوق
أمازيغية رمزية ،كاالعرتاف برأس السنة
األمازيغية عيدا وطنيا مؤدى عنه ،وقابل
كل هذه املطالب برفض شديد ،بل أكثر
من ذلك فقد غاب يف عمله أي تجاوب من
أي نوع كان مع األمازيغ ،سواء يف ملف
األرايض وملف األسماء األمازيغية وملف
التعليم وملف اإلعالم ناهيك عن ما خفي
وكان أعظم.
وبالرجوع إىل هذه املنهجية التشاركية
التي أطلق وفقها رئيس الحكومة صياغة
القوانني التنظيمية ،من املفروض عند
صياغة أي مرشوع القانون التنظيمي
لألمازيغية أن يعاد إرساله إىل كل من
ساهموا يف وضع املقرتحات ،حتى يتبني إىل
أي حد تم احرتام مقرتحاتهم ومجهوداتهم
وتطلعاتهم املرشوعة التي ناضلوا عليها
لسنوات ،وسنكون حريصني عىل أن
تحرتم تلك املنهجية وأن ترتجم املضامني

الربملان الكوردي يكرم رشيد الراخا
يف لقاء بني الكورد واألمازيغ بالرباط

* كمال الوسطاني

انعقد مساء أمس بمقر جريدة العالم األمازيغي
لقاء صداقة بني أمازيغيني وممثلني عن الربملان
الكردي تم خالله تكريم املناضل األمازيغي
رشيد الراخا والشاعرة األمازيغية مليكة مزان،
كما تم توشيح صدر املناضلة أمينة ابن الشيخ
بالعلم الكوردي ،وحمل هذا اللقاء شعار «الكورد
واألمازيغ نضال مشرتك من أجل الديمقراطية
والهوية».
وقد استهل اللقاء بكلمة للمناضلة أمينة ابن
الشيخ رحبت من خاللها بالضيفني الكورديني
لدى الشعب األمازيغي ،السيد عوني حمد عيل
املستشار يف الربملان الكورديستاني والسيد يونس

حمد ،صحفي وناشط مدني بكوردستان ،كما
شكرت الربملان الكوردي عىل هذه االلتفاتة من
أجل تكريم الشعب األمازيغي يف شخص بعض
مناضليه ،كما ذكرت بقوة العالقة التي تجمع
الشعبني األمازيغي والكوردي ،إضافة إىل وحدة
قضيتهما ،دون أن تفوت الفرصة لإلشادة
بشجاعة املرأة الكوردية ورقي مكانتها يف
املجتمع الكوردي.
قبل أن تفسح املجال للصحايف بجريدة العالم
األمازيغي منترص إتري ليستمر يف تسيري أشغال
اللقاء ،حيث أعطى الكلمة مبارشة للمستشار
يف الربملان الكورديستاني الذي تحدث بدوره عن
التقارب بني الشعبني الكوردي واألمازيغي ،والتي
وصفها حمد عيل «بالقريبة جدا» ال من حيث

العادات والتقاليد وال من حيث الهموم أيضا،
تناول بعده الكلمة الناشط الكوردي يونس حمد
الذي أشاد باألخالق االجتماعية وكرم الضيافة
لدى األمازيغ ،واعتربهم إخوة بالدم والعرق
للشعب الكوردستاني ،ليقدم بعد ذلك الربملاني
الكورديستاني عوني حمد عيل درع التكريم
للمناضل رشيد الرخا ،الذي عرب بدوره عن
تضامنه املطلق مع الشعب الكوردي يف تقرير
مصريه ،ليتقدم بعد ذلك الصحايف يونس حمد،
بتسليم درع التكريم للشاعرة األمازيغية مليكة
مزان ،كما قام السيد عوني حمد عيل أيضا
بتوشيح صدر املناضلة أمينة ابن الشيخ بعلم
كوردستان.
وعرفت نهاية اللقاء نقاشا حبيا بني األمازيغ
وممثيل الشعب الكوردي يف مختلف القضايا
والهموم التي تهم الشعبني معا ،كما تم الوقوف
عىل أهم النقاط املشرتكة التي تهم الشعبني الذين
تجمعهما وحدة النضال واملصري.
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الدستورية كما ينبغي.
إننا نتمنى بكل صدق أن يصاغ القانون
التنظيمي لألمازيغية دون مزايدات سياسية
وبال عنرصية باطنة ويتم تجنب أي تمييز
سلبي ،لكي يرقى إىل ما يتطلع إليه األمازيغ،
وإال فإن عواقب ذلك ستكون وخيمة ،ألننا
إىل حدود اآلن نقابل السيئة بالحسنة،
ونرجو أن ال يتم إغفال كالمنا واالستهانة
به إىل أن يأتي اليوم الذي ستقابل فيه أجيال
من األمازيغ السيئة بمثلها وآنذاك سيكون
ذلك من حقها ،ونقول ما نقوله عىل خلفية
كل ما سبق ،وكذلك عقب خروج برملانيي
حزب العدالة والتنمية وعدد من السياسيني
واملثقفني املغاربة ،ليدلوا بدلوهم يف إقدام
محتجني أمازيغ بأكادير عىل حرق صور
السيد بنكريان ،وهو الحدث الذي يعطي
مؤرشات غري مطمئنة ليس فقط فيما
يمكن أن تؤدي إليه سياسة التنكر للحقوق
األمازيغية ،وإنما حتى يف نوعية التواصل
الذي يتجاوب معه سياسيينا ومسؤولينا.
إن مراعاة مبدأ املساواة والتمييز اإليجابي
لألمازيغية تعويضا لها عن عقود التهميش
والتمييز ،أمر ال محيد عنه كما أن الدستور
املغربي لم يورد ما يفيد بوجود تراتبية
فيما يخص اللغات الرسمية ،وثمة مساواة
ظاهريا وضمنيا بني اللغتني الرسميتني،
وتبقى ترجمة املضامني الدستورية يف
القانون التنظيمي لألمازيغية ،رهينة عىل
ما يبدو بإرادة الحكومة يف الفرتة الحالية،
فإن كان عملها يف مستوى تطلعاتنا ربح
البلد وشعبه ،وإن لم يكن خرسوا ،وسنعمل
عىل أن تعلو املصلحة العليا للوطن ،لكن هل
ستعمل األحزاب املمثلة يف الحكومة عىل
ذلك ويف مقدمتها حزب رئيسها؟
و قديما قال الحكيم األمازيغي:
Han amsud igat walli iwin waman
Ar ittini ha nk iwiⵖ aman
Han amsud igat walli iwin waman
Ar ittini ha nk iwigh aman

األمازيغ احلاملون ملشاريع سياسية
يلتئمون يف جلنة «تامونت»

أعلنت لجنة
«تامونت ن
إ يما ز يغن »
أن كال من
« ا لحز ب
الديمقراطي
ا أل ما ز يغي
ا ملغر بي »
و » ا لتجمع
أجل
من
الديمقراطية
و ا لحر ية »
و » حز ب
الهوية واالبتكار» ،اندمجت
كمرشوع مجتمعي «بديل».
وأوضحت اللجنة ،أنه وتفاعال مع
توصيات وقرارات اجتماع أمور ن
واكوش (مراكش) ،عقد أعضاء
وعضوات لجنة تامونت ن إمازيغن،
اجتماعا عاديا يوم األحد  10يناير
 2016بالرباط حرضته التنظيمات
األمازيغية الحاملة للمشاريع
السياسية والحزبية ،وبعد تداول
الحارضين والحارضات يف الوضع
الحايل والتحدّيات والرهانات
الكربى للبالد ،وكذا اإلنتظارات
عىل املستوى الوطني واإلقليمي
والدويل.
للمشاريع
اإلستماع
وبعد
السياسية للتنظيمات األمازيغية
نقاش مُعمّ ق
والتي تالها
ٍ
ُستفيض حول راهنية الوضع
وم
ٍ
السيايس باملغرب وما هو منتظر
من «لجنة تامونت» ،ق ّرر ممثلو
كل من «الحزب الديمقراطي
األمازيغي املغربي»« ،التجمع
من أجل الديمقراطية والحرية»
و»حزب الهوية واالبتكار»،
احتضان روح ومبدأ تامونت
باندماج التنظيمات
إيمازبغن
ٍ
كمرشوع
السياسيّةٍ «األمازيغية»
ٍ
بديل ،يحمل عىل عاتقه
مجتمعي
ٍ
ٍّ
مسؤولية خلق دينامية جديدة
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تساهم يف إنقاذ املغرب من املخاطر
ا ُملحدقة به ،والحفاظ عىل السلم
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مع تنامي اإلرهاب والتطرف بامتداد هتديداته لتشمل كل مناطق العامل جيد أمازيغ املهجر أنفسهم أمام حتديات خطرية ،فعدد من أبنائهم تورطوا يف األحداث اإلرهابية
بأوروبا وآخرين هاجروا لينضموا للجماعات املتشددة يف الشرق األوسط ،وأما الباقني فيجدون أنفسهم عرضة لإليديولوجيات املتطرفة اليت تنتعش بأوساطهم ومتس كل
شرائحهم ،خاصة مع فشل سياسات الدول املضيفة يف حتقيق إدماج حقيقي هلؤالء املهاجرين ،وما يعرفه التنسيق الذي تقوم به تلك الدول مع بلدان مشال إفريقيا من
اختالالت مبا فيها التغييب الكلي للهوية األمازيغية للمهاجرين ،ما يسهل تنامي الفكر اإلرهايب يف أوساطهم ويصعب اندماجهم يف املجتمعات األوروبية ،ليجدوا أنفسهم
تائهني هوياتيا ،مهددين بتنامي التطرف ويف حبث دائم عن اهلوية املفقودة.

اهلوية بني املطالب املشروعة واالحنرافات اإلرهابية

ينطوي االدماج القرسي ومحو الهويات عىل انزالقات هوياتية
خطرية .يقول كلود ليفي شرتاوس إن «أزمة الهوية ستكون هي
الرش الجديد يف القرن» ( .).P. 9 ،1997يميز كلود دوبار(،)2000
بخصوص الهوية االجتماعية« ،الهوية للذات» وهي الصورة التي
يكونها الفرد عن ذاته و»الهوية للغري» وهي الصورة التي نريد أن
نرسلها إىل اآلخر والتي ترغب من خاللها ان يعرتف بنا اآلخر .إن
الهوية الجماعية هي هوية جماعاتية وثقافية وقومية وإثنية
وقبلية وعشائرية وعائلية ...كما يمكن أن تكون الهوية عاطفية أو
تاريخية إىل غري ذلك .إال انها ليست ثابتة أبدا ،فهي قد تكون قابلة
للتغيري ،أو نائمة أو يف حالة سبات ويمكن أن تختفي حتى أو تموت
وتنبعث من تحت الرماد ....وهذا هو حال الشعب أيضا..
كتب غابرييل كامبس ( ،)1983بخصوص األمازيغ ،أن «( )...هؤالء
الرببر ،الذي يعتقد الكثري منهم بأنهم رومان ويشعر معظمهم اليوم
بأنهم عرب .»..تشمل الهوية القومية كيانات مختلفة مرتابطة .إن
«بروتاني» هم بروتونيون قبل أن يكونوا فرنسيني،
سكان منطقة
ْ
لكن ،شعورهم بأنهم كذلك ال يعني أنهم ليسوا فرنسيني أو حتى
أوروبيني .كما ان «الجبْيل» (من سكان منطقة جْ بالة) هو «جْ بْيل»
قبل أوال ،ثم مغربي ،وشعوره بأنه «جْ بْيل» أوال وقبل كل يشء ال
يعني أنه ال يرغب أو ال يشعر بأنه مغربيا .وهذا ينسحب كذلك عىل
السويس والريفي والصحراوي.
ْ
«إقلعيي» عىل سبيل املثال ... ،يكون اإلنتماء
يف كنفدراليات القبائل،
للعشرية والقبيلة ،قبل الكونفدرالية ،وبعده «الريف الكبري»
وأخريا املغرب ،ثم إىل تامزغا .يف أوروبا «الهوية الوطنية»
حسب (دومينيك شنابر« )2008 ،تتوافق مع الهوية
األوروبية».
إن االعرتاف القانوني بحقوق متعلقة بهوية ثقافية ليس
كافيا يف حد ذاته؛ فمن الرضوري أن تكون هذه الحقوق
الثقافية فعلية لتعزيز الهوية الجماعية لألفراد والشعوب.
وعالوة عىل ذلك ،وبغض النظر عن الحقوق الثقافية واللغوية،
فليس هناك اعرتاف هوياتي ،مُفعّ ل عىل نحو حقيقي ،دون
حقوق اقتصادية واجتماعية ومدنية وسياسية فعلية .إن
املخاطر كبرية فيما يتعلق باألزمات الهوياتية.
أود يف هذه الورقة ،أن ّ
أعب عن بعض األفكار عىل شكل
فرضيات اشتغال ،للنقاش .وال تروم هذه املداخلة االحاطة
الشاملة باملسألة برمتها .إنها ،باألحرى ،مسارات للتفكري،
إنها أفكار ومقرتحات واضحة إىل ح ّد ما ،بعضها مقبول
ومرشح ألن يكون كذلك ...
وقبل مناقشة التطور واألزمات واالنحرافات املتطرفة يف
عالقتها مع هذه األزمات الهوياتية ،لنرى ما هي الدالالت
واملعاني االجتماعية والسياسية والقانونية وغريها ملفهوم
الهوية.

هوية خاصة..إن االعرتاف بهوية الشعوب يشكل حصنا منيعا
ضد االنزالقات وعمليات الدمج القرسي وثقافة نفي اآلخر ودعاة
االرهاب حتى.
 -5هوية «استبدال»
إن الشخص الذي ال يجد ذاته يف بلده األصيل ،يحاول البحث عنها يف
الخارج .ويف البلد ا ُملضيف أو بلد اللجوء(حسب الحالة) يكتسب هوية
مهاجر او مهاجر غري رشعي او الجئ..وعند تسوية وضعيته ،يحصل
عىل هوية مقيم ،وبعد ذلك يمكنه الحصول عىل جنسية هذا البلد إذا
استطاع ان يندمج إىل حد ما :ترصيح باإلقامة ،وورثة تعريف وطنية
باإلضافة إىل جواز سفر .يمكن ان ينتهي به االمر حامال لهويتني
وجنسيتني أو أكثر .كما يمكنه حتى استبدال إسمه األصيل ولقبه
بأسماء ذات مرجعية غربية ،إال أن ذلك لن يغري يف يشء من هويته
االصلية .وسيبقى يف عيون مواطني البلد املضيف ،يف أحسن االحوال،
شخصا من أصل «سني» أو «صاد» .وتظهر املشاكل خاصة مع ابناء
املهاجرين .حيث تضيع املرجعيات واملحددات ويجدون انفسهم
عرضة لالنحرافات كلما كان مآلهم الفشل الذي يتضاعف ويزداد
استفحاال مع االقصاء والتهميش.
عندما ال يستطيع البلد االصيل وكذا البلد املضيف من تأطري الفرد،
من حيث تطوير الهوية وإرضاء الذات واالعرتاف بها ،فإن الفرد
يصبح خارج القانون .ومع الفشل ،فإن االنحراف ينحو يف اتجاه
الجنوع واملخدرات ..وبعد مرحلة السجن يصبح الفرد عرضة لوعد

-Iالدالالت االجتماعية والسياسية والقانونية وغريها للهوية
 -1املعنى السياسي املزدوج للهوية
يكتيس مفهوم الهوية الوطنية معنى مزدوجا ،فهو يعرب أحيانا عن
شعور ورغبة يف االنزواء عىل الذات ورفض لآلخر ،ويصبح من ثمة
سلبيا ،مع داللة «فاشية» قوية ،وأحيانا أخرى يتجىل من خالل
حاجة لالعرتاف املرشوع ،واملطالبة بالحقوق ،واملساواة ،والعدالة،
والحق يف الوجود واالعرتاف ،وعدم التعرض للرفض والخضوع
للتهميش والتمييز..
يمكن للهوية أن تكون سببا يف التقسيم كما يمكنها أن تكون عنرص
وحدة .ويف جميع الحاالت ،فإنها ال يمكن أن تُفرض ،وإذا كان الحال
كذلك ،فقد يكون مصريها الفشل عىل املدى البعيد أو الطويل .إن
الهوية ليست سوى ما نرغب فعله بها :فهناك أوال ،هوية اإلقصاء
ورفض اآلخر ،وثانيا ،هوية االعرتاف الرشعي واملطالبة بالحقوق.
-2الهوية القانونية :الهوية املدنية
يمكن تخويل الهوية أو منحها كما يمكن أن تكون مطلبا أو محل
مطالبة أو لزوم ،قد تكون الهوية قانونية .مُنحت لألفراد عند الوالدة.
كل شخص يحصل عىل لقب وإسم شخيص (وفقا لـ «حق الدم»
أو االصل العائيل ملنح الجنسية) .تقوم مؤسسات الدولة ،حسب
مسقط الرأس ،بمنح الفرد «انتماء وطنيا» أو جنسية بحكم «حق
اإلقليم»(االصل االقليمي ملنح الجنسية)( ،العالقة باألرض).إن
الهوية تجعل الفرد مرتبطا بدولة ،وبلد وإقليم وقبيلة ،وكنفدرالية
قبائل..
 -3الهوية الفردية والجماعية
إن الهوية الفردية و /أو الجماعية هي نتاج لخصائص وسمات
ثقافية ولغوية وعرقية وتاريخية وغريها ،التي تجعل الفرد و/أو
َعتبون أنفسهم و/أو ي َ
ُعتبون كذلك
مجموعة من األفراد (شعب) ي ِ
من طرف غريهم.
 -4حق الشعوب يف تأكيد هويتها والتعريف بها
يعترب الحق يف االعرتاف بهوية شعب ما ،جزء من حق الشعوب يف
تقرير مصريها .إن نفي هوية شعب وعدم االعرتاف به ،هو يف اآلن
نفسه نفي لحق الشعوب .وتشمل حقوق االقليات ،بالرضورة،
الحق يف الهوية .وتتضمن حقوق الشعوب االصلية الحق يف امتالك

مغفرة ذنوبه عن طريق التديّن واكتساب مكانة هامة .يف سبيل الله،
سيحارب «الكافر» ،اآلخر ،باسم دين ال يجهله وال يعرف عنه شيئا.
سيمرح،و يقوم بتصفية حساباته مع املجتمع وكل الذين يعكسون
له صورته كفاشل ..لن تُغفر ذنوبه فقط ،بل سيظفر أيضا بالدخول
إىل الجنة .يف كل مكان يف العالم ،ويف جميع الثقافات والديانات،
أدى مختلون عقليا ومنحرفون اجتماعيا ،ومايزالون ،إىل االنتحار
واالرهاب والعنف.
 -6الهوية ضد االنحرافات
إن االزمة الهوياتية ليست غريبة عىل اإلنحرافات اإلرهابية .إن االلتزام
االرهابي املتطرف ليس له صلة لصيقة بااللتزام الديني .إن االحباط
الهوياتي واملشاعر ورفض اآلخر ونظرة اآلخرين ،والتهميش ،تدفع
بعض األشخاص والشباب ،الذين يتصفون بالهشاشة إىل حد ما،
والذين يبحثون عن معنى لحياتهم وعن هوية واعرتاف من طرف
اآلخر وتحقيق الذات ،إىل االندفاع بعد ان تلقفتهم ايديولوجيا متطرفة
وعنيفة مع ما ينتج عنها من انحرافات ارهابية..
 -IIالتطور واألزمات واالنحرافات املتطرفة والوعي الهوياتي
 -1الهوية والراهنية
ما انفكت مسألة الهويات ذات راهنية وتشغل حيزا مهما يف االخبار.
هل توجد هناك أقوى من مشاعر االنتماء إىل هوية أصلية ،و/
أو هوية مكتسبة؟ خالل تاريخ البرشية ،ولفرتة طويلة ،تعرضت
الشعوب وهوياتها إىل محاوالت للدمج القرسي والتفي واإلدماج
وعمليات الرفض .كما ظهرت مشكلة الهويات أيضا ،عىل شكل
«قوميات» وانطواءات أو مطالب قبلية وطائفية..
وقد أدى ذلك ،يف بعض االحيان ،إىل «البلقنة» واالنفصال و االنطواء
عىل الذات ،لكنه ادى أيضا إىل فيدراليات واتحادات(كونفدراليات)
وإىل تحقيق الوحدة والتكامل االقتصادي..
ففي حالة اليمني املتطرف بفرنسا وبأوروبا ،عىل سبيل املثال ،فإن
الهوية القومية تتماثل مع رفض اآلخر ورفض األجانب ،رفض
العوملة وأوروبا ...إن الخطابات السياسية لليمني املتطرف يؤجج
نريان االنحراف الهوياتي والتطرف والراديكالية...
 -2األزمات الهوياتية والتجاوزات املتطرفة العنيفة

إن االزمة الهوياتية التي يعيشها العديد من األشخاص الذين
يعيشون حالة «تيه» هوياتي ،تؤدي إىل االنحراف الجهادي والعنف
واإلرهاب وتوليد الجماعات املغلقة (أو النّحل  )Sectesوعالم
الجنوح واملخدرات  ..إن املستوى التعليمي ،وغياب الوعي الهوياتي،
والفشل ،والرفض املجتمعي ،كلها عوامل تساعد عىل االنحرافات.
إن الفشل الدرايس وعدم االعرتاف والرفض والشعور بتخيل املجتمع،
وانعدام املرجعيات واملحددات الهوياتية -كصمامات أمان ،كل هذا
يجعل الفرد املعني يشعر بأنه ضحية ،يف قطيعة مع املجتمع وبصدد
البحث عن تحقيق االعرتاف بذاته ،ثم يرتمي بعد ذلك يف أحضان
الراديكالية والتطرف والعنف...
إن االنحراف الهوياتي ،بعيد كل البعد عن اعتناق اإلسالم ،إنه
تحول إىل العنف والتطرف واإلرهاب  ...وهكذا يتم ملء االحتياجات
الهوياتية بالفكر والخطاب اإلرهابي املتطرف .وبهذا يكتمل البحث
عن الهوية وتحقيق الذات واالعرتاف بها .ويصبح الفرد ذا شأن ،بعد
دخوله يف كنف «أمة» ،ويغدو مدافعا عن هذه األمة ،بل إنه يترصف
باسم الله ويدافع عنه حتى  ...نحن بعيدون كل البعد عن الثقافة
والهوية االصلية يف البالد األمازيغية(تامازغا).
 -3التالشي وعملية استعادة الهوية
إن الوعي الهوياتي عملية طويلة عندما تكون «الهوية» الذاتية قد
تعرضت للتآكل عىل مر الزمن ،وتم تقويضها ،أو كانت موضوعا
ملحاوالت املحو تحت رضبات مصدّات أيديولوجية وسياسية آتية
من الخارج و  /أو من الداخل .تقلل األيديولوجية السائدة،
يف كثري من األحيان ،من شأن هوية السكان األصليني،
ويتبنى ا ُملستَعمَ ر عادات ا ُملستَ ِ
عمر ،ويتكلم لغته ،ويرتدي
مالبسه ،إنه يرغب يف التشبّه بسيده ويحتاج إىل ذلك ،كي
يعلو ويرتفع ،ويقطع صلته مع أشباهه الذين ال يريد أن
يبدو مثلهم .إن االستعمار ،بشكل عام ،يعتقد دائما أنه
صاخب رسالة حضارية ،تكمن يف تمدين الشعوب املتخلفة
«الربابرة»« ،املتوحشني» و»السكان املحليني» ،وتحقيق
خالصهم الحضاري أو حتى االلهي .وبمجرد السيطرة عىل
االرايض والشعوب ،تتبدى رضورة غزو النفوس والقلوب
والعقول..
 -4هوية معلقة
عندما غزت روما تامزغا ،تحول األمازيغ الناجحون
فأصبحوا مواطنني رومان .وتم وضع الهوية األمازيغية بني
قوسني .وعندما امتدت «الفتوحات العربية» إىل بالد الرببر
(تامزغا) ،فأصبح األمازيغ «عربا»؛ انها املسألة ليست
مجرد مسألة دين ،أو اعتناق اإلسالم ،لقد تالشت الهوية
األمازيغية لصالح هوية انتماء .والغريب يف االمر هو أن
«الفتح العربي» ليس «محاولة لالستعمار ،أي أنها لن يكن
هدفها االستيطان»( .غابرييل كامبس .صفحة .)10
لقد تم إدخال «الرببري» وأضحى جزءا من «األمة العربية».
وأصبحت الجزائر ،عىل سبيل املثال ،يف حقبة من الزمن «فرنسية».
وأضحت هوية السكان األصليني ولغتهم وثقافتهم وعاداتهم،
موضع سخرية ونكات وضحك ...بل ان بعضهم يجتنب الحديث
حتى بهذه اللغة...
 -5الوعي الذاتي بالهوية والعودة إىل األمة األمازيغية
إن الوعي الهوياتي ،بما هم عليه األفراد واملجتمعات يف الواقع ،يأتي
مع ولوج الناس إىل عالم املعرفة ،يف املدرسة ويف الجامعة ،بموازاة مع
استعادة الثقة يف ذواتهم وما هم عليه..
ثم تأتي مرحلة االحتجاج والعمل النضايل ،واملطالبة باالعرتاف
بالهوية والحقوق الثقافية ،ويف أعقاب ذلك أيضا ،بالحقوق املدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ليست املطالب مجرد مطالب هوياتية باملعنى الدقيق للكلمة ،أي
مطالب ثقافية ،إنها مطالبة يف أوسع معانيها ،بالحقوق الفعلية
دون تقييد.
يعد روما ،واالنتماء إىل اإلمرباطورية العثمانية ،و»األمة العربية»
والجزائر الفرنسية ،جاء دور نداء االنتماء إىل األمة األمازيغية،
تامزغا .وهذا هو الحال اليوم مع الخطاب االمازيغي العاملي من أجل
تامزغا.
 -6الهوية األصيلة للمغربي
إذا أخذنا املغرب كمثال ،فإن مغرب «الدولة الوطنية» ما بعد
االستقالل مختلفة تماما عن مغرب قبل الحمايات واالستعمار؛
اإلمرباطورية املغربية الرشيفة .إن الهوية املغربية «األصيلة» هي
أبعد من أن تختزل يف حدود مغرب استقالل .هناك قصة طريفة
لها دالالت بهذا الخصوص .عندما جاء ممثلني اثنني عن «الحركة
الوطنية لتحرير أزواد»(  ) MNLAإىل املغرب ،مؤخرا ،وتم استقبالهم
من قبل العاهل املغربي ،قام أحدهم بتقبيل يد امللك .وقد فاجأ
هذا الترصف العديدين .وعندما طرح السؤال ملعرفة سبب تقبيل
يد امللك( ،خصوصا أن هذا التقليد أصبح ناذرا يف املغرب) كان رد
الطوارقي مفاجئا« :إننا نحن الطوارق ،مغاربة .وقد كان أجدادنا
دائما مرتبطون بعهود بيعة تجاه سالطني املغرب « .كان ذلك يف عهد
اإلمرباطورية املغربية الرشيفة.
* اعتبارات على سبيل الختم
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وَهْم الهوية العربية لألمازيغانتقلت الشعوب االمازيغية ،من «بالد الرببر» الكبرية ،تامزغا،
إىل الدول القومية التي انبثقت عن عمليات االستقالل من قبضة
املستعمرين ،بأرايض مبتورة األطراف ،ومقطوعة عىل مر الزمن
ووفقا ملصالح ورغبات قوى االحتالل السابقة .وهكذا ظهرت
هويات جديدة ،وطنية ،مرادفة للدول القومية الحديثة ملا بعد
االستعمار .إال أن ذلك تم دون التحرر من قبضة العروبة .هناك
غموض كبري بني «الدين اإلسالمي» و»الهوية العربية» .إن
خرافة «الهوية العربية» هو ما يجمع سياسات وأيديولوجيات
الدول املستقلة الجديدة  :املغرب ،الجزائر ،تونس ،ليبيا،
موريتانيا .وتتظافر القيانني واملؤسسات ،والخطابات ،لتصب
كلها يف اتجاه «األمة العربية» ،و»جامعة الدول العربية» و اتحاد
املغرب العربي» ...لقد تمت إعادة النظر يف الربامج الدراسية
إلعطاء اهمية كبرية للعروبة ،وتم تعريب اإلدارة وعُ ّربت
الضمائر والعقول...
كيف يتم إفهام الناس وإقناعهم بأن الخالص يكمن يف االعرتاف
بالهوية األصلية األصيلة؟ لقد تم خوض العديد من املعارك
لالعرتاف باللغة األمازيغية كلغة رسمية .وال يزال رأس السنة
األمازيغية الجديدة لم يرسم بعد كيوم عطلة يف البالد األمازيغية.
ففي الجزائر ،وحتى يومنا هذا ،هناك صعوبات لالحتفال برأس
السنة األمازيغية .ويحظر عىل اآلباء تسمية أبنائهم بأسماء
أمازيغية .ويف حالة املغرب ،ورغم أن البلد متقدم عىل باقي
بلدان تامزغا ،بشأن االعرتاف بالهوية األمازيغية ،إال أنه ال يزال
متأخرا يف تلبية املطالب املرشوعة للسكان املعنيني.
 الحق يف الديمقراطية والحكم الذاتيإذا كانت هناك من كلمة وجب تذكرها ،من أجل تجنب
أزمات الهوية واالنحرافات التي تنجم عن ذلك ،فهي كلمة
«ديمقراطية» .هىل نحتاج إىل التذكري بأن الديمقراطية يف
املجتمع األمازيغي ،كانت هي أساس النظام السيايس واإلداري،
من خالل «اكراوْ» وجّ ماعْ ت؟ إن العشرية والقبيلة ،وكونفدرالية
القبائل ،واملنطقة ،والبلد الذي ننتمي إليه كلهم رضوريون
لوجود الفرد .كان فقدان الهوية القبلية إىل جانب النفي خارج
القبيلة هي العقوبات األكثر خطورة.
عندما نتحدث عن الديمقراطية وعن حقوق الشعوب ،وتقرير
املصري ،علينا أن نتذكر أن أقىص مرحلة توصل إليها هذه األفكار
واملبادئ تكمن يف «الحق يف الحكم الذاتي» .إن املشكلة مع
مفهوم الديمقراطية هي أن هذا املبدأ قد غدى مبتذال وبدون
معنى.
إن الخالص ،يف نهاية املطاف ،هو يف تنمية الفرد وهذا يقتيض
االعرتاف بالهوية واحرتامها .وإذا لم يتم ذلك ،ومع األزمات
واالنحرافات الهوياتية ،فإن الفرد الهش يصبح فريسة
للخطابات واأليديولوجيات التي تؤدي به إىل نفي الذات ونبذ
اآلخر .إن الحفاظ عىل الهوية واحرتام اآلخر يتطلب الحكمة
والفهم والذكاء .وهذه هي مهمة «الباحث»...و «السيايس».
* ميمون رشقي
Charqi1@yahoo.fr
http://charqi.blog4ever.com
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مشكل اهلوية و اإلندماج عند الشباب من أصل
مغريب بأوروبا
لم تعد الهجرة املغربية يف أوروبا تقترصعىل
الشباب القادم من املغرب فحسب ،فبالرغم
من استمرار نشاط الهجرة الرسية ،بل
أصبحت الهجرة املغربية تتوالد داخل بلدان
اإلقامة ،إذ أصبحت بعض الدول تعرف
جيلها الرابع كفرنسا وبلجيكا مثال .فإذا
كان الشباب القادم من املغرب يبحث
عن االستقرار بدءا من تسوية وضعيته
القانونية ،و وصوال إىل بحثه عن الشغل
والسكن و العيش الكريم فان الشباب من
الجيلني الثاني والثالث تختلف أولياتهم
جذريا عن القادمني من املغرب .باعتبار أن
مشكل االستقرار لم يعد مطروحا بالنسبة
لهم ،بل أصبحت األغلبية منهم تحمل جنسية
بلد اإلقامة .لكن اليشء الغريب هو أن هؤالء
أحاسيس
يحذوهم
خاصة بهم ،فكثريا
ما يعربون رصاحة
بأنهم يشعرون بالغربة
سواء يف بلدان اإلقامة
أو بلدهم األصيل .بل
يعتربون أن الجيل األول
ال يعاني إال من غربة
واحدة ،فهم مهاجرون
فقط يف بلدان اإلقامة،
أما هؤالء الشباب ،فهم
غرباء هنا وهناك  ،إذ
يشعرون ب»الحكرة»،
نظرا ملا يتعرضون
له من عنرصية و تهميش وإقصاء متعمد
أحيانا يف بلدان اإلقامة ،بالرغم من انهم
أجيال ولدوا يف هذه البلدان وترعرعوا فيها،
و درسوا يف مدارسها ويحملون جنسياتها،
كما انهم أيضا يشعرون بنفس الشعور
كلما وطئت أقدامهم ارض أجدادهم
(املغرب) ،حيث ينعتون بنعوت تكرس ذلك
اإلحساس بالنقص ،ك «أصحاب الخارج
« أو «ازماكرية» أو «مايش مربيني» أو
«امفشحني» أو «جالوق»...الخ .أضف إىل ذلك
تعامل بعض اإلدارات املغربية و تعقيداتها
وكذا ترصفات بعض رجاالت رشطة الحدود
التي تكرس لهم صورة الغرباء قي بلدهم
املغرب و الذي له قوانينه وتقاليده و سننه
السلبية منها و اإليجابية..
إن ما يوحد كال األجيال األول والثاني و
الثالث ،مهما بلغت درجات اندماجهم يف بلدان
اإلقامة ،هو شعورهم بالغبن و الغربة ناهيك
عن معاناتهم مع العنرصية و التهميش.
فالعنرصيون ال يفرقون بني األجيال آو بني

مستواهم الدرايس ،الثقايف و املعريف أو بني
املندمج منهم و الغري املندمج ،بل يعتربون
كل من له لون أو شعر اسود وكل من يحمل
اسما غري أسماء أبناء عيىس هم دخالء و
يجب طردهم بل التضييق عليهم باستمرار يف
مقرات عملهم وتهميش أدوارهم السياسية
و املهنية .إال أن هذه املعانات كثريا ما تتحول
إىل مصدر قوة و خاصة عندما تتوحد كل هذه
األجيال ملواجهة العنرصيني فكريا ،سياسيا
و نضاليا ،وبذلك يفتخرون بوحدة االنتماء
بالرغم من تعدد تجاربهم.
إذا كان الجيل األول يعانى من مشكلة اللغة و
االندماج لكن أجيال الشباب من اصل مغربي
لهم مشاكل ذات نكهة خاصة .فحسب
تعبري املختصني فان هذه األجيال يعانون

من مشكل «الهوية و االنتماء» ،و يفتقدون
إىل مرجعية فكرية و دينية و ثقافية .فهم
مغاربة الن أجدادهم كذلك ،لكن هم أيضا
أوروبيني ،ألنهم يتكلمون لغاتها ،و ولدوا
فيها و يعيشون فوق أراضيها  ،يدرسون يف
مدارسها و يشتغلون يف معاملها ويشاهدون
برامج تلفازها و يدخلون مسارحها...الخ.
إن التناقض بني تربية األباء وما يتعلمونه
يف املدارس و الشوارع ،يشكل أم املشكالت
بالنسبة لألجيال الجديدة .ففي املنازل كل
يشء مصمم عىل الطريقة املغربية التقليدية
من ديكور إىل فصل بني الذكور و اإلناث،
وسيادة سلطة األب ثم الذكور ،أما يف املدارس
فان قوانني البلد هي املتحكمة ،بكل ما تحملها
من ضوابط و أدوار تربوية منها و الجزرية،
تربك احيانا اختيارات الطفل و نموه الفكري
و العقائدي .اليشء الذي يؤدي بالعديد منهم
إىل وقف الدراسة يف مهدها أو التمرد عىل
اآلباء .يضاف إىل هذه املشكلة سياسات
بعض الدول التي تحرش أبناء املهاجرين يف

« غيتو ها ت »
مدارس
أو
خاصة بهم
كمؤ سسا
ت سعيد العمراني /بروكسل
التعليم املهني
مثال.
و يبقى يف غاية االهمية بمكان ايجاد
قنوات الحوار بني العائالت و املدارس دور
الشباب و اهتمام اباء املغاربة بأبنائهم إلن
التناقض الحاد بني العائلة و املدرسة ،يدفع
بالطفل و خاصة عندما يصل سن املراهقة
إىل البحث عن مرجعيات أخري إلشباع
رغباته و غرائزه الفكرية منها و السياسية.
فبالرغم من األدوار التي تلعبها بعض
الجمعيات ملساعدة هؤالء الشباب ،والتي
كثريا ما تقوم بأدوارمهمة،
كتقوية الدروس و تنظيم
األنشطة الثقافية والرياضية
والرتفيهية ...الخ ،فإنها
تبقى غري كافية لتلبية كل
رغبات الشباب وطلباتهم،
كما يصعب عليها أداء
دور غري أدوارها و ملئها
للفراغ الروحي و املادي
لهم .لذلك فكثريا ما يكون
هؤالء الشباب عرضة لبعض
املمارسات الشاذة كاالدمان
املخدرات و غريها .كما
يقدمون أنفسهم كضحايا
مجتمع لم يختارونه هم بأنفسهم ،اليشء
الذي يدفعهم أحيانا للحقد عىل الجميع،
بما فيهم املغاربة القادمني من املغرب إذ
يعتربونهم منافسني لهم..
و كثريا ما تكون للصدف أدوارا حاسمة
يف تحيني شخصية الشباب .مللئ فراغهم
الروحي عندما يلتجئ البعض من هؤالء
الشباب إىل بعض املساجد .وأمام غياب
التاطرب الديني يصبح هؤالء الشباب عرضة
ألفكار التطرف القادمة من الرشق العربي.
فالعديد من الشباب يحاولون إيجاد مربرات
لتهميشهم يف بلدان اإلقامة إىل ما يقع يف
الرشق األوسط ويحاولون إيجاد الحلول
لها يف فلسطني و العراق بدل االشتغال مع
منظمات املجتمع املدني األوروبي وأحزابها
الديموقراطية ملناهضة كل أشكال التهميش
و اإلقصاء والعنرصية .و هذا ال يمنع يف أي
حال من األحوال حق التضامن مع الشعوب
املضطهدة أينما كانت.

روح التسامح من ستراسبورغ الفرنسية  :من اجل عامل عادل وبدون ارهاب
شاءت الصدف ان تجدني االحداث االرهابية املدانة
التي اصابت عمق املجتمع الفرنيس اي مدينة
باريس يف نونرب  2015وانا متواجد بمدينة
سرتاسبورغ الفرنسية عاصمة حقوق االنسان
االوروبية ضمن وفد شبابي مغربي من املنتسبني
للمدرسة املواطنة للدراسات السياسية  ،لحضور
فعاليات املنتدى الدويل حول الديموقراطية حول
موضوع مهم واشكايل وهو البحث عن التوفيق
بني الحريات واملراقبة أي اىل أي حد يمكن للدول
الديموقراطية ان تحمي املواطنني وسالمتهم
وحقوقهم دون املس بحقوق االنسان يف اطار
االجراءات االمنية واالستخبارتية املطبقة ؟
االحداث االرهابية التي مست فرنسا وقبلها لبنان
واملغرب واسبانيا والواليات املتحدة االمريكية
وكينيا وتنزانيا و ...وبعدها تونس ومايل والالئحة
ستطول يف املستقبل الشك يف ذلك ،اذا لم يسارع
العالم الحر اىل اصالح سياساته الخاطئة والتعامل
الجدي مع االرهاب بدءا من معالجة املسببات
انتهاءا بتجفيف منابعه املعروفة واملخفية .استمرار
عمليات االرهاب الدويل تطرح عىل املجتمع الدويل
افرادا وجماعات دوال ومنظمات وعىل احرار العالم
عموما من حقوقيني وسياسيني وفاعلني دولتيني
اسئلة كربى ومؤرقة  ،من قبيل :هل االرهاب االعمى
الذي يستهدف العالم بكل هذا الحقد والكراهية
اليستوجب وقفات نقدية للسياسة العاملية بكل
جوانبها السياسية واالقتصادية  ..؟ اليس االرهاب
نتيجة لسياسات عاملية خاطئة مطبقة هنا وهناك
؟ اليس ابقاء بشار االسد يف السلطة عىل سبيل
املثال واطالق يديه بحرية لتتوغل يف دماء الشعب

السوري خطأ سياسيا كبريا خصوصا وان
بشار االسد ونظام املالكي يف العراق ونظام عيل
عبدالله صالح يف اليمن هم املحتضنون الفعليون
والرئيسيون لتنظيم الدولة االسالمية يف العراق
وسوريا وهذا االمر معلوم بالرضورة؟ .اليس
تشجيع االستبداد وتغايض الطرف عن بعض الدول
العربية االستبدادية القمعية البرتولية التي تربطها
عالقات اسرتاتيجية مع الدول الغربية والتي
تشجع الوهابية والسلفية والفكر الخرايف الذي
يلد ارهابا وتدمريا ،اليس التواطؤ معها جريمة
ضد الشعوب املتحرضة التي تعيش اليوم الخوف
والقلق من جراء سياسات حكامها الخاطئة؟ الم
يشجع العالم املتحرض النظام التونيس املقبور
نظام بنعيل وازالمه اليوم وهو معروف بقمعه
وخرقه لحقوق االنسان ؟ الم يفتح العالم الحر
ابوابه الواسعة وساحاته البهية للديكتاتور الليبي
املقبور معمر القذايف طمعا يف ثروات واموال ليبيا
السخية وهو الذي ارتكب املجازر ضد شعبه
وتورط يف قتل االبرياء يف تفجري عدد من الطائرات
الغربية يف السبعينات والثمانينات ومازال الغرب
الديموقراطي اىل يومنا هذا بطيئ يف ايجاد حل
للحرب االهلية الليبية وال يكرتث لالزمة الليبية وال
يريد التدخل الفعيل النقاذ ليبيا ونقلها اىل مرحلة
الديموقراطية واملصالحة الوطنية ؟ الم يسمح
العالم الديموقراطي الغربي لجنراالت الجزائر
بنهب خريات الشعب الجزائري وايداعها يف االبناك
االجنبية والشعب الجزائري يتضور جوعا ويفرخ
ارهابيني وبؤساء مستعدون لالنفجار يف اية
لحظة ؟ الم يسمح العالم للجزائر باحتضان
منظمة ارهابية وهي البوليزاريو لعرقلة املرشوع

الديموقراطي املغاربي ومعروف لدى الخاصة
والعامة ان البوليزاريو تتاجر بالبرش وتتعامل مع
املنظمات االرهابية املنترشة يف الساحل االفريقي ؟
الم يعجز املجتمع الدويل يف ايجاد سالم عادل وشامل
بني االرسائيليني والفلسطينيني رغم عدد كبري من
املؤتمرات واالتفاقات واملعاهدات املربمة ؟ اليس يف
العالم من يستطيع ان يفرض سالم الشجعان بدل
انهار الدماء املتدفقة يوميا من املنطقة ؟
يف بلدي املغرب الذي افتخر باالنتماء اليه  ،يؤسفني
ان اسمع ان بعض االنتخاريني من ابناء وطني
وان كان اغلبهم قد ولد يف الخارج  -وال يرشفاملغرب ان يكون من بني ابنائه من يؤذي غريه
بوسائل ارهابية او بغريها فاملغرب بلد التسامح
والتعايش والتعدد وهذا رس بقاءه موحدا ومنيعا
 .ولكن يؤسفني كذلك ان اقول بأن تعليمنا الحايل
ال يمكن ان يعطينا ناشئة متعلمة متشبعة بالقيم
االنسانية بل مؤهل اكثر ان يعطينا مشاريع
االرهابيني واملتطرفني و الذين يكنون العداء لالخر
املختلف دينيا او لغويا او جنسيا معهم  ،فالكتب
املدرسية املقررة واملواد املقررة واللغة املدرسة بها
وهي العربية اسمحوا ان اقول لكم بانها ال تنسجم
مع طموحاتنا يف تعليم عرصي ديموقراطي متشبع
بالقيم الكونية ،املغرب اذا لم يستطع مراجعة
تعليمه ولغة تدريسه ومحتويات مناهجه اليمكن
ان ينتج جيال قادرا عىل مواجهة التطرف واالنغالق
فاللغة ليس اداة تواصل فقط فهي بنية ذهنية
وفكرية كذلك  .لذلك فنحن كمغاربة البد ان نفكر
بالتعلم باللغات العاملية وال شك ان بعض ساساتنا
واعون بذلك رغم املوانع االيديولوجية والسياسية
التي تمنعهم من البوح بذلك  .فبتعليمنا وبالدنا

عموما تسري بوتريتني
للفقراء
العربية
وابناء الشعب والغات
العاملية لالغنياء وقد
سبق للملك محمد
السادس يف احدى
خطبه ان اشار اىل هذه
القضية ،لذلك يجب
انغري بوبكر*
ان نصطف اىل جانب
امللكية املغربية املواطنة
الحداثية النها بكل تاكيد هي حامل مشعل الحداثة
والتنوير اليوم باملغرب مقارنة بمعظم التعبريات
السياسية التي تعج بها الساحة السياسية املغربية
والتي ال تستطيع ان تقطع مع مرجعية العروبة
واالسالم وهي مرجعية لم تنتج لنا طوال خمسني
سنة سوى التخلف واملزيد من العنف والقهر
واالستبداد  ،اما حكومة بالدي اليوم وهي حكومة
العدالة والتنمية فهي حكومة ترصيف االعمال
وال تستطيع انجاز اصالح منظومتنا التعليمية
وال مسائلة تاريخنا وال تغيري مناهجنا املدرسة
ولغة تدريسنا يف أي اتجاه النها ال تملك الجرأة وال
القدرة وال االرادة لتغيري البنية الفكرية والسياسية
املغربية الحالية النها بكل بساطة تستفيد من هذه
الذهنية الفكرية والسياسية املتخلفة لتحافظ عىل
اصواتها االنتخابية ولو عىل حساب الوطن .
* باحث يف العالقات الدولية
املنسق الوطني للعصبة االمازيغية لحقوق االنسان
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عبدو املنبهي رئيس املركز األورومتوسطي للتنمية واهلجرة

مغاربة املهجر يعانون من أزمة اهلوية والوهابية متجذرة يف أوروبا
يف هذا احلوار الذي أجرته جريدة « العامل األمازيغي» مع رئيس املركز األور ومتوسطي للتنمية واهلجرة ،عبدو املنبهي ،حتدث هذا األخري عن تنامي ظاهرة استقطاب أبناء اجلالية اىل معسكرات التنظيمات املسلحة ،وعن
تأثري قنوات املشرق العريب على عقول أبناء اجليل الرابع من املهاجرين ،كما تطرق اىل الدور «اهلدام» الذي تعلبه السعودية وقطر عرب متويلها للتنظيمات اإلسالمية بأوروبا بغية نشر الفكر الوهايب املتطرف واملؤدي اىل
مزيد من العنف واخلراب ،املنبهي وجه سهام نقده الالذع اجتاه االتفاقيات اليت يوقع املغرب مع الدول األوربية قائال بأن املقاربة األمنية هي اليت تتحكم فيها وصفا الفقهاء وأئمة املساجد اليت تبعت هبم وزارة األوقاف املغربية اىل
دول املهجر «باألميني» ،موضحا بأن األمازيغية يف إطار قيمها الكونية ميكن هلا أن تلعب دورا أساسيا يف إطار الوقاية من هذه األفكار املتطرفة ،داعيا يف السياق ذاته احلركة األمازيغية اىل مزيد من الضغط ألن «هناك فرق
كبري بني ما هو موجود يف الواقع وما هو يف الدستور ،ألن ذات العقلية القدمية هي اليت ال تزال مسيطرة» يورد املتحدث يف هذا احلوار.
* حاوره :منترص إثري
* وأنتم تتحدثون عن اإلسالموفوبيا ،يف نظركم ما هي
األسباب الذاتية واملوضوعية التي أدت اىل هذه الظاهرة؟
** هناك أسباب كثرية ساهمت يف تنامي هذه
الظاهرة ،من بينها اليمني املتطرف االوروبي الذي
ما لفت يبحث يف اطار عدائه البني للمهاجرين
تاريخيا عن عدوه والذي يعترب املهاجرين بصفة
عامة هما االعداء ويف مقدمتهما املغاربة ،فعال
يستغلون يف هجومهم هذا ،بعض األخطاء التي
تقوم بها الجماعات االسالمية ،و يستغلون ترجمة
الدين يف بعض املنابر اإلعالمية ،كما يستعملون
أخطاء بعض املسلمني لرضب املسلمني عموما،
عندما يقول بعد الفقهاء بأنهم ضد الديانة
اليهودية وتكفريهم للناس الذين يختلفون معهم،
هذه األشياء كلها تعطي فرصة من ذهب لليمني
املتطرف لرضب املهاجرين ،اليوم الشعب األوربي
صار يتخوف من األخر بسبب هذه املواقف
الغري محسوبة ،وهذه من بني األسباب يف تنامي
اإلسالموفوبيا.
* كيف تنظرون اىل تنامي ظاهرة اإلرهاب والغلو
والتطرف يف أوروبا؟
** أسباب كثرية ساهمت يف هذه الظاهرة ،من
بينها الحروب التي تتخبط فيها مجموعة من
البلدان اإلسالمية ،كحرب العراق ،ليبيا كذلك
تف ُّرج العالم فيما يقع للقضية الفلسطينية ،هذه
األسباب لها تأثري واضح خصوصا عىل شبابنا،
دون أن ننىس األزمة ،أزمة الهوية التي نعاني منها
كمغاربة ،زيد عىل ذلك تزايد الخطاب التكفريي
الذي يعبئ ويحرض الشباب عىل الذهاب للحرب
يف سورية ،دون أن ننىس الدور الكبري الذي تلعبه
الوهابية واملتجذرة بقوة يف أوروبا ،يف البداية دخلت
باملساعدات ألبناء الجالية وبناء املساجد وتمويل
بعض الجمعيات الدينية ،وكذلك مع األسف تعامل
املغرب مع ال سعود وتشجيعهم عىل القيام
بهذه األشياء ،باإلضافة اىل املقاربة األمنية التي
يفرضها املغرب عىل أبناء املهجر ،دون أن نغفل
جانب األزمة التي نعيشها ،يف السابق كان الكل
يناضل من أجل تغري األوضاع املعيشية اىل األفضل
ومن أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،واليوم
أضحى التيار الطاغي هو التكفري الجهاد والتقتيل
واإلرهاب.
* واىل ماذا تٌرجعون تأثر مغاربة أوروبا باألفكار
املتطرفة وبمن وصفتهم بمروجي األفكار الظالمية؟
** أوال ،يجب أن تتوفر عندنا الشجاعة الكاملة

كجالية مغربية ملحاربة مروجي األفكار الظالمية،
يف السابق كانوا يقولون بأن هذا اإلرهاب والتطرف
ليس له عالقة باإلسالم وهذا غري صحيح ،هذا له
عالقة مبارشة باإلسالم ،داعش هما أيضا مسلمني
وال يستطيع أحد أن يقول العكس ،إذا هل تتوفر
عندنا الشجاعة لنقذ ترجمة بعض اآليات القرآنية
وبعض األحاديث ،وتكون لنا الجرأة لكي يتأقلم
املسلم مع الجو العام الديمقراطي الذي نعيش فيه
اليوم ،ال يمكن أن نبقى حبييس العصور الوسطى
التي مرت عليها  14قرنا ،وحتى هذه الشعارات
التي يتم ترددها من خالل السياسات املغربية ،بأن
هناك إسالم وسطي هذا بالنسبة يل كالم فارغ ألنه
إذا لم يكون هناك نقد للخطاب الديني ولم يكون
هناك تطوير إسالم متنور ،فال أعتقد بأن اإلسالم
يمكنه أن يعيش يف هذا الجو امليلء بالتطرف.
* قلتم باننا يف حاجة اىل اسالم يعيش يف دول علمانية

ويحرتم خصوصياتها ما هو نوع هذا اإلسالم الذي تقصد؟
** الذي يجب أن يجمعنا جميعا هو دستور
ديمقراطي يعطي الحق يف التعبري عن االختالف
واحرتام األخر ،بالنسبة يل هذه هي املرجعية التي
يجب عىل الجميع أن يحرتمها وال يمكن أن تأتي
إىل أوروبا وتقول بأنك مسلم وتريد أن تفرض دينك
عىل األخر ،هذه األشياء ال مكانة لها من اإلعراب
ولكي يعيش املسلم يف املجتمعات الديمقراطية
يجب عليه أن يؤمن بالعلمانية املوجودة يف هذه
البلدان والعلمانية هي الكفيلة بضمان حق
مزاولته لشعائره الدينية ،لذلك يجب عليه أن
يحرتم قانون ومرجعية بلدان اإلقامة ونتمنى أن
تكون هذه األشياء حتى يف املغرب.
* يف هذا السياق ،اىل أي حد تتفقون مع من يقول بأن
مضمون املناهج التعليمية والرتبية الدينية املوجهة
ألبناء الجالية هي التي فتحت األبواب على مصرعيها
العتناق هذه األفكار املتطرفة؟
** ليس فقط املناهج التعليمية املوجودة بأوروبا،
ألن ليس لدينا مناهج أصال ،كنا ندافع عىل أساس
أن تكون اللغة األصلية للمغاربة يف املدارس
العمومية األوروبية ،وهذا ما رفضوه ودفعوا
باتجاه خلق مجموعة من املدارس اإلسالمية،
وصار أطفال وشباب أبناء الجالية يدرسون يف
املساجد التي يكون مضمونها سواءا هذه املساجد
أو هذه املدارس اإلسالمية ،مضمون ظالمي يف
الغالب ،وهذا مشكل كبري دون أن ننىس أن هذه
املناهج موجودة حتى هنا يف املغرب ،كالرتبية
اإلسالمية مثال ،العداء الكراهية لألخر اىل غري
ذلك ،وبالتايل يجب تغري هذه املناهج التعليمية،
وأن تكون عىل أساس املرجعية الكونية لحقوق
اإلنسان ،مرجعية تحمي الحق والقانون واحرتام
األخر واالختالف ،ال يمكن ترويج الفكر التاريخي
املنغلق اليوم ،وعىل هذه القوى الحية أن تتحمل
مسؤوليتها وتقوم بكرس هذا الطابو الذي ال يريد
أحد أن يتحدث عنه.
* وماذا عن دور الخطاب الذي يمرره اإلعالم العربي
خصوصا بعض القنوات التي لها تأثري واضح على عقول
أبناء الجالية يف أوروبا؟
** بالفعل ،فجل هذه القنوات ومن بينها
القنوات املعروفة كـ»الجزيرة» و « العربية»
فهي تابعة لإلخوان املسلمني وتشتغل يف اتجاه
خدمة القومجيني وفكر الظالميني ،كما تساهم
يف دس سموم الكراهية ،وتخريب عقول الشباب
بأفكارها املتطرفة.
* يعني تتفقون مع من يقول بأن هذه القنوات ساهمت
بطريقة أو بأخرى فيما
نشاهده اليوم؟
** بالتأكيد فهي
ساهمت يف هذه
القبلية ،وتساهم يف
هذه الحزازات يف اطار
الرصاعات
تطوير
بني السنة والشيعة
وتساهم بشكل كبري
يف إذكاء نار النعرات
الطائفية واملذهبية
بشكل كبري وبالتايل
يجب أن نبحث عن
إعالم بديل.
* البعض يقول بأن
شعارات القومية العربية
املعادية للغرب والتي
تجد مربراتها يف الصراع
اإلسرائيلي
العربي
تشجع أبناء الجالية على االنتقام من أوروبا هل تتفقون
مع هذه القراءة؟
** ال ،ألن أوروبا يف سياستها دائما مناهضة
للشعوب ،والغرب ما لفت يساند إرسائيل عىل
أن تكون دولة املنطقة ككل ،كما يساند األنظمة
الديكتاتورية االستبدادية ،الغرب اقرتف جرائم
تاريخية يف حق شعوب املنطقة ،يف أمريكا الالتينية
وقام بأبارتايد يف جنوب أفريقيا ،وبالتايل ليس
فقط شعارات القومجيني التي ساهمت بل الغرب
دائما ظالم للشعوب ،والغرب هو من صنع أنظمة
الوهابية ويساندهم بقوة ،وهو من يتحمل
املسؤولية ما نعيشه اليوم .
* كجالية كيف تنظرون اىل االتفاقيات التي يوقعها
املغرب مع البلدان األوروبية خصوصا ما يتعلق منها
بتكوين أئمة املساجد ؟
** االتفاقيات التي يوقع املغرب تحركها دائما

املقاربة األمنية ،يبعث بمعلمني وفقهاء ليس من
أجل تطوير التعليم ،ألن أصال من يتم إرسالهم
ألروبا ليسوا متطورين وال يمكن أن يأتي معلم
من بيئة بعقليتها ويشتغل يف بيئة متحرضة
وهذا أيضا له تأثريه عىل عقول أبناء الجالية،
وحتى من الجانب األخر ال تفيد ألن املغرب دائما
يستعمل نوع من القبلية والتفريق بني املواطنني،
صحيح أن اليوم هناك يشء من التطور كاالعرتاف
باألمازيغية وتسجيل األسماء األمازيغية وغريها،
لكن عىل املستوى املمارسة الزالت األمور عىل
حالها ألن الدولة دائما تشتغل بعقليتها القديمة.
* يف هذا السياق ،يف نظركم ما هو السر يف إقصاء
األمازيغية من هذه االتفاقيات رغم أن الدولة تعرتف
بها لغة رسمية اىل جانب العربية يف دستورها؟
** هنا يجب عىل املجتمع املدني خصوصا
الجمعيات األمازيغية التي حققت بعض املكاسب
خاصة لدى منظمة اليونيسكو وحققت مجموعة
من املكاسب االخرى ،أن تتحرك وتقوم بمزيد من
الضغط يف هذا االتجاه ،الن هناك فرق بني ما هو
موجود يف الدستور واملمارسة والواقع ليس هناك
أي تغري وبالتايل يف بعض االحيان نتحدث وكأننا
عندنا دستور ديناميك ومن األحسن الدساتري
املوجودة ،لكن يف الوقع ال يشء تغري ،الزالت
العقلية هي نفسها ال يزال هناك تعسف عدم
احرتام املواثيق الدولية يعني الحالة ال زالت هي
نفسها.
* هناك من يقول بأن إقصاء األمازيغية هو إقصاء
ملنظومة قيم تكرس التسامح والتضامن والالعنف
يف املقابل االهتمام وتشجيع منظومة تكرس العنف
واإلرهاب كاملنظومة الوهابية التي تمولها السعودية
ودول املشرق يف أوروبا اىل أي حد تتفقون مع هذا
الطرح؟
** فعال ،الفصل األول من سؤالك أتفق معه،
ألن كل إقصاء ألي مكون كيف ما كان يدفع
باتجاه التطرف وتشجيع الفكر األحادي املطلق،
أما فيما يخص هل إقصاء األمازيغية فقط من
يدفع اىل التطرف ال أعتقد ،بالنسبة يل هو انعدام
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،انعدام الشفافية
وعالقة جديدة والحكرة هي التي تدفع االنسان
سواءا كان أمازيغيا أو عربيا يف هذا االتجاه
* وبماذا تفسرون التحاق أبناء الجيل الرابع من املهاجرين
خصوصا أولئك الذين ازدادوا وتعلموا وكربوا يف البيئة
األوربية ومن بينهم األمازيغ بمعسكرات اإلرهاب وبؤر
التوتر؟
** مثال يف هوالند التي أعيش أفيها وأعرفها جيدا،
يوجد ما يزيد عن  80باملائة من الجالية من أصول
أمازيغية ،وبالتايل من الطبيعي عىل ضوء جملة
من الشباب الذين ذهبوا اىل سوريا هم أمازيغي
األصل ،لكن هذا ال يعني فقط ألنهم أمازيغ،
فالظروف التعليمية ،البيئة االجتماعية ،أزمة
الهوية ،استغاللها من طرف الجماعات اإلسالمية
املتطرفة هي التي دفعت يف هذا االتجاه كذلك يف
فرنسا دون أن نغفل بأن هذا اإلشكالية لها عديد
األسباب.
* ماهي أبرز هذه األسباب يف نظركم؟
** أسباب اقتصادية اجتماعية ،تربية الوالدين،
الجو السيايس وكل هذه األشياء تدفع يف هذا
االتجاه.
اال ترون أن لو تم هناك اهتمام بالثقافة
األمازيغية وقيمها هل كنا سنصل اىل ما وصل اليه
اليوم أبناء الجالية األمازيغية يف أوروبا؟
فعال األمازيغية يف إطار قيمها الكونية يمكن
لها أن تلعب دورا أساسيا يف إطار الوقاية ،لكن
أنا شخصيا أرى أن الحل هو الدفاع عن حقوق
اإلنسان التي ال يمكن أن تختزل أو تتجزأ ،وأرى
أن كل األفكار التنويرية لها مكانتها ومن جملتها
األمازيغية.
* كيف تفسرون تنامي وإشعاع االرهاب واألفكار
املتطرفة مباشرة بعد الربيع الديمقراطي؟
** السبب بسيط هو أن هذا الربيع الذي
تحول اليوم اىل الخريف ،استفدت منه كثريا
الحركة الظالمية ،والسبب األخر هو أن الحركة
الديمقراطية ضعيفة غري موجودة وغري مؤثرة
ولها أخطاء وبالتايل البديل الذي كان موجودا هو
هذه الحركات الظالمية ،نتمنى أن تستفيد القوى
التقدمية والديمقراطية من هذه التجربة.
* أال تعتقدون أن تمة هناك دول تقف وراء هذه الظاهرة
لتحريف مسار ربيع إحتجاجات الشعوب وأنتم تتحدثون
عن إغداق أموال السعودية وقطر يف جيوب الجماعات
اإلسالمية؟

** هاته الدول تلعب دورها الهدام قبل وأثناء
وبعد الربيع ،دور البيرتودوالر ونرش الفكر الوهابي
املتطرف ،واليوم نحن نؤدي الثمن ،وإىل اليوم ال
يزالوا يلعبون نفس الدور عرب البحث عن تشتيت
املنطقة وتجزئة األوطان وخلق النزعات بني
الشعوب ،زيد عليهم تركيا التي تهاجم األكراد من
جهة وتتحالف معهم من جهة أخرى ،أي تتحالف
مع أكراد الربزاني بالعراق وتقاتل األخرين ،يعني
لعبة هاته الدول التي ترع التطرف مكشوفة
وواضحة.
* وما هي الطرق املمكنة ملواجهة هاته األفكار الوهابية
القادم من املشرق والتي تمول بهذه األموال الضخمة
كما قلتم؟
** يجب علينا أن نفضح هذه األنظمة الوهابية،
أن نواجه أفكارهم وإغالق الطرق أمام أموالهم،
ومحاولة فضحهم وفضح اساليبهم ووجودهم ويف
منابرهم الدينية والتعامل مع شبابنا واالهتمام
بثقافتنا واحرتام حقوق االنسان ومحاولة فك
العزلة عن شبابنا يف اطار الجو االجتماعي من
انعدام الشغل ،التعليم ،وهناك العديد من الجوانب
التي يمكن لنا أن نستعملها ملحاربة هاته األفكار،
مع التأكيد عىل رفضنا للمعالجة األمنية واقصاء
الجوانب األخرى املتعلقة بالصحة والتعليم
والثقافة اىل أخره.
* ألول مرة يف التاريخ نرى تأثر الشرق األوسط بما
حدث يف شمال أفريقيا يعني أقصد الربيع واحتجاجات
الشعوب وليس العكس علما أن البعض دائما ما يتأثر
ويستورد أفكاره من املشرق كيف تعلق على هذا األمر؟
** صحيح ،نتمنى أن تؤثر شمال أفريقيا بالشكل
اإليجابي أكثر يف املستقبل ،وكما تعلمون فشمال
إفريقيا غنية بتجاربها النضالية التحريرية ،غنية
بمجتمعها الحي ،أتمنى أن تتغري الكفة وأن يلعب
املجتمع املدني بكل مكوناته دوره وأن تقدم
بدائل ديمقراطية والتي ستكون هائلة بالنسبة
للمنطقة عامة.
* كيف تنظرون اىل القضية االمازيغية اليوم وهل
تدخل ضمن أجندة مركزكم؟
** نحن نحاول وقد ناضلنا من أجل االعرتاف
باألسماء األمازيغية ،كما ناضلنا يف إطار املجتمع
املدني اىل جانب املنظمات االمازيغية من أجل
املطالب املشرتكة والقضايا االجتماعية ،وكما قلت
لكم يف هوالند يوجد أغلبية من األمازيغ وهم من
ضحايا هذه االتفاقيات والعنرصية التي نعاني
منها اليوم.
* هل يمكن أن نرى يوما املركز األورومتوسطي للهجرة
والتنمية ينظم ندوة دولية حول القضية األمازيغية
سواءا يف أوروبا أو هنا يف املغرب؟
** ملا ال سبق لنا وأن نظمنا مجموعة من اللقاءات
ومطروح اليوم بالنسبة لنا وخصوصا يف هذه
الظروف تنظيم ندوات حول الثقافة األمازيغية
واألمازيغية عموما ،ألننا يف بعض األحيان نتخوف
من االختالف ومن خالله نتشتت ،واذا كنا نؤمن
بالقيم والديمقراطية والتنوير فيجب علينا
ان نتوحد ألننا لسنا مسؤولني عن القومجية
وجرائمها ولسنا مسؤولني عن النظام الذي كان
يقمعنا جميعا دون أن يحملنا أحد أي مسؤولية
نحن ديمقراطيني يساريني بأخطائنا ومستعدين
ملناقشة تجاربنا ونحاول تطويرها.
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«ءاس أمغار» فلسفة أمازيغية  -حبث يف جذور ودالالت اإلحتفال بالسنة األمازيغية
«ءاس أمغار» أو التقويم األمازيغي فلسفة دينية ،اقتصادية ،اجتماعية
وسياسية ،وفاتح السنة «يان يور» يوافق  13يناير الالتيني ،ويالحظ
أن كلمة يناير أصلها أمازيغي وهي تعني الشهر األول .ولتوضيح
مغزى هذا التقويم «اسكذ» سنتتبع الخطوات التالية :اوال الحيثيات
السياسية والتاريخية ،ثانيا التصور الثقايف إليمازيغن ،ثم طريقة
اإلحتفال بالسنة األمازيغية.
* الحيثيات السياسية والثقافية:
تزامنت الرشارات األوىل لبداية التعامل بالتقويم األمازيغي مع بلوغ
ايمازيغن درجة من الوعي الثقايف الذي ينضبط لروح الطبيعة ،أما
األحداث أو الوقائع الرئيسة التي أدت إىل ذلك فقد كانت هي مجابهة
السياسة املجحفة الفرعونية ضد الشعوب األخرى ،ويمكن أن نتتبع
هذه الوقائع ،أو سياسة الفراعنة تجاه تامزغا عرب فرتات حكم االرس
الفرعونية ،لكن هذا الجرد سيكون بشكل مقتضب ،أما املصادر
املعتمدة فهي اآلثار والنقوش املرسومة عىل املعابد واملقابر لدى كل
فرعون ،كحجر «بالرمو»  ،بردية تورين ،قائمة شقارة ،أبيدوس
والكرنك.
 .1عهد األسرتني األوىل والثانية:
إن الجماعة األمازيغية التي تم ذكرها عىل اآلثار املرصية هي قبائل
«التحنو» الليبية ،وتبني لوحاتهم ومناظرهم املصورة عىل اآلثار أن
لهم عالقة نسب وقرابة شديدة مع املرصيني ،ولقد عثر عىل العديد من
األدلة األثرية التي توضح الحمالت العسكرية يف هذه البالد،
كامللك «نعرمر» الذي قام بحملة ضد ايمازيغن (الليبيني)
عاد منها بغنائم كثرية .وهناك حمالت أخرى مماثلة كالتي
قادها كل من «جر» و «قع» .ويف ظل تكرار هذه الحمالت
قام ءيمازغن «التحنو» بحملة مضادة انتهت بإرجاع الدلتا
إىل ملكهم يف الفرتة التي كان يحكم فيها الفرعون «برايب
سن» ،لكن ذلك لم يدم طويال إذ تمكن امللك «خع سخم» من
إبعاد ءيمازيغن من الدلتا .هذا ويبدو من هذه اآلثار أن امللك
«دن» ربط عالقات ودية مع ءيمازيغن مما مكنه إحضار
زيت الزيتون بأساليب لم يكن فيه للمجال العسكري أي
مكان.
 .2األسرة الرابعة:
تبدأ األرسة الرابعة باعتالء امللك «سنفرو» العرش ،حيث
حصل عىل رشعية حكمه من خالل زواجه من «حتب
حرس» التي كانت تسمى بابنة اإلله والوريثة الرشعية
للعرش بسبب الدم امللكي الذي يربطها مبارشة بامللك
السابق .وقد اتخذ «سنفرو» لقبا بمعنى (رب العدالة)= نب
ماعت.
قام «سنفرو» بحمالت عسكرية ضد «التحنو» الليبيني نال
منها الكثري من املاشية واألرسى كما تبني ذلك املعلومات
املسجلة عىل «حجر بالرمو».
أما امللك «خوفو» (خنوم خو إف وي) ،فقد انتيب إىل الربتني «نخبت»
إلهة الصعيد و «وادجيت» إلهة الدلتا ،كما تلقب ب «حوري نب رخيتو»
بمعنى «رب الشعب» .ويعترب «خوفو» باني أكرب األهرامات الفرعونية
املوجودة بالجيزة عىل مساحة تقدر بـ  54ألف مرت مربع ،وبارتفاع
يصل  146مرتا .وكلف بناء هذا الهرم إحضار مليونني وثالثمائة حجر،
يرتاوح متوسط وزن كل حجر بني طنني ونصف طن( .األرقام مأخوذة
من كتاب «العمارة يف مرص القديمة» ملحمد أنور شكري ،القاهرة
 ،1970ص .)296-297
كما بنى معهده الجيزي يف الجهة الرشقية من الهرم األكرب ،وعىل
الجانب القريب توجد ثالثة أهرامات صغرية عبارة عن مقابر لزوجات
الفرعون .باإلضافة إىل ذلك شيد مجموعة من املصاطب يدفن فيها
أفراد األرسة الفرعونية وكهنتها الطسن يقومون بخدمة دائمة باملعبد
الجيزي .ويبدو من خالل هذه التشييدات الضخمة أن «خوفو» قد
استغل جيدا سلطته املطلقة –الدينية والعسكرية -باعتباره إلها يجب
عىل العامة والشعوب املحيطة بمرص أن تؤمن بألوهيته وقدسيته
مع الحرص الكامل عىل استغالل الطاقات البرشية والثروة املعدنية
والحجرية لتشييد مبانيه.
أما خفرع (خف اف رع) فقد اتخذ لقب «حور نفر» أي (حور الخري)
ولقب «نثر نفر» أي (اإلله الطيب) ،وهو الذي أمر بتشييد ثاني أكرب
هرم بالجيزة ،ويشتهر «خفرع» ببنائه لتمثال «أبي الهول» الذي
يوجد قرب معبد الوادي الخاص به ،وهو عبارة عن أسد رابض برأس
إنسان .ويرجح أن يكون هذا الرأس يرمز إىل رأس «خفرع» ،واملعنى
الذي يشري إليه «أبو الهول» حسب التفسري اإلعتقادي لدى املرصيني
القدماء هو الخدمة الحمائية «لألبنية املقدسة» ،وما يمكن أن
نستقرئه من تجسيم «خفرع» يف شكل أبي الهول هو حمايته لألرض
املثرية ،وتأكيده عىل ألوهيته ورشعيته يف الحكم ،وقراراته التي ال تقبل
املجادلة أو اإلعرتاض.
 .3األسرة الخامسة:
تبني النقوش املعلقة عىل أسوار القلعة الكربى التي شيدها امللك
«ساحورع» أمام معبده الجيزي صورة إلهة الكتابة «سشانت»،
وهي تعدد وتحيص الغنائم التي حصل عليها الفرعون «ساحورع»
من حملته عىل القبائل الليبية يف الصحراء (من غنم وماعز وماشية
أخرى).
 .4من األسرة السابعة إىل األسرة العاشرة:
ظلت مرص طوال هذه الفرتة الزمنية يف فوىض سياسية داخلية ،لذلك
سمي هذا العرص بعرص «الفوىض» وعرص «املرض» ،كما سمي بعرص
«اإلنتقال األول» ،ألنه مرحلة انتقالية بني عرصين :الدولة القديمة
والدولة الوسطى.
 .5األسرة الحادية عشرة:
مع وصول «مونتوحب األول» إىل الحكم يبدأ عرص الدولة الوسطى،
وقد اتخذ مونتحب األول اللقب الحورييس «سعنخ ايب تاي» أي (مجدد

حياة قلب األرضني) .وقد نتج عن حملته عىل قبائل التحنو الليبية
استشهاد الزعيم األمازيغي الذي قاد إيمازيغن ملجابهة تهديدات
مونتوحب األول.
 .6األسرة الثانية عشرة:
• امنمحات األول :من خالل لوح حجري نقرأ أنه يف السنة الرابعة
والعرشين من حكم امللك امنمحات األول ،قام ابن هذا األخري املسمى
«سنورست» بحملة صد التمحو الليبيني يف واد يسمى بوادي نطرون.
• سنورست األول :أقدم عىل إرسال حمالت عسكرية ضد قبائل
التمحو والتحنو.
 .7األسرة  13إىل األسرة :17
هذا العرص سمي بعرص «اإلنتقال الثاني» ويصعب عىل الباحث تتبع
ودراسة هذه املرحلة لقلة املصادر وندرتها ،حيث كانت مرص مقسمة
بالصعيد .ويتميز هذا العرص كذلك بسيطرة الهكسوس.
 .8األسرة التاسعة عشرة:
• يف عهد امللك «ستي األول» :تم تسجيل عالقة مرص يف هذه الفرتة مع
إيمازيغن (تامازغا) عىل معبد «الكرنك» ،حيث قام ستي األول بحملتني
هزم عىل إثرهما إيمازيغن مع مزيد من الغنائم والعبيد.
• يف عهد «مرنبتاح» :استطاع أحد الزعماء األمازيغيني توحيد القبائل
مثل قهق ومشوش .ويف الجانب اآلخر تمكن مرنبتاح كذلك من إعداد

جيشه وقواته يف مدة زمنية ال تقل عن أسبوعني بعد ذلك تحرك نحو
الغرب ليهجم عىل تامزغا بعدما رفض إيمازيغن تقديم املزيد من
املواد الفالحية واملعدنية والبرشية للفرعون ،وانتهت هذه املنازلة
بانتصار اعتربه املرصيون من بني االنتصارات الكبرية للفراعنة بالنظر
إىل األعداد الهائلة من القتىل واألرسى ،وكان من بينهم عائلة الزعيم
األمازيغي الذي قاد الحملة.
 .9األسرة العشرون ( عهد رعمسيس الثالث):
ساير هذا امللك سياسة سابقيه الفرعونيني من الناحية املعمارية
والحربية ،فأهم تشييداته املعمارية معبده الذي شيده يف طيبة ،والذي
يعرف باسم «مدينة هابو» ،باإلضافة إىل معبد صغري يف الكرنك لإلله
«خونسو» .هذا ونالحظ سلسة من املناظر مصورة عىل الواجهة
الخارجية لجدران معبد «مدينة هابو» نقرأ من خاللها التطورات
الحاصلة عىل مستوى العالقات الفرعونية-األمازيغية والتي طغت
عليها أساليب التوتر والحروب املستمرة .وتصف اإلستعدادات التي
يقوم بها رعمسيس الثالث ملواجهة محاوالت الثورة السرتداد املجاالت
الجغرافية األمازيغية التي سلبها منهم الفراعنة والواقفة عىل الواجهة
الغربية من وادي النيل .كما تذكر النقوش املصورة أسماء لبعض
القبائل األمازيغية التي اتحدت ضد التهديدات (الدينية ،اإلقتصادية،
اإلجتماعية )...الفرعونية ،ومنها :ريبو ،سبد ،مشوش...
وتوضح نقوش معبد مدينة هابو أن رعمسيس الثالث استطاع أن
يهزم إيمازيغن يف حرب مرت بمرحلتني:
• حرب املرحلة األوىل :تمت يف السنة الخامسة من حكم رعمسيس
الثالث ،وقد تحالفت مع هذا األخري شعوب البحر ضد الخصم الغربي
إيمازيغن ،-أما عن سبب هذه الحرب ،كما هو واضح عىل جدراناملعبد الرعمسييس الكبري ،فهو محاولة رعمسيس الثالث أن ينصب عىل
إيمازيغن ملكا من اختياره ،فكان رد الفعل قويا ،إذ عارض إيمازيغن
بشكل قاطع هذا القرار املهني فكانت الحرب .استعد الفرعون استعدادا
كامال ،فتقدم عازما عىل الحرب ،ومعه قوات متنوعة -تبينه النقوش
األثرية -مثل الحرس الخاص بالفرعون ،والجنود املرصيني ،والجنود
األجانب .ويف الجانب اآلخر -إيمازيغن -كانت راية زعامة الحرب لقبيلة
«ريبو» .هذا وتصور مناظر املعبد الرعمسييس الكبري ميدان املعركة
وقد روي بدماء القتىل حتى صار لون األرض الصحراوية أحمرا.
وتنتهي الحرب األوىل بهزيمة إيمازيغن هزيمة شنيعة عىل الحدود
الغربية للدلتا ،فيعود رعمسيس إىل مرص منترصا انتصارا عاد عليه
بعدد كبري من األرسى يسوقهم الجند واملوظفون للفرعون وهو جالس
يف عربته يتبعهم من الخلف متلذذا باملشهد .وقد بلغ عدد األرسى
تقريبا أربعة آالف ،بينما بلغ عدد القتىل  12ألف قتيل (األرقام مأخوذة
من كتاب»مرص والعالم الخارجي يف عهد رعمسيس الثالث» ملحمد
بيومي مهران ،اإلسكندرية ،1966 ،ص/ص .)251/257
• حرب املرحلة الثانية :وقعت يف السنة الحادية عرشة من حكم
رعمسيس الثالث حيث استطاع إيمازيغن أن ينتظموا يف حركة
مقاومة جديدة صارت الزعامة لقبيلة «مشوش» بعد أن قام «كرب»

بتنظيم وتوحيد صفوف إيمازيغن تحت راية واحدة .وبعد هذه العملية
التنظيمية -أي جمع وتوحيد القبائل األمازيغية من أجل البحث عن
حياة كريمة بدل املذلة واملهانة البعيدتني عن قيمهم -تمكن «مشرش»
ابن «كرب» من أن يقود التخالف األمازيغي-األمازيغي ويسري به نحو
الرشق لرد اإلعتبار اإلنساني املستلب ،فزحف إيمازيغن إىل مرص من
رأس الدلتا حتى قاعدتها .وتصور مناظر معبد «هابو» هذه املعركة
بأنها دموية يقوم فيها الفرعون بدور بطويل هو وجنده -من فرسان
ومشاة ورجالة ،-كما تصورهم أقوياء مدربني عىل فنون الحرب
والقتال ،أما اإلحصائيات التي تقدمها النقوش فيما يخص األرسى
والقتىل فقد كانت كما ييل :القتىل بلغ عددهم  ،2175األرسى ،2052
باإلضافة إىل غنائم أخرى كالعربات والسيوف واملاشية...
هذا ويعترب «مشرش» القائد األمازيغي أثمن الغنائم لدى الفراعنة ،هذا
اإلنتصار جعلوه حدثا عظيما يحتفلون به كل سنة ،فسمي هذا اليوم
عندهم «بعيد قتل املشوش» (محمد بيومي مهران ،املرجع السابق ،ص
.)264/268
بعد هذه األحداث والوقائع والتحالفات الفرعونية-األجنبية (شعوب
البحر) ،فكر إيمازيغن بمنطق آخر غري القوة ،فبدأوا يدخلون مرص
عرب الهجرة ،وهذا ما مكن إيمازيغن من لعب أدوار اسرتاتيجية يف
تغيري آفاق السياسة الفرعونية.
 .10األسرة الحادية والعشرون:
تذكرنا أواخر حكم هذه األرسة بالقائد األمازيغي الكبري «شيشونغ»الذي
استطاع أن يضع حدا للجربوت والطغيان الفرعونيني،
حيث انترص عىل الفراعنة يف معركة شديدة وأطاح باألرسة
الفرعونية الحادي والعرشون وذلك سنة  950ق.م بمرص،
وبذلك بقيت هذه املحطة خالدة يف ذهن إيمازيغن ،وجعلوا
منها مناسبة البد من الوقوف عندها وتخليدها عن طريق
مجموعة من الطقوس التي تعكس مدى حب هذا اإلنسان
ألرضه ووطنه ،وعشقه للحرية والعيش الكريم .والشجاعة
والثبات يف وجه العدو الغاصب الذي يتوارى يف أقمشة
مفضوحة ال تكاد تصمد أمام ذكاء إيمازيغن وفطنتهم.
* التصور الثقايف إليمازيغن:
التصور الثقايف مفهوم فضفاض ،واستعماله هنا استعمال
تعسفي ،لكن ،نرى أن استعماله قد يفيد يف استنباط بعض
األفكار األولية ذات الصلة باألنرتوبولوجيا والسوسيولوجيا،
ولذلك سنشري يف هذا املحور إىل:
 .1أسباب ودوافع الثورة
 .2الحوار الدائم مع األرض
 .1األسباب والدوافع التي دفعت إيمازيغن للثورة عىل
الفراعنة:
من خالل استقرائنا لألحداث والوقائع السابقة يمكن أن
نجمل ذلك يف أسباب اقتصادية ،اجنماعية ،وسياسية دينية.
* الدوافع االقتصادية:
عرف اإلقتصاد األمازيغي اهتزازا خطريا متأثرا بالسياسة الفرعونية
التي كانت تضغط عىل إيمازيغن لدفع األموال والطاقات البرشية
لتشييد األهرامات واملعابد واملباني الدينية ،بعد تويل كل ملك فرعوني
الحكم ،هذه العمارات املبنية نابعة لسلطة املعتقد الديني لدى املرصيني
القدامى ،وإيمانهم بالحياة األبدية أو ما يسمى بالخلود بعد املوت ،هذه
االعتقادات تمخضت عنها أعداد هائلة من املباني الدينية -أهرامات،
معابد ،جبانات -...والتي يعتقد املرصيون أنها تشفع لإلنسان خطاياه
وتوفر له السعادة بعد املوت .ولذلك أرهق اإلقتصاد األمازيغي بالرضائب
واستنزاف الطاقات البرشية التي شيدت عىل سواعدهم تلك الرتسانة
من املباني األهرامية واملعبدية ،ويف نفس الوقت يأتي موظفو الفرعون
وجنوده وكهنته لجمع املحصوالت الفالحية .هذه السلوكات نتج عنها
تحمل الشعب األمازيغي لعبء ال يطاق ،مما أدى إىل تضخم وتجمع
الغضب والسخط بسبب املعاناة الدائمة ،فكانت تلك واحدة من بوادر
الثورة-التحرر ،ومما زاد األمر سوءا يف األحوال االقتصادية قيام األرس
القوية -حكام األقاليم البعيدة عن مركز الحكم الفرعوني -بالتنافس
فيما بينهم لتشييد مبان تشبه عمارات الفرعون نفسه .لقد كان يرون
أن دفع الرضائب للفراعنة أمر غري مرشوع .وما يعتقده اآلخر من
نفوذ عىل تمازغا هو أمر بعيد عن الواقع واملنطق معا ،ملاذا؟ ألنه بكل
بساطة ال سيادة عىل إيمازيغن ،وال هم يحسون بأي نوع من الوالء
لآلخر -حتى مجرد التلميح لذلك ال يمكن قبوله ،وال يستحق املالينة-
أما إرسال الطاقات البرشية ،فهو هالك -كالجفاف تماما -القتصاد
األرض ،طاقة واحدة مكسب لألرض ألنها يد تعمل إلنتاج الخريات.
* الدوافع االجتماعية:
شاع بني الطبقة الحاكمة والعامة من الناس أن الفرعون ليس ببرش
كبقية الناس ،وإنما هو إله يحمي رعاياه املرصيني وسائر البالدالتي
وصل إليها املد العسكري الفرعوني .وكل أمر يأمر به ينفذ ألنه إرادة
إلهية .واإلأله ال يمكن مالقاته أو اعتباره من البرش ،والواسطة بني
العامة واإلله (الفرعون) هم أمراء األرسة املالكة الذين يشتغلون يف
مناصب إدارية عليا كالوزراء والكهنة واملوظفني والجنود .أما العامة
من الناس ،ومنهم إيمازيغن ،فإن إرادة اإلله -الفرعون -تقيض بأن
يعمل هؤالء ويفنوا حياتهم يف خدمته ،فهم عبيده قضت ألوهيته أن
يكون العامة مجرد طاقات مسخرة تعمل يف املحاجر واملناجم وبناء
العمارات الدينية (أهرامات ،معابد ،مقابر )...لكن ورغم هذه األعمال
الجبارة يف البناء فإنهم لم يكونوا يعيشون حياة رغدة أو عىل األقل
يجدون مقابال يوافق ويراعي الجهد الذي يبذلونه يف خدمة الفرعون.
هذه السلوكات التمييزية جعلت إيمازيغن يشعرون بالظلم والطغيان،
لذلك فكروا يف تغيري أوضاعهم وتبديل أحوالهم املهينة بأحوال كريمة
كما تتفق وقيمهم الحضارية .وبذلك يصل إيمازيغن إىل درجة عالية
من الوعي ساعدتهم عىل الرفع من شأنهم واإلحساس بالوطنية
الحقيقية لدفع االستبداد وصد موجات الحروب املستمرة التي تفقر
البالد وتذل العباد.
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* الدوافع السياسية والدينية:
تدخل الفراعنة يف سيادة إيمازيغن وفرضوا عليهم الطاعة واإليمان
بمركزية الفرعون عىل األرض جميعها ،واعتباره إله وسليل اآللهة.
وإلحكام السيطرة وتدعيم النفوذ الفرعوني بتمازغا ،فيما نعتقد ،اتبع
الفراعنة مخططا دقيقا للتأثري عىل عقلية الناس وإظهار شخصيتهم
املتسمة بالهيبة والقدسية والتدبري العلوي الذي يضمن الخلود
والسعادة يف العالم اآلخر ،ومن ذلك:
اتخاذ األلقاب:
 سنفرو :اتخذ لقب (بن ماعت) أي «رب العدالة» خوفو :اتخذ لقب (حوري بن رخيتو) بمعنى «رب الشعب» خفرع :اتخذ لقب (حور نفر) بمعنى «حور الخري» و(نثر نفر)بمعنى «اإلله الطيب»
 رسكاف :اتخذ لقب (إيرماعت) بمعنى «واضع النظام» او «محقالحق»
 مريء رع :اتخذ لقب (مري تاوئ) بمعنى «حبيب األرضني» مونتوحب :اتخذ لقب (سقنخ ايب تاوى) بمعنى « مجدد حياة قلباألرضني»
 ستي األول :اتخذ لقب (وكح مسوت) بمعنى «معيد املواليد»اتخاذ صفة اإلله :له سلطة مطلقة عىل كل الشؤون الدينية والزمنية.
 إقامة املعابد واملقابر واالحتفال باألعياد ذات الصبغة الدينيةواملناسبات واألعياد ذات الصبغة الزمنية ،والغرض من ذلك محاولة
كسب الثقة والرضا ،والظهور بمظهر الورع والتقوى ،ويف نفس الوقت،
القيام بأعمال عسكرية قمعية ضد أي ثورة أو محاولة إلظهار الذات
األخرى ،غري الشخصية الفرعونية.
 تدعيم النسب والروابط األرسية عرب الزواج من نساء أمازيغياتذات شأن ،من كل ذلك ،وغريه مما خفي عنا ،كان لحكم الفراعنة
عىل تمازغا تأثري قوي يف نغسية إيمازيغن ،وهذا ما جعلهم يفكرون
تفكريا حربيا للذود عن خريطة الوطن ورد الخطر الرشقي املستمر.
ورغم التحالفات الرشقية (مرص ،سوريا ،شعوب البحر )...والهزائم
املتكررة إليمازيغن فإن ذلك لم يحدث فيهم استسالما أوخيبة أمل ما
داموا مؤمنني بحقوقهم ومتشبثني بقيمهم ،إىل أن جاء يوم الحق الذي
انترصوا فيه انتصارا باهرا عىل يد شيشونغ الذي وضع حدا للسياسة
الفرعونية تجاه إيمازيغن وباقي الشعوب األخرى ،مما نتج عنه تغيري
يف املعتقدات التي كانت سائدة آنذاك ،وتسقط األفكار التسلطية التي
هي من قبيل :الفرعون ليس واحدا من البرش ،إنه إله سليل اآللهة،
امللك الفرعوني غري معرض للنقد ،بناء وتشييد املقابر واإلنفاق عليها
تضمن السعادة األبدية للمتوفني يف العالنم اآلخر ...هذه األفكار أعيد
فيها النظر وحلت محلها أفكار جديدة ،مثل :الفرعون برش مثله مثل
اآلخرين معرض للوقوع يف الخطأ ،املساواة بني الناس ،احرتام سيادة
الشعوب ،التبادل والتواصل السلمي ،التعايش بني الشعوب ،التسارع
نحو الفضائل والعمل الصالح...
لقد مهد إيمازيغن قبل شيشونغ لنهضة بدأت بأسلوب استنكاري
للمحاوالت اإلستعمارية األوىل لتتطور إىل أسلوب مقاوم ثم حربي
تحرري ،حيث نجح شيشونغ بهذا األسلوب التاريخي يف تكسري شوكة
الفراعنة .لتصبح تمازغا ذات سيادة .بدأت أشعة الحياة الكريمة
تسطع عىل األرض األمازيغية من جديد بعد فرتة طويلة من الحروب
واألشكال القمعية التي استهدفت استئصال اإلنسان الحر النبيل من
أرضه التي كرمته أي (األرض) بخرياتها املثرية لشهوة وجشع الغزاة
القدامى منهم والوسيطني والحديثني واملعارصين.
 .2الحوار الدائم مع األرض:
إن الحوار املمكن بني اإلنسان األمازيغي واألرض ال يمكن أن يكون إال
عرب اجتماع وحوار كل من  :السماء ،األرض ،اإلنسان ومجموعة القيم
اإلنسانية ،التي يتمخض عنها يف األخري مفهوم الحياة الحرة النبيلة:
 العالقة مع السماء:العالقة الروحية مع السماء :تتجسد يف اإليمان الذي آمن به إيمازيغن
وهو وجود صانع ومدبر لهذا الكون ،وهذا الخالق املدبر ال يمكن رؤيته،
ألن إدراك شكله املجسم يسقط عنه هيبته وقدرته الخارقة .وقد
انعكست هذه الرؤية عىل األشكال الفنية األمازيغية ،كما يقول األستاذ
الفيلسوف الحسني السيعيل ،ومثال ذلك ،شكل املنازل عند إيمازيغن،
حيث يكون املنزل عىل بقعة واسعة من األرض ،عىل شكل مربع أو
مستطيل مع أشكال مكملة أخرى ،ووجود فتحة كبرية وسطه موجهة

نحو األعىل -أي السماء -إال أن هذه املميزات الفنية حاليا بدأت ترتاجع
برسعة خارقة ،ويقترص وجودها عىل األرياف .هذه األخرية بدأت هي
األخرى تستغني عنها لصالح أبنية «عرصية».
العالقة املادية مع السماء :ال يمكن فهم هذه العالقة مبارشة ،بل إن
اإلرتباط املادي يكون عرب عالقة السماء باألرض حيث تتمخض عنها
الخريات الطبيعية التي يستغلها اإلنسان ،لذلك وجب عليه الحفاظ
عليها ،ألن الخريات الطبيعية تضمن لإلنسان الحياة ،فهو خري .هذا
وبحدوث أي خلل يف العالقة املادية بني السماء واألرض يتأثر اإلنسان
(كتوقف تساقط املاء ،حجب الشمس ،شلل الحركة الهوائية .)...ويمكن
أن نشري هنا إىل شكل آخر من هذه العالقة ،إذ تؤثر الظواهر الطبيعية
عىل اإلنسان ،كأشعة الشمس املؤثرة عىل برشته وكذا بعض األمراض
املصاحبة لها (األشعة ما فوق البنفسجية ،األشعة الحمراء )...وحركة
الهواء ،حيث تعمل بعض الرياح عىل دفع بعض األمراض ،وأن تأتي بها
إىل مكان ما لتحدث أمراضا والتهابات لإلنسان عرباستنشاقه للهواء ،أو
تعرضه لعضة حرشة...
 العالقة مع األرض:العالقة املادية :دون أن نخوض يف تبيان أو تأكيد أن اإلنسان من تراب ،إذ
نعتقد أن جميع الديانات السماوية وجل الباحثني والعلماء واملفكرين
يؤكدون ذلك ،ولذلك سنوضح مستوى آخر من العالقة .فاإلنسان بما
أوتي من عقل وتفكري وقدرة عىل مجابهة الطبيعة -حتى أصبحنا
نتكلم عن ثقافة أو ثقافات اإلنسان ،فالثقافة بكل اختصار هي كل
ما زيد عن الطبيعة( .املحراث الخشبي ثقافة ،طرق استخراج البرتول
ثقافة ،األسلحة الحربية ثقافة -)...استطاع من خاللها أن يؤثر أن يأثر
يف األرض ،كما هو متأثر بها ،إلشباع حاجاته املستمرة ،وباختصار،
اإلنسان حاجات وقدرات ،يحتاج إىل إشباع رغباته ،وإشباع الرغبات
يحتاج إىل استغالل قدراته الجسدية والعقلية لتوفري الغذاء اليومي ،فهو
يحرث ويغرس ويسقي وبهذه العملية التي يداوم عليها يحافظ عىل
األرض (من اإلنجرافات مثال) ويحافظ عىل مستقبله املعييش (تأمني
الغذاء) ،وهو ثالثا يحافظ عىل املاشية التي توفر له األلبان واللحوم
ةتساعده عىل استغالل األرض (الحرث ،النقل.)...
 العالقة الروحية:تختلف هذه العالقة عن مثيلتها (السماء) يف كون هذه األخرية مشرتكة
بني الجميع حيثما ذهبت ترتبط روحيا مع السماء (وجود الله  :فهي
غري محددة مكانيا ،أما العالقة الروحية مع األرض فهي مرشوطة
بالحدود الجغرافية (املكان أو املجال) .ومجمل القول أن عالقة
األمازيغي بأرضه ترتكز عىل ما نسميه بالتملك الطبيعي أو «التملك
املتبادل» بني اإلنسان واألرض ،فاألرض كما هي مالكة لهذا اإلنسان،
هو أيضا مال لها ،عن طريق العالقة املادية ،املتبادلة ،ومن هنا تولد
لدى إيمازيغن اإلرتباط بأرضهم ،فتفانوا يف خدمتها ،وملكت قلبهم
وتولت عىل عرش حبهم ،فأهدوا إليها روحهم أثناء الغزوات املتتالية،
وقاوموا اإلستعمار واإلديولوجيات املختلفة واألفكار الغريبة التي
تحمل يف طياتها سموما قاتلة .فاألرض بالنسبة لألمازيغي هي الحياة
والخصب ،والحفاظ عليها حفاظ عىل الحياة وإهمالها موت محقق.
 العالقة مع اآلخر:تحكم إيمازيغن يف عالقتهم مع اآلخر مجموعة من القيم الحضارية التي
استطاع أن يتوصل إليها دون الحاجة إىل سلطة مركزية بريوقراطية،
بل أدركها عرب معامالته التاريخية العميقة ،وتبقى هذه القيم مثار
استغراب كبري لدى املفكرين والباحثني عىل هذا السبق الحضاري الذي
لم يجدوا له تفسريا كامال ،فراحوا يصفون هذه القيم دون التمكن
من تحليلها .يقول املرشيف« :وللرببر شيم عالية منها حنينهم للوطن
والحرية املطلقة التي شبوا عليها منذ نعومة أظافرهم ،ومن أجل
ذلك تراهم يسعون بكل ما لديهم من وسائل وراء املحافظة عىل كيان
القبيلة وضمان استقاللها ،والرببري فضال عن ذلك شجاع بالطبع،
يحب الخوض يف ساحات القتال ،كما أنه معروف بالتعصب لقبيلته
وأهله» .ويقول« :والرببري ،فوق ما ذكر شديد املحافظة عىل عوائده
املوروثة وأخالقه ولغته )...( .ثم إن الرببري نشيط ال يعرف للكسل
معنى ،يتعاطى للزراعة ويشتغل برتبية املوايش .ويف كلتا الحالتني
يعيش عيشة بسيطة» .ثم يضيف قائال« :أضف إىل ذلك أن الربابرة
ال يميلون لحياة العزلة واإلنفراد ،بل يعيشون جماعات جماعات أو
قبائل قبائل»( .محمد محيي الدين املرشيف« ،افريقيا الشمالية يف العرص
القديم» ،الرباط ،املطبعة الوطنية ،1950 ،ص :من  19إىل .)28
إن القيم األمازيغية تلزم أصحابها اإلعرتاف باآلخر كوجود ينبغي
التعامل معه يف إطار من التواصل الحضاري ،مما أدى إىل ظهور مفهوم

العدد - 181يناير 2966/2016
التعايش واالحرتام والحرية والكرم ...ويقول ابن خلدون يف هذه
الفضائل األمازيغية« :والرببر معروفون يف بالدهم وأقاليمهم مميزون
بشعارهم من األمم ،منذ األحقاب املتطاولة ...وأما تخلقهم بالفضائل
اإلنسانية ،وتنافسهم يف الخصال الحميدة ،وما جبلوا عليه من الخلق
الكريم ،مرقاة الرشف والرفعة بني األمم ،ومدعاة املدح والثناء من
الخلق ،من عز الجوار ،وحماية النزيل ،ورعي الذمة والوسائل ،والوفاء
بالقول والعهد ،والصرب عىل املكارة ،والثبات عىل الشدائد ،وحسن
امللكة ،واإلغضاء عن العيوب ،والتجايف عن اإلنتقام ،ورحمة املسكني
وبر الكبري ،وتوقري أهل العلم ،وحمل الكل ،وكسب املعدوم ،وقرى
الضيف ،واإلعانة عىل النوائب ،وعلو الهمة ،وإباية الضيم ،ومشافة
الدول ،ومقارعة الخطوب ،وغالبة امللك ...فلهم يف ذلك آثار نقلها الخلف
عن السلف ،لو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكون أسوة ملنبعيه من
األمم وحسبك ما اكتسبوه من حميدها ،واتصفوا بها من رشيفها ،أن
قادتهم إىل مراقي العز وأوفت فيهم عىل ثنايا امللك ،حتى علت عىل األيدي
أيديهم ،ومضت يف الخلق بالقبض والبسط أحكامهم»( .تاريخ العالمة
ابن خلدون ،دار الكتاب اللبناني ،الجزء  ،1959 ،6ص.)206 :
من كل ذلك يمكن أن نتساءل عن مغزى اإلحتفال بالعام الجديد منذ أن
انترص شيشونغ عىل الفراعنة سنة  950ق.م؟ لم يكن اإلحتفال احتفاال
باالنتصار العسكري ألن هذا األسلوب تم اإللتجاء إليه بعدما نفذت
كل املحاوالت السلمية الساعية إىل وقف العدوان بالحوار والتفاهم.
فتمت االستعانة بالقوة نفسها التي عند الفراعنة ،فكان االنتصار
الحقيقي لدى إيمازيغن هو انتصار ثقافتهم اإلنسانية الحضارية،
انتصار اعتقادهم الديني ،انتصار األرض ،انتصار كرامتهم ووجودهم
وحريتهم ،لقد صادف اليوم اجتماع ثالث معطيات:
 .1تكسري شوكة العدو
 .2تجدد الخصب ،حيث نزول ماء الخري الذي يبرش بسنة فالحية جيدة
 .3اإلعالء من شأن القيم األمازيغية مقابل دحض األفكار الالانسانية
والسياسات املنحطة واملجحفة
وعىل هذه الركائز جعل إيمازيغن يحتفلون بهذا اليوم ويعتربونه حدثا
عظيما فسموه «آس أمغار» .ثم جعلوه تقويما وباألمازيغية «اسكذ».
* طريقة اإلحتفال بالسنة األمازيغية:
أما األشكال الفنية التي يستعملها إيمازيغن يف تخليد هذا اليوم فهي
عبارة عن مجموعة من املأكوالت والرشاب تعدها النساء مع إنشاد
بعض املواويل ،واستعمال مواد الزينة للكبار والصغار ،كما يعترب هذا
اليوم مناسبة للتقدم بالخطبة ملن لم يسبق له الزواج.
هذا وتختلف الطرق والوسائل املستعملة من منطقة إىل أخرى لكنها
تلتقي عند مغزى واحد وثقافة واحدة ،وتتفق جميع مناطق تامازغا
يف أشكال التحضريات وأنواعها وما ترمز إليه ،فاملأكوالت مثال عند
تحضريها تكون عبارة عن مجموعتني:
 .1مأكوالت جافة( :تغواوين ،إيباون ،رحيمز ،ثازارث يوزغن ،ازبيب)...
نعتقد أن هذا النوع مخصص للموتى من إيمازيغن الذين راحوا ضحية
الظلم واالستعباد الفرعوني ،حيث أن األرقام تشري إىل أعداد كبرية من
املوتى واألرسى عاشوا كالعبيد يف بناء العمارات الفرعونية .فهؤالء
تم فقدهم إىل األبد ،وبهذا يكون املحتفلون األحياء ال ينسون إخوانهم
املتوفني فهم متأملون ملا حدث لهم من آالم وعذاب.
 .2مأكوالت مختلفة مع السائل( :كسكس بالخرضاوات ،حريرة،
لحوم ،إيوزان )...ويكون هذا النوع تعبريا عن الحياة والخصب،
يقدم للناس يف شكل مجموعات ،للمشاركة يف األكل ،وهم بهذا املعنى
يشكرون األرض ويكرمونها كما أكرمتهم العطاءات والخريات التي
تسد رمقهم وحاجاتهم إىل الطعام واملاء.
ويمكن أن نضيف هنا شكال آخر ،يتعلق بالحيوان فاألمازيغي أثناء
احتفاله ال ينىس الحيوانات األليفة ،بل يشاركها يف االحتفال عن طريق
تعليق بعض الرموزمثال عىل قرني البقر أو رأس الحصان ،ثمم يقدمون
لهم بعض املأكوالت الزراعية ،واملعنى من ذلك أن هذا الحيوان ما دام
يشارك اإلنسان يف خدمة األرض ،فعليه أن يحتفل هو أيضا ويكرم
األرض كما تكرمه.
وخالصة القول أن األرض بالنسبة لألمازيغ هي كل يشء ما دامت هي
الحياة والخصب ،ولذلك يسعى إىل الحفاظ عليها من كل خطر يتهددها
كاستعمال وسائل كيماوية ،أو القضاء عىل الطبيعة ،أو تلويث املياه،
أو الغزو األجنبي بشقيه العسكري والفكري .واالحتفال باألرض بوجود
قيم أمازيغية وديموقراطية ،قيم الحرية والعدالة والكرامة واملساواة.
بقلم :فكري ازناك

التجمع العاملي األمازيغي يطالب بإقرار رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا مؤدى عنه

راسلت رئيسة التجمع العاملي األمازيغي املغرب أمينة إبن الشيخ ،املئات
من املنتخبني من رؤوساء جهات وبلديات وجماعات بمختلف مناطق
املغرب ،بهدف تخليد رأس السنة األمازيغية.
وطالبت املناضلة االمازيغية يف رسالتها بإعطاء رأس السنة األمازيغية
ما يستحقه من عناية واهتمام ،وذلك بتنظيم أنشطة ثقافية باملناسبة
وجعل يوم األربعاء  13يناير  ،2016الذي يتزامن مع رأس السنة
األمازيغية يوم عطلة يف جميع القطاعات.
ودعت إىل كتابة أسماء األزقة والشوارع واملراكز واملقرات واملركبات
باللغة األمازيغية ،إىل جانب الكتابة باللغة األمازيغية يف الوثائق
الرسمية الخاصة بمؤسسات الدولة اسوة باللغة العربية ،وكذا يف
الوثائق التي توجه للمواطنات واملواطنني املغاربة.
وتقول امينة ابن الشيخ يف رسالتها انه يتوجب االعرتاف برأس السنة
االمازيغية تماشيا مع الواقع القانوني لألمازيغية ،واستحضارا
للتوجيهات والخطب امللكية املرتبطة بوجوب اإلرساع يف تفعيل رسمية
األمازيغية ،والتعهد رسميا بصياغة القانون التنظيمي لألمازيغية قبل
متم السنة الجارية.
وكذا بناءا عىل الفصل الخامس من الدستور املغربي الذي نص عىل
األمازيغية لغة رسمية للبالد ،وتفعيال إلقرار حرف تيفيناغ من طرف
امللك محمد السادس يف  10فرباير  2003كحرف رسمي لكتابة اللغة
األمازيغية.
وارتباطا بنفس املوضوع اصدر التجمع العاملي االمازيغي بيانا توصلنا
بنسخة منه يستنكر فيه عدم االعرتاف بالسنة األمازيغية للسنة الرابعة
كعيد وطني من قبل الحكومة املغربية
ويقول البيان أنه وبعد أربع سنوات من والية الحكومة املغربية الحالية،

ووفق تقييم موضوعي مبني عىل جرد للقرارات الحكومية املرتبطة
باألمازيغية ،لن ينتاب التجمع أي شك وهو ما يؤكد عىل أن حصيلة
حكومة عبد اإلله بنكريان كانت سلبية وسوداوية بالنسبة لألمازيغية
يف جميع القطاعات التي يرشف عليها وزراء حزبه "العدالة والتنمية"
ووزراء بقية أحزاب األغلبية الحكومية.
وندد ذات البيان ،بمواصلة الحكومة الحالية لسياسة التمييز ضد
األمازيغية ،التي تخالف التوصيات األخرية للجنة الحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية لدى األمم املتحدة ،وكذا التوجيهات امللكية
املؤكدة عىل وجوب اإلرساع يف تفعيل رسمية األمازيغية ،وحمل حكومة
بنكريان كامل املسؤولية عما سيرتتب عن سياساتها.
وشجب استمرار حكومة بنكريان يف رفضها إلقرار رأس السنة
األمازيغية كعيد وطني بعطلة ونحن عىل بعد حوايل عرشة أيام من
السنة األمازيغية الجديد ،كما عرب عن رفضه لترصيحات الناطق
الرسمي باسم الحكومة نهاية شهر دجنرب من السنة املاضية،
التي تنترص للغة رسمية عىل حساب أخرى بشكل يخالف املنهجية
الدستورية.
واستنكرالتجمع يف بيانه وبشدة تجاهل إقرار رأس السنة األمازيغية
كعيد وطني رسمي للسنة الرابعة عىل التوايل من طرف الحكومة
املغربية الحالية ،رغم اعرتاف الدستور املغربي بالهوية األمازيغية
وإقراره برسمية اللغة األمازيغية ،ورغم االعرتاف الرسمي بالسنة
امليالدية ،كما ندد بصمت مختلف األحزاب املغربية املمثلة يف الربملان عن
ذلك.
ودعا كل األحزاب والجمعيات واملنظمات والقبائل املغربية واملواطنات
واملواطنني إىل مقاطعة العمل والدراسة ،يوم األربعاء  13يناير ،2016

عمال بمبدأ الرتسيم الشعبي من أجل انتزاع الرتسيم الرسمي لرأس
السنة األمازيغية كعيد بعطلة.
وطالب كل اإلطارات والفاعلني واملواطنني إىل املبادرة بمراسلة رئيس
الحكومة ،سواء عرب رسائل أو برقيات أو بطاقات بريدية ،يكون
مضمونها التأكيد عىل وجوب إقرار رأس السنة األمازيغية كعيد رسمي
وطني بعطلة.
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voyage en tamazgha

(3)

Comme un génocide culturel
* Et pourtant c’est un beau pays
Les retrouvailles avec cette magnifique terre de mes
ancêtres mobilisent mon temps, mes sentiments et
ma passion. Je me donne quand même des pauses de
lecture. Je reviens à ce dossier intéressant consacré
dans un numéro d’été du Nouvel Obs, aux penseurs
arabes. A commencer par Avicenne, cet « Aristote
en turban ». Il a réfléchi sur la logique, la métaphysique…Un rationnel, un bon vivant… mais qui croit
aux vertus de la religion ; « elle est même, dit-il, nécessaire à la paix civile ». Je ne manque pas de penser
à cette remarque lors de cette virée dans le flanc sud
du haut Atlas. Au tournant d’un virage, loin de tout,
la petite route débouche sur un village à l’horizon
perché dans une montagne, ou au fond d’une vallée,
apaisé et regroupé autour d’un minaret. Oui la religion est autre chose que « l’opium
du peuple » elle est le ciment d’un
corps social en mal de cohésion.
Facteur d’intégration et non d’exclusion ; d’union et non de division
sectaire…Le rapport au sacré est
justement un autre indicateur du
changement subi.
Dans notre enfance, nous avons
baigné dans un rapport joyeux et
quasi-ludique avec la religion.
Ma grand-mère dont l’arabe se
limitait à deux ou trois versets
du coran était pratiquante. Cela
ne l’empêchait pas d’assister
aux fêtes, d’entonner une chanson quand elle est emportée par
le rythme. Les jeunes filles allaient en groupe chercher du bois
ou de l’eau à la source à la tombée du soleil. Elles chantaient et riaient et souvent
des groupes de jeunes les taquinaient du haut de la
petite colline qui surplombe le source. Et plusieurs
destins de couples ont été ainsi noués dans l’allégresse et la sérénité. Les femmes portaient leur Amlhaf, habit ample qui couvre le corps, retenu par des
broches en argent, la fameuse tizerzit, emblème de
Tamazgha et un léger foulard sur la tête. Pendant les
fêtes nationales, les mariages et les moussems…les
gens du village constituaient eux-mêmes leur groupe
d’Ahouach. Une djellaba au blanc immaculé et un
poignard en argent étaient ressortis à cette occasion. La communion était totale. Aujourd’hui le wahhabisme est passé par là. Dans les villages de mon
enfance, le sourire a disparu. L’habit noir a fait son
apparition. L’Afghanistan a fait des émules. Le prénom Oussama est légion. Les femmes portent gants
et chaussettes (à 40°). Pour célébrer une fête on va
chercher un groupe ou un Dj ou tout simplement on
met un CD…
Je revisite Tafingoult. Ce chef lieu prestigieux des
temps passés, vivote autour de quelques services
administratifs ayant perdu son éclat d’antan. Il y a
certes des signes de changement positif dans le sens
où l’eau et l’électricité relient des coins jadis isolés. Face au déclin de Tafingoult, Oulad Berhil est
devenu un centre urbain dynamique ayant tiré profit
de l’arrivée de l’agro-industrie dans la région. Les
terres fertiles irriguées par l‘oued Souss donnent
des variétés d’agrumes et de légumes d’une qualité
exceptionnelle. Le niveau de vie a changé. La misère

recule cédant la place a une autre variante de misère
immatérielle. Oulad Berhil abrite encore la Kasbah
du terrible Caïd Hida N Mouiss. Cet ancien délégué
du Makhzen, pacha de Taroudant ; il avait semé la
terreur dans la région. Il a connu une mort atroce,
décapité par les hommes d’El Hiba. Le patrimoine
folklorique garde encore le souvenir de ce despotisme féodal qui avait marqué tout le haut Souss. A
sa mort on chantait en effet « « Asif n Tighanimin,
agh ibbi lmenchar asatour,
Nghan igdad lbaz, our soul ksouden iat. C’est dans
l’Oued de Tighanimin (sud d’Agadir) que la hache a
coupé le tronc, les moineaux n’ont plus peur de rien,
ils ont mis à mort le faucon ». Admirez la beauté des
images poétiques que la traduction ne reflète que
partiellement.
Impossible de ne pas faire un saut du côté d’Aoulouz.
Jeune centre urbain et ancien centre de pouvoir des

célèbres caïds Dardouri, dont les vestiges historiques
sont encore visibles. Aoulouz est connu pour ses produits agricoles, ses moussems de gnaoua. Sa position stratégique auprès de Oued Souss lui confère
aujourd’hui une autre importance. C’est le bassin
d’eau qui nourrit toute la plaine du Souss notamment
la région de Taroudant. De formidables ouvrages hydrauliques permettent de gérer en amont les flux de
l’eau. Je fais une tournée du côté du barrage Mohktar Soussi, je suis ébloui par le gigantisme du travail accompli au sein de la montagne. Inauguré par
le souverain en 2002, c’est une des fiertés du Maroc
nouveau. La commune d’Iouziuoua est devenue verdoyante. Je m’y arrête pour une pause à quelques
kilomètres du barrage. Un silence apaisant et des
montagnes tout autour incitant à la méditation et au
recueillement. Je ne manque pas d’avoir une pensée
à ses instituteurs et institutrices qui affactés dans
ses régions accomplissent souvent leur devoir avec
abnégation. De vrais militants de l’ombre. Notre système éducatif devrait trouver une formule pour leur
rendre un hommage permanent. Des oasis naissent
ici et là bénéficiant de la retenue d’une eau qui a
permis la résurgence de sources limpides et fraîches.
Pourvu qu’une bonne gouvernance permette de rétablir un équilibre entre les zones de l’oued Souss. Les
petits paysans en amont du fleuve sont défavorisés
par rapporta aux gros fermiers de la zone de Sebt
Elgourdane et Ouleid Taima.
En remontant vers la base du barrage je me rends

compte que je ne suis
plus qu’à une cinquantaine de kilomètres du
parc national Toubkal.
La tentation est forte
de découvrir ce site
* Bakrim Mohmed
splendide. Mes cousins me conseillent de
le programmer plutôt
pour avril. Rendez-vous est pris pour le printemps
Inchallah.
En allant vers Taroudant, je fais un détour du côté
d’une oasis, Tioute, véritable havre de paix. Je
prends un repos dans les champs noyés dans un océan
de verdure. C’est un vieux centre historique qui ne
manque pas d’atouts…de l’eau en abondance il y
a des piscines mais qui ne sont plus entretenues et
une très belle palmeraie dans la vallée. Les palmiers
hélas sont attaqués par des parasites graves. Dommage encore
une fois. Le génocide dont j’ai
parlé semble général. Je visite
l’école coranique, une medersa
traditionnelle, la zaouïa tijania.
Je découvre également la coopérative Taïtmatine (les sœurs).
Des femmes organisées grâce au
soutien de l’INDH développent
leurs savoir faire en matière
d’argane avec l’apport des nouvelles techniques. Je n’hésite pas
à m’approvisionner ; je raffole de
l’argane et de ses dérivés notamment l’amlou. Un délice qui dit et
résume tout le charme et la spécificité de cette région.
Taroudant. La belle capitale de la
région justement. Fille de l’histoire, avec son heure de gloire avec les Saadiens ;
fille aujourd’hui de la géographie avec les mutations
que connaît la plaine de Souss et qui influent sur son
développement. Il y a au moins deux villes en une.
Il y a le Taroudant du capitalisme agricole avec ses
signes et ses symboles ; et il y a le Taroudant intra
muros, celle que j’aime ; l’alter ego de Marrakech,
paisible, au rythme adapté à la nature et au souvenir.
Il y a beaucoup de vélos notamment avec des femmes
; le centre ville devrait être interdit aux voitures.
Elle peut postuler à être la première ville écologique
du pays ! Le soir la place Assarag s’anime tranquillement. Je prends un thé à la place farq Lahba… car
tout ici bas est appelé à la séparation, sur la voie de
la rencontre ultime.
Taroudant, ville de la mémoire refoulée mérite un
meilleur sort. Ville prisée par les politiques internationaux grâce au mythique La gazelle d’or mais aussi
par les cinéastes. Jacques Becker y a tourné son Ali
Baba (1954) avec Fernandel. Le cinéaste français
André Téchiné m’a raconté une fois qu’il aime venir
y écrire.
Alors pourquoi pas un festival de scénario à Taroudant ? Un scénario possible contre l’oubli.
* critique de cinéma
et président du Forum Culture et Cinéma
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Yennayer 2966 célébré partout dans le monde
Le nouvel an amazigh(berbère) sera célébré cette année partout dans le monde. Plusieurs mairies présideront des cérémonies officielles. La survivance de cette fête ancestrale devrait conduire à la promulgation d'un jour férié dans tous les
pays d'Afrique du Nord.
Chaque année Kabyle.com vous propose un programme officiel. Nous mettons ici en avant les annonces de nos partenaires
et des annonceurs.
Toute l'équipe de Kabyle.com vous souhaite une très bonne
année 2016 (2966 de l''An amazigh).
Lyon
L'association Tagmats de Lyon fête le nouvel an amazigh (berbère) au centre culturel de Villeurbanne le samedi 9 janvier
2016. Kabyle.com partenaire. Consultez l'événement. Présence de Kabyle.com.
* Aubervilliers
L'association Bouzeguene Europe organise Yennayer concert
Ait Ferhat, Kamel Igman, Grouep Asalas samedi 9 janvier 17h
à l'Embarcadère
* Beauvais
Repas traditionnel yennayer "couscous poulet" et concert
d'Alilou le samedi 16 janvier 20h30 à l'Espace Pré-Martinet.
Bordeaux
L'Association Culturelle des Kabyles de Bordeaux (ACKB)
célèbre Yennayer le 16 janvier à partir de 18h à la Salle Gouffran. Dîner spectacle groupe musical Midi Berbère DJ Tombola. PAF : 14€
Bruxelles
Concert avec l'association Tiddukla Tadelsant Nimazighen de
Bruxelles le 13 février à 20h - Vente dédidace du livre Noël à
Paris Ferhat Mehenni à 16h. PAF : 12€
L'Association Culturelle N'Imazighen fête Yennayer le 23
janvier à la salle Polyvalente de Virginal/Ittre à 19h. Repas
apéritif-jus de fruit, couscous avec choix de viandes, thé à la
menthe pâtisserie berbère - Soirée animée par Zayen PAF :
30€
L'association MarBel organise une soirée familiale le 15 janvier au château du Karreveld - Fatima Tabaamrant suivi du
concert du groupe de Med Ziani, Amazigh Groove (EspagneMaroc) à la Grange. Exposition inédite sur l’Art berbère et
sa relation avec l’Art universel intitulé « Art sans frontières »
de l’artiste peintre Moustapha Zoufri. Entrée gratuite pour
les 50 premières personnes habillées en costume traditionnel
Amazigh. Restauration amazigh : Assouak Sous.
Yennayer à Bruxelles avec le chanteur karim Si Ammour au
123 Rue Royale 123 le 9 janvier à 18h.
Calgary
Présentation de Yennayer - Repas - Soirée musicale - 16 janvier à 17h Rutland Park Community SW of Calgary 3130 40
Avenue SW, Calgary AB T3E 6w9 - Les femmes amazighes
sont invitées à venir habillées en robes amazighes.
Épinay-sur-Seine
Concert d'Ali Amran, le 10 janvier de 14h à 20h à l’Espace
Lumière Epinay Sur Seine
Freiburg
L'association Amitié Allemagne-Kabylie (DKF) célèbre Yennayer le samedi 23 janvier à 16h - Conférences et soirée dansante avec Uli et groupe de musiciens kabyles et DJ PAF : 20€
Cergy
L'Association Franco-kabyle Ile de France partage un couscous avec des célébrités kabyles le samedi 9 janvier de 18h
à minuit à la Maison de Quartier des Linandes - animation
Mikmik - Concert : Azwaw Oussadi Ali Amran PAF : 20€
Grande-Synthe (Dunkerque)
L'association AFOUS G'FOUS vous invite à partager ce moment autour d'un couscous traditionnel (au poulet) , d'une
soirée dansante à la Salle de l'Atrium à Grande-Synthe. PAF
: 5€
Las Palmas de Gran Canaria (Tamazgha Occidentale - Iles
Canaries)
L'association culturelle canarienne Azar Tamsmunt Takanart
N Tedlsa Tamazight fête le nouvel an amazigh le samedi 9
janvier de 20h à 22h à la Salle Las Palmitas C Herreria n°7
Vegueta Encuentro Festivo-Cultural Imazighen
La Roche-sur-Yon
Algérie France Amitié Nantes fête le Nouvel An Berbère avec
un repas traditionnel le samedi 16 janvier - Petite Salle des
fêtes Bourg-sous-la-Roche à partir de 19h30 - Musique :
Belaïd Branis - Cuisine nord-africaine.
Londres
Amazigh Cultural Association in UK célèbre Yennayer le 16
janvier de 15h à 19h. Couscous - Concert Chérif Imkhelaf,
Les Petits Kabyles, Hamid Tifrani, Kamel, Allaoua Balouli, Uli
Rohde PAF 10€
Malakoff
L'association franco-kabyle de Malakoff invite Ali Ideflawen,
Kahina Dance, les 3K le samedi 16 janvier à 19h MJQ Bar-

busse PAF 10€ sur réservation
Marseille
La Café culturel Kawawateï fête Yennayer le samedi 23 janvier 10h30-13 Atelier cuisine berbère à la Pépinière, 19h18h Café équitable, 19h-20h Atelier henné, 21h Veillée
Gaâda, chants musiques, contes
L'AFK 13 16 janvier à 18h30 40 avenue de la Rosière sur
réservation
Montréal
Le Centre Amazigh de Montréal invite la communauté kabyle
pour célbréer Yennayer le samedi 16 janvier à 17h au Collège
de Maisonneuve - Imensi n yennayer, musique animation.
PAF 20$.
Gala Hommage à Lhacene Ziani le 23 janvier 2016 20h
Théâtre le Château 6959 rue Saint-Denis Montréal H25-254
Métro Jean Talon - concert avec Nacer Djenadi, Amirouche
Arbane, MohE Deflaoui, Groupe Barbanya, Slimane Dahmane, Nadir Bellache, Salah Amrouche, Smaîl Hami, Amar
Hamel, Tahar Tayebn Massi, Hakim Kaci, troupe Tafsut - PAF
20$
Levée de fonds association Inas - Couscous soirée dansanteSamedi 9 janvier 18h 5035, rue Saint Dominuque H2T 1V1
PAF 20$
Nancy
L'Association de Culture Berbère de Nancy, ACB54 organise
un couscous spectacle à l'occasion du nouvel an berbère avec
Mohand OUMOUSSA, TAOUS, Hamid FERHATI à la Salle des
fêtes de Vandoeuvre Lès Nancy le 15 janvier à 19h. PAF : 15€
Nantes
L'Association Culturelle Berbère Imazighen 44 fête Yennayer
le samedi 16 janvier à la Salle Nantes Erdre à Nantes. Soirée familiale et conviviale. Concert : Groupe Timilit Izumal Mahmoud - Chroales enfants - Wahab - Repas de 18h à 20h.

PAF : 15€
New York
L'Association America Kabylia Friendship & Union invite le
sénateur Bernard Kenny (Démocrates), le journaliste Bill
Weinbgerg - Buffet berbère - Défilé de costumes traditionnels - DJ Marathon Matoub - Conférence de Sadi Robin Melbouci "La Kabylie en marche vers sa liberté et sa période de
transition" le samedi 16 janvier de 14h à 18h à Aller Saints
Church 206 East 11th Street (2d and 3d Avenue) NY 10003.
Nice
L'association culturelle et sportive des Kabyles de Nice célèbre le Nouvel An Berbère le 17 janvier de 14h à 20h30 à
la Salle Emeraude - Conférence sur l'Histoire de Yennayer Animation DJ et danse du Ballet Gouraya de Marseille - PAF
15€
Ottawa-Hull
L'Association Culturelle Amazigh d'Ottawa-Hull célèbre Yennayer 2966 le samedi 16 janvier à partir de 18h à la Salle
du Centre Richelieu-Vanier de la ville d'Ottawa. Concert Ali
abdjaoui - Troupe Tilleli
Oum El Bouaghi (Tamazgha Occidentale - Algérie)
L'association 8 mai 45 organise un gala à l'occasion du nouvel
an bebère "Yennayer" le 13 janvier à la maison de la culture
Makomades.
Oran (Tamazgha Occidentale - Algérie)
Festival de Yennayer du 06 au 9 janvier 2016 avec l'association Numidya. Un grand “couscous de Yannayer 2966” sera
préparé, dans la soirée du jeudi, et offert vendredi, au public à
la Médiathèque d’Oran. Ces manifestations culturelles auront
lieu à la Médiathèque d’Oran, au
Théâtre régional “Abdelkader Alloula”, à la salle “Es-saada”,
à l’Université d’Oran et à l’auberge de la localité de Belgaïd.
Carnaval Ayred.
Ottawa
L'ACAOH fête Yennayer le 16 janvier à partir de 18h à la salle
du Centre Richelieur-Vanier 300, Avenue des Pères Blancs concert Ali Abdjaoui - Troupe Tilleli

Paris
L’Association de Culture Berbère de Paris fête le Nouvel an
Berbère dans ses locaux , dimanche 11 janvier 2015, de 14h à
18h. L’animation musicale sera assurée par Idebbalen de Saïd
Akhelfi, Marzouk Mechiche, Moh, ou encore DJ Barek.
Réception à l'Hôtel de Ville de Paris le mardi 12 janvier 2016
sur inscription.
Pierrefitte
L'association Tudert organise Yennayer le samedi 16 janvier à
partir de 18h à la Guinguette. Animation et poésies Mohand
U'L'Hocine - Hacène Hirèche. Concert Zahir Adjaoui, Omar
Babaci, Taous, Saïd Yanni, Ramdane Sekat. Salle Espace
Guinguette Place Jean-Jaurès PAF 8€ - 15€ (avec repas)
Prague
Yennayer à l'Institut francais le 12 janvier à 18h au Stepanska
Praha 1 - Exposition artistique Mezari Chérif.
Québec
Forum Kabyle de la Ville de Québec célèbre Yennayer 2966 le
samedi 16 janvier 2016 à partir de 14h00 à l’école Cœur Vaillant 3430, Boulevard Neilson G1W 1W1. Spectacle musical
avec le chanteur Hamid Ouchene, défilé de robes kabyles avec
le groupe Numidia. PAF : 20$
Rennes
L'Association culturelle de Bretagne fête Yennayer 29662016 à la Salle EPi de Longchamps à Rennes Soirée dansante
- Disk jockey. PAF : 18€.
Saint-Denis
L'association ARTS MONDE et les associations Tiklit, Maison
Amazigh et Djemaa Saharidj invitent Akli D, Massa Bouchafa
Tighri Uzar le 16 janvier 19h30 - Salle de la Légion d’honneur
-Saint Denis PAF 10€
Saint-Etienne
Soirée Yennayer le 9 janvier 2016 avec l'association Numidya
sur invitation dans son local associatif.
Seattle
Soirée Yennayer anubis Nights le 9 janvier à 21h au Harissa
Mediterranean Cuisine.
Sidi Aïch (Tamazgha Occidentale - Kabylie)
Le 12 janvier 2016 avec l'Association Soummam Eco Culture
au lycée Taos Amerouche. 14h: Déjeuner couscous traditionnel - 15h : Conférence débat animée par Kamel Bouamara
Yennayer tradition et perspectives.
Soissons
Concert Yennayer 2966 de Djura le 10 janvier à 16h au MailScène Culturelle - Organisé par la ville de Soissons.
Tamezret (Tamazgha Centrale - Tunisie)
Cycle de conférences autour de la culture amazighe dîner collectif le 16 janvier. 2ème édition de la célébration de Yennayer.
Tizi-Ouzou (Tamazgha Occidentale - Kabylie)
Marche populaire du Mouvement pour l'Autodétermination
de la Kabylie le mardi 12 janvier 2016 à 10h30. Université Ancienne mairie.
Tunis (Tamazgha Occidentale - Tunisie)
Programme commun des associations de culture amazighe et
l'asssociation tunisienne pour le patrimoine et l'environnement du 9 au 14 janvier.
Toronto
La mardi 12 janvier à 18h. Raps couscous poulet - Thé à la
menthe - Gâteaux berbères - Présentation de Yennayer par
Rachid At Ali uQasi professeur de tamazight - Soirée musicale
1943 avenue Road Toronto - ACAOH
Toulouse
L'Association Afrika31, en collaboration avec la mairie de
Toulouse, organise le samedi 16 janvier 2016 à partir de 14h
le nouvel an Berbère, Yennayer 2966 sur la Place du Capitole
de Toulouse.
Valence
L'association culturelle Amazigh Drôme Ardèche organise une
soirée à l'occasion du nouvel an berbère le samedi 16 janvier
à Valence.
Vgayet (Tamazgha Occidentale - Kabylie)
Marche populaire du Mouvement pour l'Autodétermination
de la Kabylie le mardi 12 janvier 2016 à 10h30. Université
Targa Uzemmur - Place Saïd Mekbel.
Vitrolles
Tifin'art célèbre le Nouvel An Amazigh le samedi 30 janvier
au Centre Social Le Bartas de Vitrolles de 15h à 23h PAF 10€.
Caravanes du HCA en Algérie
Cinq caravanes culturelles sillonneront 14 villes d’Algérie du
10 au 13 janvier. Cette tournée culturelle démarrera du Palais
de la Culture Moufdi Zakaria à Alger, avant de faire escale
à Tizi Ouzou, Mila, Guelma, Bouira, Bejaia, Oran, Bordj Bou
Arréridj, Sétif, Relizane, Ain Defla, Sidi Bel Abbés, Tlemcen
et Jijel.
Assegas Ameggaz 2966 !
Source: www.kabyle.com
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ⵏ ⵖⴻⴷⴷ ⴳⴰⵏⴰⴰⴱⴻⵔⴽⵏⵏⵉⵙ .ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ :”ⴰ ⵊⵃⴰ ,
ⵉⵣⵏⴻⵣⵓ ⴼⵉⵖ ⵀⵢⵙ ⵔⴰⵜⵜⴰⵢⴻⵜⵜⵉ ⵔⴰ ⵔⵓ ⵓⵚⵍⴰⵟⵟⵎⵓ
ⵙ ⵖⴻⵙⵏ ⵜ ⴷⴰ ⵕⴰⴹⵣⴻⵏ ⵔⵓ ⵜⴰⵀ”ⵏⵏⴻⵙ”ⵉⵏⵏⴰ ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ :
ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵜⵉⴳ ⵏⵏⴰ ⴰⵛ ⵉⵙⴳⵓⵛⵛⴻⵍ”.
ⴳⵉⵜⴰ”ⵉⵅⵎⵎⴻⵎ ⵊⵃⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵙⴻⵏⴷⵓⴱⴻⵏⵜ ⵏⵏⴻⵙ :
ⴰⵏⵏⵉ ⴰⵀⴰ ⴷⴷⴻⵖ ⵉⴽⵎⴷ ⵉ ⵓⵎⵟⵟⴰⵍⵚⵓ ⴷ ⵉⵀⴻⵏⵛⴰⵕⵏ”.
ⵏⴹⵉⵙⵙ ⴰⵀⴰ ⵛⴻⵏⵏ ⵜⵢⵉⵛⵏⴻⵅⴰⵜ ⵖⴼⴼⵓⵙⵙ”ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵖ :
“ ⴳⵉⵜⴰ
ⵢⴰ ⵯⴽⴽⴰ ⴰⵃⵊ ⵣⵏⴻⵣⵣⵉ ⴷⴰ ⴷⵉⵉⵙⵓⵔⴷⵓ ⵓⵎⵙⴰⵖ .ⴰⵙⵇⴻⵙⵉ ⴰⵀⴰ? ⴷⴰⴷⴷⴻⵖ ⵏ ⵓⵎⵟⵟⴰⵍⵚⵓ ⵙ ⵓⵡⴰⵏⵉⵍ -
ⵜⵢⴰ ⵏ ⵉⵔⵓⵡⴰⵜ ⵖⴻⴷⴷ ⵓⵚⵍⴰⵟⵟⵎⵓ ⴰⴳⵉ ⵙⵉ”ⵊⵃⴰ :
”! ⴰⵛ ⵉⵍⵉⵢ ⵙⵉⴳ ⴷⴰ ⵖⴷⴻⵯⴳⴳ?ⵏⵓⵏⵏ ⵉⵎⵎⴻⴳⵜ
ⵜ ⴰⵚⵟⵉⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ ⵙ ⵓⵇⴷⴰⴼ :”ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ”.
ⴰⵏⵏⵉⵓⵎⵙⴰⵖ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ :”ⴰ ⴰⵢⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⵙⵙⴻⵟⵚⴰⵏ ?”.
ⵡⴰ-ⵢⵢⴰⴹ :”ⵉⵀⴻⵔⴽⵓⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⵟⵟⴰⵍⵚⵓ ⵀⴰ. ⵀⴰ .ⵀⴰ”.
ⵉ ⴰⴽⴼⵉ ⴰⵀⴰ ⵙⴻⵏⵏ ⵜⵢⵉⵛⵏⴻⵅⴰⵜ ⵖⴰⵙⵎⵓ ⵖⴻⴼⴼⵓⵙⵙⵉ
ⵊⵃⴰ ⴰⵜⵉⴳ .ⵢⵓⵎⵥ ⵜ ⵊⵃⴰ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⵣ.
ⴳⴻⵣ ⵜ ⵉⵔⵙⵉ ⴰⵀⴰ ⵓⵚⵍⴰⵟⵟⵎⴰ ⵖⴰⵙⵎⵓ ⵙⵓⴳⵉ ⴷⵓⴽ
ⴰⵀⴰ ⵏⵢⵉⴷⵓⴳⴳⵉ ⵏⵙⴽⵔⵓⴱⵉ ⵙⵉⴷ ⴰⵕⵥⵉ ⵜⵍⵉⵜⵜⵓⵜ
ⴷⵎⴽⵉ ⵛⴰ ⵙⵉ ”ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵊⵃⴰ ⴰⵀⴰ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ:
ⴰⵀⴰ? ⵓⵚⵍⴰⵟⵟⵎⵓ ⴳ ⴰⵢⵎⵓ ⵉⵍⵍⵉ ⵔⵓ ⴷⵉⵏⵉⵜ ⵉ ⴷⴰ
ⵙⵉⴷⴷⵉ ⵉⵔⵎ”ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⵏⴷ ⵉ ?”.ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ ⵙ ⵜⴰⵟⵚⴰ :
ⵔⵓ ⴰⵀⴰ ⴷⵉⵔⵛⵓ ⴳⵉⵜⵓ ⵏ ⵉⵔⴼⵉⵜ ⵙ ⴷⵣⵏⵔⴻⴼⵜ ⵉ
ⴷⵉⵡⴰⵜⵜ ⴷⴰ ⴷⵖⵎⵓⵜ ⴰⵀⴰⵜⵓⵎⵖⴷ ⴰⴷ ⵉ ⵜⴻⵙⵙⴻⴽⵏⴷ ,
ⵙⵉⴳ ⴷⴰⵡ ⵏ ⵔⵉⴼⴼ ⵜⴼⴻⵍⵍⵉⵇⵉⵜ ⵙ ⵓⵏ ⵓⵚⵍⴰⵟⵟⵎⴰ
ⴷⴰ ⵖⵉⵏⵏ ⵔⵓ ⵏⴻⵍⵍⴰⵡ ⵏ ⴷⴷⵉⵙⴰ ⵓⵏⵉ ⵜⵍⵉⵛⵔⴻⵎⵜ ⴽⴻⴼⵜ
ⵜⴰⵀⵙⴽⴻⵔⵖ ⴰⵢ-ⴰ ⴷ ⵉⴷⵛ .ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⴰⵛ ⵙⵃⵉⵍⵍⴻⵍⵖ .
ⵖⴷⵉⵏⴽⴻⵙⵙ ⵉ ⵛ ⵔⵓⵏⵏⵉⵖ ⴰⵛ :”ⴷⵉⵙ ⵉⵀⴻⵔⴽⵓⵙⵏ” ,
,ⵀⴰⵜ ⵜⴻⵙⵖⵉⴷ ⵜ ⵉⵎⵛⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ“.
ⴷⴰⵎⵎⵃⵓⵎ ⴼⴰⵣⴰⵖⴰ *
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ⵜ ⵔⴰⵢⵓⵙⵢ ⵊⵃⴰ ⴰⵎⴻⵏⵔⴰⵔⴰⵣ ⵙ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ,
ⴷⴰ ⵖⵎⵓⵢⵉⵙⵙⴻⴷⵏⴰⵖ ,ⴰⵔ ⵉⵙⵙⴻⵍⵡⵓⵣ ⴰⵏⴳⴰⵥ ⵏⵏⴻⵙ,
ⵉⵙⵙⴻⵍⴱⵅ ⵉⵜⴻⵔⵙⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ.
ⵙⴻⵏⵏ ⵜⵎⵉⴳⵏⴻⵡⵜ ⵙ ⵍⵓⵖⴰⵢ ⵣⴰⵔⴰⵔⵏⴻⵎⵓ ⵢⴻⵊⵊⵉ ⴷⵓⴽ
ⵏⴻⵥⵥⵓⴱⵉ ⴷⴰ ⴰⵃⵊ ⵙⴻⵏⵏ ⵙⴷⵉⵎⵓ ⵙ ⴷⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵓ-
ⵖⵉⵊⴷⵓ ⵙⵉ ⴷⵍⴰⵖⵜ ⵙⵉ”ⵙ ⵓⵄⴰⴷⵉⵎ ⵏⵏⴻⵙ .ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :
ⵛ ⵔⵓ ⵙⵉ ⴷⵍⴰⵖⵜ ⵙⵉ? ⵉⴹⵃⵉⵜ ⵏ ⵍⵙⴰ ⵓⵏⵉ ⵍⴰⵛⴰ
ⴰⵍⵍⵀⵓⴹⵉⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵓⵎⴻⵃⴹⵉ ⴽⵓⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵛⵔⴷ ⴰⵛⴰⵍ ?”.
ⵏⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵉⵢ ⵖⴻⴷⴷⵓⵎⴻⵏⵔⴰⵔⴰⵣ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ :”ⵎⴰ ⴰⵜⵜⴰ ⵡⴰ-
ⵍⵜⵏⵉ ⴰⵀⴰ ⵜⵔⴻⴼⵓⵜ ⵏⵏⴻⵙⵙⵉ ⴰⵏⵏ ⵀⴰⵯⵍⵍⴰ”?”ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :
ⵔⴰ,ⴰⵔ ⵛ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵢ ⴰⵃⴱⴱⵓⵊ ⴷⵉ-ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵍⵍⵉⴷ ,
ⵉⵜⵜⴻⵣⵓⵜⵓⴼ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏⵏⴻⵛ”.
ⵏⵡⵉⵍⵍⵙⵉ ⵣⴰⵔⴰⵔⵏⴻⵎⵓ ⵢⴻⵜⵜⵓⵎⵙⵉ ⵏⵕⴰⴼⵟⵉ ⵙⵙⴰⵡ ⴳ
ⴷⵢⴰ ⵉⵖⴷ ⵙⴰⵅ”ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵙ ⵎⴰ ⵙ ⴽⴽⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ :
ⵀⴰⵯⵍⵍⴰ ⵖⵔⵉⵎⵎⵉⵏⵙ ⵔⴰⵉⴽⴽⴻⵙ ⵓⵛⴻⵍⵡⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵟ ⵉⵏⵓ,
ⵓⴽ ⵖⵔⴰⵔⵙ ⴰⵀⴰ ⵏⵜⴻⵡⵡⵉ ⵉⵢ ⴰⵏⵏ ⵓⵏⵉ ⵍⴻⵜⵜⵓⵎⵓ ⴼⵉⵖ
ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵉⵙ ⵏⵏⴻⵙ .
ⵔⴰⵜⴰⵅⴰ ⵛⴰⵔⴽⴻⴼⴰ ⴰⵃⵊ
جحا شجاع جدا
ⵛⵔⴽⴻⴼⵓ ⵙ ⵙⴻⵏⵏ ⵏⵓⵙⵓⵡ ⵜⵢⴰ ⵔⴻⴳ ⴰⵃⵊ ⵏⴻⵙⵙⴰⵢⴻⵜⵜⵉ
ⴰⴽⴽⵉ ⴰⵏⵏⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⴽⵓⴽⴹ ⵙ ⵓⵢ-
ⴰⵜⵜⴻⵏ ⵙⴻⵏⵏ ⵔⵡⵉⴳⵉ ⴳ ⵙⴻⵏⵏ ⴼⵖⵉ ⴼⵉⵖ ⵉⵏⵉⵜⵜⵉ ⵜ ⵔⴰ
ⵙⴻⵏⵏ ⵛⵔⴽⴻⴼⵓ ⴷ ⵏⵉⵖⵉⵖⴼⵓⵜ ⴳⴻⵣ ⵙⴻⵏⵏ ⵍⴰⵯⴽⴽⵓⴷⵎⵉ ⴷ
ⴰⵣⴽⴻⵣⴹⵉⴼ.
ⵏⴹⴻⵏⵏⴻⵜⵜ ⵙⴰ ⵔⴰ ⴰⵙⵏⴰⵡ ⵏⴰⵢ ⴳ ⵔⵡⴰⴳⴳⵉ ⴳⴰⵙⴰ
ⴷⴰ ⵏⵍⴰⵎⵃⴻⵜⵜ ⵔⴰ ⵖⴻⴷⴷⵉⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ ,
ⵔⴰ ⵖⴰⵏⵏ ⴷⵓⴽⵓ ⵖ ⵙⵙⴻⴼⵍⵉⴷⵏ ⵉ ⵉⵙⴻⵟⵚⴰ ⵏⵏⴻⵙ.
ⵉⵜⵜⴻⵙⴰⵍⴰ ⵣⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴻⵙ.
ⴹⴰⴱⵍⴻⵎⵓ ⵏⴰⵢ ⵏⵓⵙⵓⵡ ⵙ ⴷⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⴷⴷⴰ-
ⵉⵍⵉⵢ ⴷⴰ ⵣⴰⴳⵔⵓ ⵏⴰⵢ ⴼⵉⵖ ⴰⵔⴰⵙⵙⵉ ⵔⴰⴰⵡⵙⵙⴰⵔ,
ⴷⵢⴰ ⴰⵃⵊ ⵙⵉ ⵏⴻⴷⴷⴻⵎ ⵙⴰ ⵏⴰⵏⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵔⵓⵡⴰⵜ ⵙ ⵕⵓⵖ
ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⵉⴽⴻⵎⴷⵏ .
ⴳⵉ ⵙⴰ ⴷⴰ ⵙⴰ ⵔⴻⵜⵜⵉ ⴰⵀⴰ ⴰⵃⵊ ⵙ ⴹⴰⴱⵍⴻⵎⵓ ⴰⴷⴷⵉ
ⵖⴰⵍⵍⴻⵙ ⵜⴰⵀ”ⵉⵎⵉⵡⵙ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ :
ⵛⴻⵎⵉ ⵓⴼⴻⴽⵔⵛ ⵏⵏⴻⵛ ⴷ ⵓⵃⵎⴰⵍ ⵏⵏⴻⵛ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ.
ⵖⴻⵛ ⵛⴰ ⴷⴰ ⵉⵔⵓⵡⴰⵜ ⴷⵉⵍⵉⵜ ⵉⴷⵉ ⴷⴰ ⴷⵏⵔⵉⴷⴷⴻⵙⵜ
ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ.ⵉⵙⵢⵀ ⵊⵃⴰ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴻⵍⴱⴰⴹ.
ⵏⵣⵉⵣⴰⵍⵉ ⵏⵙⵜⵉ ⵢⵙⴰⵏ ⴷⴰ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵙⴰ”ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴻⵍⴱⴰⴹ :
ⵍⴻⴱⴱⴻⵃⴰⵀⴰ ⵏⴳⴳⴰⴷⵊ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⵉⵎⵉⴷⵙⵜ ,
ⵏⵎⴰⵀⵔⴻⴷⵉ ⵏⵙⵜⵉ ⴰⵃⵊ ⵉ ⴰⴽⴼⵉⵉⵖⴼ ⵏⵏⴻⵛ ⵉ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ”.
ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ ⵢⴰⴷⵊ ⵉ ⴰⵢⵜ ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ.
ⴳⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⵟⴼⴰⵕⵏ ⵢⵓⴳⵊ ⵓⵎⴻⵍⴱⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵊⵃⴰ.
ⵏ ⵏⵙⵉⵎⵖⴻⵏⵉ ⴹⴰⴱⵍⴻⵎⵓ ⵉ ⴰⵃⵊ ⵢⴰⵜⵃⴻⵜⵜⵉ ⵔⴰ ⴷⵉⵔⴱⵓ
ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵏⴼⵉⴹⵣⴻⴽⵣⵉ ⵙⴻⵏⵏ ⵏⴷⴰⴷⴷⴰⵡ ⴷ ⵙⴻⵏⵏ ⵛⵔⴽⴻⴼⵓ
ⵉⴼⴼⵓⵍⵜⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ.
ⵎⴷⵊⴻⵖⵉ ⴷⴰ ⴹⴰⴱⵍⴻⵎⵓ ⴰⵔⵉ ⴷⵉⵔⴱⵓ ⵏ ⵏⴳⵣⵓ ⵖ
ⵏ ⴰⵎⴰⵜ ⵓⴼⵏⵓⵡⵙⵉ ⴰⵀⴰ ⵓⵍⵯⴽⴻⵙⵓ ⵏⴰⵢ ⵏ ⵓⵍⴰⵎⵓ ⵡⴰⴷⴷ
ⴰⵃⵊ ⴰⵢⴰⵜ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ :”ⵢⴰⵍⵍⵯⴰⵀ ,
ⴷⴰ ⵔⴰⵎ ⵍⵓⵢⵖⵓ ⵏ ⵎⵓⵎⵕⴻⵄⵓ ⵏ ⴳⵉⵏⵏ ⵉⵣ ⴰⵯⴳⴳⴰ ⵣⴳⵓⵣⵣ,
ⵔⴰⵉⵙⵡⵓⵏⴼⵓ .ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :”ⵓⵔ ⴰⵙ ⵖⵉⵖ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵏⵓ.. ,
”!ⵉ ⵉⵙⵙⴻⵏⴹⴰⴼ ⵉⵖⵉⵍ ⵉⵏⵓ..
ⵀⴰⵯⵍⵍⴰⵢⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⵉⵇ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴻⵍⴱⴰⴹ :”ⵀⴻⵢⵢⴰ ,
ⴰⵃⵊ ⴰⵏⵏⵉ,ⵙⵙⴻⵏⵡ ⴰⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵎⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵖ “.
”ⵏⴰⵢⵣⴻⵎ ⵖⴰⵡⵏⴻⵙⵙ ⵔⴰ ⵔⵓ ⵛⴻⵏ”:
ⴳ ⵜ ⵙⵔⴻⵙⵉ ⴰⵀⴰ ⵜⵎⵔⵉⵜ ⴹⴰⴱⵍⴻⵎⵓ ⴰⵡⵏⴻⵙⵙⵉ
ⵏ ⴰⵛ ⴷⵓⴷⵓⵙⴽⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ :”ⵢⴰⵍⵍⵯⴰⵀ ⴰ ⵊⵃⴰ ⴰⵡⵢⴰⵖ-
ⵙⵙⴰⵎ ⴰ ⵖⴷⴻⵯⴳⴳ”ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵣⵉ ⵜⴻⵖⴱⴰⵍⵓⵜ .ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :
ⵉⵏⵓ ⴰⴷ ⵎⵎⴻⵖⵏⵜ ⵜⵎⴻⵍⵙⴰ ⵏⵓ ⴰⵀⴰ ⵉⵡⵡⴻⵜ ⵉ ⵓⵙⵎⵎⵉⴹ”.
ⴷⴰ ⴷⵓⴷⴷⴰ”ⵢⵓⵡⵉ-ⴷ ⵓⵎⴻⵍⴱⴰⴹ ⵛⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ :
ⴰⵏⴰⵡⵖ ⵉ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴰ ⵊⵃⴰ “.ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ : “ⴰⴷ ⵙⴽⴻⵔⵖ ⴰⵢ-
ⵖⵔⴻⴽⵙ ⴷⴰ ⵖⵕⴰⴹⵣ ⵔⵓ ⵙⵉ ⴷⵍⵉⵖⵉⵜⵜ ⵔⵓ ⴷⴰ ⵔⴰⵎ
ⴰⵎⵢⴰ!”.
ⵥⴰⴱⴱⵓⴱⵓ ⵏⴰⵢ ⵉⵖⵎⴻⵍⵓ ⵙ ⵏⵙⴰ ⴳⴰⴱⵉ ⵖⵡⵉ ⵏⴰⵍⴰⵙ ⴷⵓⴽ
ⴰ ⵀⴰⵯⵍⵍⴰⵢ”ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ .ⵉⴷⵓⵢ ⵓⵎⴻⵍⴱⴰⴹ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ :
ⵜⵢⴰ ⵏⵢⴰⵜⵃⴻⵜⵜ ⴰⴷ ⴰⵏⵏ ⵛⴻⵏⵏ ⵛⵔⴽⴻⴼⴰ ⵔⴻⵔⴼⴻⵙⵙ ⴰⵃⵊ
ⵖⴰⵏⵏ ⵥⴰⴱⴱⵓⴱⵓ ⴳⴻⵣ ⵖⴰⵎⵊⵏⴻⵊⵊ ⵀⴰⵯⵍⵍⴰⵢⵡⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⴻⵛ,
ⴰⴷⴻⵖⴱⴰⵔ”.
ⵖⵔⴰⴽⵙ ⴷ ⵢⴰ ⴰⵎ ”ⵉⴽⵟⵉⵟⴼ ⵊⵃⴰ ⵙ ⵓⵅⵍⴰⵄ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ :
ⵏⴰⵢ ⴳⴻⵣ ⵓⵏⵉ ⴼⵖⵉ ⵖⵎⵊⵏⴻⵊⵊ ⴷⴰ ⵖⵕⴰⴹⵣ ⵔⵓ ⵜⴰⵀ?
ⵢⴰ ⴷⵏⵓⵣ ⴷⵔⴽⵙⴻⵜ ⴷⴰ ⵍⴻⵛⵛⵓⵢ ⴰⵛⴰⵎⵓⵖⴻⵕⴹⴰⵢ ,ⵖⵔⴰⴽⵙ ⴷ ⵢⴰ ⴰⵎ ⵉ”ⵏⵏⴰ ⵙⴽⴻⵔⵖ !”.ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴻⵍⴱⴰⴹ :
?”.ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ:”ⵉⵎⵛⵉ ⵙ “.ⴰⵀⴰ ⵉⵔⵡⵍ ⵣⴻⴳ ⵓⴱⵓⴱⴱⴰⵥ.
ⵔⴰⵙⵙⵡⴰ ⴰⵊⴷⵓⵢ ⴰⵀⴰ ⴰⵃⵊ ⵔⵉⴼⴼ ⵥⴰⴱⴱⵓⴱⵓ ⵀⵙⵏⵉ
ⵥⴰⴱⴱⵓⴱⵓ ⵉ ⴳⵓⴳⴰⵢ ⵙⵉ ⴰⵃⵊ ⵍⴰⵖⵉⴷ ⵓⵖⵢⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ .
ⵀⵙⵏⵉ ⵥⴰⴱⴱⵓⴱⴰ ⵏⴰⵀⴰ ⵉⵙⴽⵙⵉⵡ ⴹⴰⵕ ⴰⵙ ⵢⵓⴼⴰ-
ⴰⵍⴻⵣⵣⴰⵜⵜⵉ ⵔⴰⵥⴰⵕ ⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵛⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⴻⵍⴰ...
.ⵉⵅⵓⴳⴳⴻⵛ ⵓⵎⴻⵍⴱⴰⴹ ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵔⵡⵍ .
ⵏⵎⵛⵓⵛⵄⴻⵏⵏⵉ ⵏⴱⵉⴽⴰⵍⵉ ⵙ ⵏⵓⵙⵓⵡ ⵙ ⴰⵃⵊ ⵎⴽⵍⵉ ⴰⵔⵉⴳⵉⵜ ⴳ
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ⴳⵉⵏⵏ ⵉⵣ ⵣⴻⴳⴳⵉⵉⵖⵢⴰⵍ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵖⵉⴼⵉ ⵓⵔⴰⵔⵏ !!”.
ⵏⴰⵎⵯⴽⵉ ⴷ ⵢⴰ ⴰⵎ ⵉ“ ⵏ ⵓⵖⵢⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ.ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ :
ⵏⴰⵎ”ⵉⵖⵢⴰⵍ ?ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⴳⵣⵓⵏ ⴰⵎⵢⴰ”.ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :
ⵔⴰ ⴰⵀⴰ ⵍⴰⵜⵏⴻⵜⵜⵉ ⵔⴰ ⵍⵓⵢⵖⵓ ⵏⴰⵢ ⴰⵍⵍⵉ ⵜⴰⵀⵉⵎⵛ ,
ⵉⵜⵜⴻⴼⵔⴰⵔ ?”.
ⵜ ⴰⵚⵟⵉ ⴰⵀⴰ ⴰⵃⵊ ⵉ ⵏⵔⴰⵙⵎⵉ ⴰⵏⵏⵉⵙⵙⴻⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⵢ-
ⴰⵍⴻⵎⵎⴰⵛ ⵏⴰⴳ ⵜⴰⵀⴷⴰⵢ ⵉⵏⵏⴰ :”ⵀⴰⵜ ⵙⵙⵉⴹⵏⵖ ⵉⵖⵢⴰⵍ ,
ⴼⵉⵖ ⵍⴻⴽⴽⵉⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⵛⴻⵏⵏ ⵍⵓⵢⵖⴰ ⵢⴻⵏ ⵀⴰⵯⵍⵍⴰⵢⵟⵥⴰ .
ⴰⵍⵍⵯⴰⵀ,ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⴰⴷⵊⴰⴷ ⴰⵙⴽⴻⵙⵜⵓⴼ ⴰⴷ ⵉⵛ ⵉⵏⵏⴻⴱⴹ”.
ⵏⴹⵉⵙⵙⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⵓⴷⴷⵉ ⴰⵀⴰ ⵙⴻⵏⵏ ⵍⵓⵢⵖⴰ ⴰⵃⵊ ⵢⴻⵏⵉ
ⵢⵢⵓⵖⵙⵉ ⴰⵀⴰ ⵎⴰⵜ ⵏⴰⴳ ⵏⴻⵜ ⴰⴼⵓⵢ ⴰⵀⴰ ⵍⴰⵢⵖⵉ
ⴰⵎⴰⵜ ⵏⵍⵓⵙⵉ ⴰⵏⵏ ⵔⴰⵙⵙⵡⴰ ⵣⴰⴳⵔⵓ ⵙ ⴷⴻⵔⵔⵓⵎⵃⵉ,
ⵏⵏⴻⵙ ⵉⴷⴷⴻⵖ ⵉⵙⵍⵍⴰ ⵉ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵏⵏⴻⵙ .
ⴷ ⵢⴰ ⴰⵎ”ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴻⵇⵙⴰ ⵊⵃⴰ :
ⵏⵍⵓⵙ ⵜⴰⵀⵉⵎⵙⴰⵔⵏ ?”.ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵔⵓ :”ⵉⵥⵉⵕ ,
ⵣⴰⴳⵔⵓ ⵜ ⴰⵚⵟⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎ ,ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵙⴽⴻⵙⵜⵓⴼⵖ”.
ⴷⵉⵏⵜ ⴰⵏⵏ ⵍⵓⵢⵖⴰ ⴷⵏⴻⴹⵉⵙⵙⴻⵜ ⵔⵓ ⵜⴰⵀ”ⴰⵀⴰ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ :
ⵜⴰⵀ..ⴰⵢ-ⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴻⵔⴽⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ,
ⴷⵏⴹⵉⵙⵙⴻⵜ ⴷⴰⵡ ⵏ ⵍⵙⴰ ⵍⴰⵢⵖⵉ ⴷⵏⵉⴹⵉⵙⵙⴻⵜ ⵔⴰ
ⵏⴻⵜ ⴷⵏⴹⵉⵙⵙⴻⵜ ⴰⵀⴰ ⴷⵣⴻⴳⴳⴻⵜ ⵢⴰⴷⴷⴰⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏⵏⴻⵛ.
ⴰⵥⵟ ⵏⴰⴳ ⴷⴰⴼⴰⵜⵜ ⵔⴰ ⵖⵉⴷ
ⵣⴻⴳⴳⵉ ⴰⵀⴰ ⵙⴻⵏⵏ ⵙⵓⴼⵓ ⵙ ⵙⴻⵏⵏ ⵉⵔⵔⵢⴰ ⴰⵃⵊ ⵜⴻⵡⵡⵉ
ⵏⴰⵔⵄⵓ ⵙ ⵣⴰⴳⵔⴰ ⵏⴷⵓⵙⵙⵉ ⵢⴰⴷⵣⵉ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵖⵢⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ ,
ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵏⵉⵎⵎⴻⵔ ⵜ .
ⴰⵃⵊ ⵢⴻⵏⵉ ⴰⵀⴰ ⵔⴰⵙⵙⵡⴰ ⵣⴰⴳⵔⵓ ⵙⴷⵉ ⴷ ⴹⴰⴼⴰⵙⵎⵉ
ⴰⵖⵢⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴷⴰⵢ ⵉⵙⵙⵓⴷⵓ ⴰⵛⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵢⴰⵍ.
ⵏⴷⵖⴻⵏⵉ ⵏⵔⴻⵡⵡⴰ ⵏⵍⴻⵡⴷ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵏⴷⵔⵉ ⴰⵃⵊ ⴰⴹⵣⵉ ⴷⵓⴽ
ⵜⵔⵉⵣⴰⵎⵜ ⵜⵢⴰ ⵜ ⵏⵙⵎⴻⵔⵢⴰⴹⵓ-ⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⴻⵙ.
ⴰⵏⵏ ⵏⴼⵉⵔⴽⵏⴻⵄⵉ ⴼⵉⵖ ⵏⴰⵡⵍⴻⵖⵓ ⵜ ⴰⵙⵇⴻⵙⵉⵙ ⵓⵏⵚⴰⴼ .
ⵏⴼⵉⵔⴽⵏⴻⵄⵉ ⵏⵉⴷⵓⴳⴳ ⴷⵢⴰ ⴰ”ⵢⵓⴷⵙⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :
ⴼⵉⵖ ⴷⵉⵔⴰⵛⵓ ⵏ ⵔⴱⵏⴻⵖⵓ ⴳⴻⵣ ⵏⵓⴷⴷⴻⵜⵜⵉ ⵏⵏⴰⵏⴳⴻⴼⵉ
ⵖⵍⴽⵓⵙ ⴷⴰ ⵖⵥⴰ ⵜⴰⵀⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵙ ⵓⵖⴻⵏⴱⵓⵔ ⵏ ⵓⵡⵏⵓⵍ ,
ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵢⵓⵍ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ “.
0
ⵣⴰⵔⴰⵔⵏⴻⵎⴰ ⵙⴷⵉⵎⵓ ⴷ ⴰⵃⵊ
جحا و الجار الطماع
ⵙ ⵏⵕⵖⴻⴱⵉ ⵉⵜⵔⵓ ⵏⴰⵢ ⵣⴰⵔⴰⵔⵏⴻⵎⴰ ⵙⴷⵉⵎⵓ ⴰⵍⵉ
ⴰⵀⴰⵉⵙⴻⴽⵯⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵓⵎⵎⵓ ⴷ ⵉⴽⵯⴰⴼⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵓⵏⴹⵉⵢⵏ .
ⵜ ⴰⵍⵉⵉⴽⴽⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵜⵉ ⵜ ⵢⵓⴳⵔⵏ ,
ⵊⵃⴰ,ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵏ ⵉⴱⴹⵉ ⵅⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⴻⵏⴽⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⵍⵉⵡⵏ.
ⵉⵜⵔⵓ ⵏ ⴰⵎⵎⵓⵊⴰⵜ ⵓⵏⵔⵉ ⴷⴰ ⵣⴰⵔⴰⵔⵏⴻⵎⵓ ⴹⵣⵓⵣⵉ
ⵔⴰⵏⵏⴻⵙ ⵖⵉⴼ ⵡⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵉⴷⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⵊⵃⴰ.
ⵉⵜⵜⴻⵅⵎⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵢ-ⴰ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⵙⵙⴻⵡⵃⵍ ⵜ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ.
ⵏ ⵉⵜⵔⵓ ⵙ ⵣⴻⴳⴳⵉ ⴼⴰⵣⵣⴻⴱ ⵏⵙⴰⵍⵍⵉ ⴹⵉⵢ ⵏⴰⵢ ⴳ
ⵔⵓⴽⵏⴻⵛⴰ ⵎⵛⵍⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⴷⵉⵔⴱⵓ ⴳ ⵓⴼⵍⵓⴷⵙⵉ ⵔⴰⵊⵃⴰ,
ⵜ ⵍⴽⴷⴻⵙⵙⵉ ⴰⵀⴰ ⵏⴰⵜⵔⵓ ⵔⴻⴳ ⵏⴰⴹⴱⵉ ⵏⵡⵉⵍⵍⵙⵉ ⵏ
ⵏ ⵙⴰⵎⵎⴰ ⵙ ⵏⴻⵜ ⵢⴻⵜⵜⵓⵎⵙⵉ ⴰⵀⴰ ⵉⵍⵍⵙⵉ ⵙ ⵉⵍⵍⵙⵉ
ⵙⴻⵏⵏ ⵉⵔⵓⵡⴰⵜ ⴷⵎⵙⵉ ⴷⵓⴽⵡⴰⵛⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵉⴷⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⵊⵃⴰ.
ⵙ ⵙⴻⵏⵏ ⵉⵎⵎⴻⴳⵜ ⵙ ⴷⵉⵏⵏⴻⵙⵔⵓⵔⵎ ⴰⵀⴰ ⵉⵡⵔⵔⵉ-
ⵓⵎⴷⴰⵣ ⵖⵉⴼ ⵓⵢ-ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ.
ⵔⴽⵙⵉ ⴷⵢⴰⵎ ⵉ ⴰⵃⵊ ⴼⵉⴹⵖⵉ ⵔⵓ ⴰⵀⴰ ⵏⴰⵙⵙⵓⵡ ⵏⴰⴽⴽ
ⵢⵓ ⴳⴻⵣ ⴰⵢⵎⴰ ⴼⵜⵓⵣⵉ ⵔⵓⵉⵎⵉⴷⵙ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵏⵔⴰⵔⴰⵣ,ⵉⵎ ⴰⵏⵏ ⵍⴰⵛⴰⵡ ⴳ ⴰⵥⵥⵉ ⵢⴰⴷ ⵙⵔⵉⵏⵏⵉ ⴰⵀⴰ ⵏⵔⴰⵙⵎⵉ ⴰⵏⵏ
ⵉⴽⴽⴻⵙ ⵉⵜⵙⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⴳⵓⵎⵎⵓ.
ⵙⵔⴻⵙⵉ ⴷⴰ ⵣⴰⵔⴰⵔⵏⴻⵎⵓ ⴰⵔⵉ ⴰⵀⴰ ⴰⵍⵯⴽⴻⵙⵉ ⵏⵔⴻⴱⴱⴻⵏ
ⵀⴰⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼ ⵙⴻⵏⵜ ⵜⵜⴻⵙⴻⵏⴳⵉⵥⵥⴻⵍⵏ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ,
ⵢⴰⴷ ⴹⵓⵛⵛⴽⵓ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⴰⵅⴰⵜ ⴰⵢⵍⵉⴽⴽⵙⵉⵜ ⴷⵢⵓⵡⵉ-
ⵜⵏⴻⵙ ⴼⵉⵖ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵍⴰⵏⵏⴰⵜ ⵙⵔⴻⵙⵉ ⴷⴰ ⴼⴰⵜ ⴹⴻⵏⵏⵊⵉ
ⴰⵎⵎⵓⴳⵉ ⵏⵍⴻⵥⵥⵉⴳⵏⴻⵙⴻⵜⵜ
ⴰⵀⴰ ⴰⵢⵍⵉⴽⴽⵙⵉⵜ ⴼⵉⵖ ⵣⴰⴷⵎⵓ ⵙ ⵣⴰⵔⴰⵔⵏⴻⵎⵓ ⵢⵍⵓⵢ
ⵏⵉⵜⵓ ⵢⴽⵉⵜⵜⵉⵙⵓⴳⵔ ⵉⵇⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ,ⵢⵓⴼⴰ ⵜⴻⵏ ⵥⵉⵍⵏ ,
ⴳ ⵓⵀⵓⵙⴽⵢ ⵉⵇⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵓⵔⵜⴰⵏ ⵉⵎⵉⴷⴰⵙ.
ⵔⴰⵉⵎⵙⴰⵡⵍ ⴷ ⵜⵡⴻⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⵡⴰⵇⴰⵡⵏ ⵏⵏⴻⵙ ,
ⵖⵉⴳ ⵜⴰⵀ! ⵖⴻⴷⴷ ⵏⵡⴰⵇⴰⵡ ⵏⵉⴽⵍⵓⴼ ⴷⵢⴰ ⴰ”ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ :
ⵙⴰ ⵙ ⵉⵛⵎⵉ ⵀⴰⵢⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⴼⴰⵔⵙⵏ ,
ⴳ ⴰⵃⵊ ⵔⴳⵓⵢ ⵉ ⴷⴰⵢ ⵔⵓⵏⴻⵜⵜⴻⵎⵢⴰⵙⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⵔⵜⴰⵏ ,
ⵍⴰⵛⴰⵡ ⵏ ⵉⵍⵢⴰⵜ ⵖⵏⴽⵍⴻⵙⵙ ⴷⴰ ⵉ ⴱⵓⴱⴰⵢ ⵉⵖⴷⵡⴰⵛⴰⵍ .
ⵥⵏⵓⴷⴷⴻⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ,ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⴷⴷⴻⵖ ⵉⵙⴳⵓⵎⵎⵓⵏ ,
ⵏⴰⴹⴱⵉ ⵓⵜⵜⵡⵓ ⵏⴰⵢ ⵏⴰⴳⴳⴻⵜⵜⵉ ⴷⴰⵏ ⵓⵢ-ⴰ ⵉⵙⵍⵍⵉⵡⵏ -
ⴳⴻⵔ ⵓⵔⵜⵉ ⵏⵓ ⴷ ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵊⵃⴰ,ⴳⵉⵖ ⵓⵄⵔⵉⵏ ,ⴳⵉⵖ...“.
ⴰⵢⵍⵉⴽⴽⵙⵉⵜ ⵙⵉ ⵕⴹⵜ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵙⴻⵏⵏ ⵏⵡⵉⵍⴰⵡⵉ ⴷⵉⵎⵙⵉ ⵔⵓ
ⵜⵡⴰⴷⴰⵜ ⴼⵉⵖ ⵢⴻⵍⵍⵓⵍⵇⴻⵏⵏⵉ ⴰⵀⴰ ⴰⴷⴷⴱⵉ ⵙ ⴼⵉⵖ ⴰⵏⵏ
ⵢⴰⴷ ⵏⴰⵙⵉⴷⵣⴻⵖⵉ ⵙⴰ ⵏⴰⵥⵕ ⴰⵀⴰ ⵏⵡⵉⵍⵍⵙⵉ ⴳⵉⵏⵏⵏⵏⴻⵙ ,
ⵜⴰⵢ ⴳ ⵖⴰⵊⵊⴻⵡⴻⵜⵜⵉ ⵔⴰ ⴰⵀⴰ ⵏⴰⴳⵉⵛ ⵙⴻⵏⵏ ⵖⵓⵥⵓⵡ ⵢⴳⵏⵉ
ⵜⵓⵔⵣⴰ ⴰⵔ ⵉⵏⴷⴷⴻⵔ ⴰⵔ ⵉⵙⵃⵉⵃⵃⵉⵢ ⴳ ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ.
ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵔⵓⵡ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⵡⵣⴻⵎⴰⵜ ⵜⵍⴻⴽⴽⵉⵜ ⴳ ⴰⵃⵊ ⵎⵛⴽⵉ
ⵙⴻⴽⴽⵉ ⵙⴰ ⴷⵓⴽ ⵉⵣⵉⵙⵡⵉⵣⵣⴻⴹ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵍⵍⵉⵡⵏ ,
ⵙⴰ ⴰⵍⵍⵙⵉⵓⵎⴻⵏⵔⴰⵔⴰⵣ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵣⵉ ⴷⵉⴳⵙⴻⵏ .
,ⵉⵙⵙⴻⵏ ⵜⵎⵉⵊⴰ ⵏⵏⴻⵙ,ⵉⴷⴷⵓ ⵙ ⵖⵓⵕ ⵙ ⵙ ⵓⵔⵓⵔⴷ.

AMAäAL AMAZIV

tirra
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ⵜⵖⵉⵣⴰⵎⵜ ⵙ ⵜⵏⵣⵍⴰⵢⴻⵜⵜ ⴰⵃⵊ ⵏ ⵏⵉⵙⵉⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵜⵉ

ⴷⵉⵍⵍⴳⴰ ⴰⵚⵟⴻⵙⵙⵉ ⵔⴰ ⴰⵃⵊ
ⴰⵃⵊ ⴰ”ⴰⴷ ⴼⵔⵓⵖ ⴰⵣⵓⵏⵅⵕ ⴷⴷⴻⵖ”.ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ :
ⵜⴰⵀ”ⵀⴰⵜ ⵉⵇⵔⴼ ⵓⵏⴻⵣⵡⵉ ⴱⴻⵕⵕⴰ “.ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵊⵃⴰ :
ⵓⵏⵉ ⵖⵓⴼⵓ ⴰⵍⵉⵇⴰⵡⵉⵙⵓⵍ ⵓⵣⵓⵏⵅⵕ ⴰⵀⴰ ⵉⵔⵏⴰ ⵓⴹⴻⵕⵡⵉ.
ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴼⴹ ⴰⴽⴰⵔⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼ ⵙ ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵏⵣⴰⵖⵏ”.
ⴼⵉⵖ ⵙⵔⴻⵙⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ :”ⵎⴻⵛ ⵜⴻⴼⴼⴻⵖⴷ,
ⴼⴰⵔⵇⵓ ⴳⴻⵣ ⵢⵔⴰⵢ ⵛ ⴷⴰ ⴼⴰⵜ ⵍⵓⴷⵙⵓ ⵏⴰⵢ ⵛ
ⵖⴻⴼⴼⵉ ⴰⵀⴰ ⵓⵏⵢⴰⵎⴰ ⵕⴰⵥⵉⵎⴰ ⴰⵃⵊ ⵢⵙⵓⵢⵉⵙⴱⵉⵏⵏⴻⵣⵏ “.
ⵉⵍⵉⵜⵉⵙ.ⵉⴷⴷⴻⵔⴼ ⵊⵃⴰ ⴳⴻⵔ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⵏⵏⴻⴳⵔⴻⵡⵏ ,
ⵙⵜⴰⵍⵍⴻⵙⵜ ⵉⴳⴳⵓⴷⵉⵏ ,ⴰⵀⴰ ⵉⵙⴻⵇⵙⴰ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⴰⵔⵉⴳ.
ⵙⴻⵏⵏ ⵏⵉⴹⵕⴻⵖⵜ ⵏ ⴳⵉⵏⵏ ⵉⵣ ⵕⴰⵥⵉⵎⵓ ⵔⵛⴰⵢⵜⵜⵉ ⵉⵖⵎⵍⵉ
ⵖⴰⵊⵊⵡⴻⵜⵜⵉ ⵔⴰ ⵙⴰⴼⴼⵢⵓ ⴷ ⴹⴰⵎⵍⴻⵣⵓ ⵙ ⵢⴻⵜⵜⵉ ⴰⵀⴰ
ⵏⴻⴷⴷⴻⵎ ⵏⵉⵜⵛⴻⵎⵎ ⵔⵓ ⴰⵛⴰⵎ”!! ⵔⵛⵉⵎⵉ:”ⵉⵎⵉⵛⵔ,
ⵙⴰⵍⵍⵉⵜ,ⵓⵔ ⵉⴼⵔⵉⵔ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⴰⵔⵉⵣ ⵏ ⵓⵎⵉⵥⴰⵕ ,
ⴳ ⵏⵄⴰⵍⵍⴻⵣⵎ ⵏⵡⴻⵔⴳⴻⵏⵏⵉ ⵏⴰⴷⵡⵉ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴰⵀⴰⴳⴳⵓⴷⵉⵏⵜ,
ⵜⴻⵡⵡⵉ ⴰⵀⴰ ⴰⴷⴷⴱⵉⵓⴹⵖⴰⵕ.ⵉⴼⴼⴻⵖ ⵊⵃⴰ ⵉ ⵡⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ,
ⵕⴰⵥⵉⵎⵓ ⵙ ⵖⴻⴼⴼⵉ ⵙⵉ ⴼⵉⵟⵟⵓⵙⵙⵉ ⵔⵓⵜ ⵓⵙⵎⵎⵉⴹ ,
ⵉⵎⵎⴻⴳⵜ ⵙ ⴰⵃⵊ ⵍⵓⵖⴰⵢⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⵍⵏ ⴱⴻⵣⵣⴰⴼ.
ⵜⵍⵉⵛⵔⴻⵎⵜ ⵢⴰⵏⵏⴰⵜ ⵉ ⵜ ⴷⵓⴽⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵓⴼⵓⵖⵍ ⵉⴳⴳⵓⴷⵉⵏ.
ⴰⵏⵏⵉⵏⵏⴻⵙ ⵜⵙⴻⵇⵙⴰ ⵜ ⵖⵉⴼ ⵉⵏⴻⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴷⴷⴻⵖ.
ⵕⴰⵥⵉⵎⵓ ⵔⵛⴰⵢⴻⵜⵜⵉⴰⵙ ⵊⵃⴰ :”ⵀⴰⵜ ⵢⵓⴼⴹ ⵓⵎⵣⵉⵔⴰⵢ,
ⴰⵀⴰ ⵍⴰⵡⴰ ⵙⴷⵉ ⴷ ⴰⵔⴰⵔⵎⴻⵜⴰ ⵜⴰⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵉⵏⵓ”.
ⴰⴼⴰⴼⵉ ⵇⵉⵎⵉ ⵔⵉⴼⴼⵎⵣⵓⵏⵅⵕⵏ.ⵉⵣⵏⵏⴻⵔ ⵊⵃⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⵏ.
ⵖⴰⵀ”ⵊⵃⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵜⵜⴻⵔ ⴰⵃⵎⵓⵔⵔⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ :
ⵙⴰ ⴰⵏⵏⴻⵜⴰⵎ ⴰ ⵜⴰⵙⴷⴻⵏⵜ ⴼⴽⵉⴷ ⵉⵙⵙⴻⵄⵍⵉ ⴷⴻⵖⵢⴰ”.
ⴷⵍⵓⵙⵜ ⵉⵍⵄⴻⵙⵙⵉ ⴷⵉⵔⵜ ⵙⵉ? ⴰⵃⵊ ⴰ ⵏⵖⴰⵢ ⵛ ⴰⵎ”:
ⵉⵍⵄⴻⵙⵙⵉ ⴷⴰⵔⴰⵜⴳⴻⵏⴷ ?”.ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ,”ⵙⴻⴷⴷⴻⵔⴼ ,
ⴼⵉⵖ ⵜ ⴰⵙⵇⴻⵙⵜⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵓⵏⵓⴷⴷⴻⵎ ⵉⵏⵓ”.
ⴳ ⵕⴰⵥⵉⵎⴰ ⵖⵢⴰⵏⵏⴰ ⵜⴰⵀ”ⵓⵙⴰⵔⵉⴳ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ :
ⵖⵏⵉⵙⵉ ⴷⴰ ⵔⴰⵎ ⵖⵙⵖⵉⵏⵙ ⵜ ⴷⴰ ⵖⵉⵔ ⴰⵀⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵜ
ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⴻⵙ”.

ⵛⴰⵛⵎⴻⵇⵓ ⴷ ⴰⵃⵊ ⴰⵙⴰⵙⵎⵉⵜⴳⵉⴷ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵜⴻⵙⵙⴻⵏⴷ ?”.
ⵏ ⴰⴷⴰⴼⵜ ⵙ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵛⴻⵎⵉ ⵉ ⵖⵡⴰⵢ ⴷⴰⵡ ⴼⵉⵖ
ⵙ ⵛⴰⵛⵎⴻⵇⵓ ⵍⵓⵖⴰⵢ ⵖⵉⵍⵍⵉⵡⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⵓ ⴰⵍⴰⵏ ⵏⵏⴻⵙ.
ⴷⴰ ⴰⵔ ⴰⴽⴽⵙⴰ”ⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏⵏⴻⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵉ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ :
ⵜⵙⵓⵍⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⵢ ⵉ ⵙⴰ ⵔⵎⴻⵙⵙⵢⴰⵛⴽ ⵊⵃⴰ ⵙ ⵉⵎⴻⵛⵍⵉ,
ⴷ ⵜⵛⵉⵔⵀⴻⵎⴰⵜ ⵢⴻⵏⴳ ⴰⵀⴰ ⵖⴻⵏⵏ ⵏⵉⵙⵓⵍⵍⵓⴼⵜ ⴳⴻⵣ
ⴷ ⵢⴰ ⴰⵎ ⵉ”ⵜⴰⵀⴻⵕⵎⵓⵟ”.ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴻⵔⵛⵍⵉⵜ ⵏⵏⴻⵙ :
ⵜⵙⵓⵍⵍⵓⴼⵜ ⵏ ⴰⴷⵉⵏⵏⵎⴰⵜ ⴳ ⴰⵃⵊ ⵕⵓⵖ ⵉⵣ ⵥⵎⴰⵏ ⴷⴰ ⴰⵏⵏⴻⵏ
ⵜⴰⵀ?”.ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ :”ⵔⴰ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⴼⵔⵓ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ,
ⵏⵓⵔⵔⴼⵉ ⵖⴰ ⴷ ⵢⴰ ⴰⵎ ⵉ”ⵏⴻⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴰⵢ-ⴰ”.ⵜⴻⵏⵏⴰ :
ⴰⵏⵏⴻⵇ”ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⴼ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵍⵓⵙⵜ ?”.ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ :
ⵔⵓ ⴷⴰ ⵔⴰⵎ ⵖⴰⵏⵏⴰⴷ ⵜ ⵏⴻⴳⵍⵢ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢ-
ⵜⵍⵉⵛⵔⴻⵎⵜ ⴰⵏⵏⴻⵜⵉⵜⵜⴰⵡⵖ ⴷⴰⵔ ⵏⵏⴻⵖ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵢⴰⴹⵏ”.
ⴳⵉⵜⴰ ⵙ ⵕⵓⵖ ⵉⵣ ⴷⵥⵎⴰⵜⵜ ⴷⴰ ⴷⵓⵜⵜⴻⵜ ⵔⵓ ⴷⴰ”ⵏⵏⴻⵙ :
ⵙ ⴰⵃⵊ ⴷⵏ ⵓⵙⴻⵎⵔⵉ ⵏ ⵡⵓⵜⵛⵉ”.ⵙ ⴰⵙⴽⴽⴰ ,ⵉⴷⴷⵓ-

ⵙⵉⵏⴼⵓ ⵍⵓⵢⵖⵓ ⴷ ⴰⵃⵊ
جحا و الحمار الناقص
ⵢⴻⵍⵍⵓⵎ ⵏⵉⴳ ⴷⴰ ⴰⵃⵊ ⵏ ⵜⵔⵉⵣⴰⵎⵜ ⵜⵢⴰ ⵏⵔⴰⵢⵎ ⵏⵉⵜ ⵏⴰⴽⴽ
ⵏⵇⵔⴻⵄⵉ ⴰⵏⵏ ⵜⵙⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⵔⵉⵣⴰⵎⵜ ⵙ ⴰⴷⴰⵡⵜ ⴼⵉⵖ
ⴷⴰ ⴼⴰⵜ ⵏⵜⴰⴽⵎⵉⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴻⵎ ⵙ ⵏⴻⵙⵏ ⵜⵔⵉⵣⴰⵎⵜ ⴼⵉⵖ
ⵣⴹⵉⵏ ⵉⵔⴷⵏ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙ.
ⵜⵢⴰ ⵏⵓⵎⵙ ⴰⵀⴰⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⵓⵍⵍⴻⵢ ⵏ ⵊⵃⴰ,
ⵏⴷⵔⵉ ⵙ ⵏⵔⵜⴽⴻⵙⵓⵜⵜⵉ ⵍⴰⵢⵖⵉ ⵏ ⴰⵥⵟ ⵜⵔⵉⵣⴰⵎⵜ
ⴰⵃⵊ ⴰ ⵛⴰ ⵖⴰⵀ”.ⵉⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵖⴻⵍⵡⴰⵏ ⵊⵃⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ :
ⴳ ⵏⴻⵙⴳⵉⴷ ⵏⴰⵢ ⴷⵓⵍⵣⴻⵜ ⴷⴰ ⵛⴰ ⵕⵓⵅⵟⵥⴰ ⵏ ⵉⵖⵢⴰⵍ,
ⵖⵓⴷⴷ ⴷⴰ ⵖⵉⴷⴷⵓⴱⵔⵉⴷ”.ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :”ⵅⴰⵙ ⵏⵏⵉⵔⵙ,
ⵔⴽⵙⴻⵏ ⴷⴰ ⴼⴰⵜ ⵏⵔⴻⵡⵡⵓ ⵙ ⴰⵢⵖⴻⴷ ⵖⵍⵓⵖⵓ ⴰⵀⴰ
ⴰⵎⴹⴻⵍⵍⴻⵄ ⴷ ⵓⵖⵕⵓⵎ.
ⴰⵃⵊ ⵓⴷⵓⵙⵙⵉⵎⵙⴰⴼⴰⴹⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵉⴷⵙ,
ⵉⵖⵢⴰⵍ ⴽⵓⴷ ⵉⵏⴻⵢ ⵢⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙⴻⵏ .
ⵏⴹⵉⵙⵙⵉ ⴷⴰ ⵙⴻⵏⵏ ⵜⵎⵉⴳⵏⴻⵡⵜ ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵢⵎⵉ ⴷⵉⵔⴱⵓ ⴳ
ⵜⵎⵉⴳⵏⴻⵡⴰⵜ ⴹⵎⵊⵉⵉⵖⵢⴰⵍ,ⵉⵜⵜⵓⵟⵓⴽⵢ ⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎ.
ⵏ ⵍⵙⴰ ⴹⴰⵎⵍⴻⵣⵓ ⴷ ⵙⴰⴼⴼⵢⵓ ⵙ ⵡⵉⵙⴽⴻⵙⵉ ⵔⴰⵏⵏⴻⵙ,
ⴰⵀⴰ ⵍⵓⵢⵖⵓ ⵏⴰⵢ ⴰⵍⵣⵉ ⵙⵉ ⵍⴰⵖⵉⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ.
ⵉⴳⴳⵯⴻⴷ ⵣⵉ ⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.
ⵣⴻⴳⴳⵉ ⵢⴰⴷ ⵏⵉⴷⴷⴻⴱ ⴰⵀⴰ ⵍⴰⵢⵖⵉ ⴼⵉⵖ ⴰⵃⵊ ⵖⴻⵊⵊⵡⵉ
ⵏⵣⵉ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵖⵢⵓⵍ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⴰⵔ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⴷⵉ ⴷ ⴷⵉ-
ⴰⴼⵓⵢ ⴰⵀⴰ ⵖⵉⴷ ⵏⴻⵜ ⵏⴹⵉⵙⵙⵉ ⵢⴰⴷ ⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵡ ⵜⵕⴰⴹ,
ⵜⴰⵀⵜⴻⵏ ⴳⴰⵏ ⵛⴰⵎⵎⴻⵍⴰ ⵟⵥⴰ,ⵉⵏⵏⴰ :”ⵙⴻⴱⵃⴰⵏ ⴰⵍⵍⵯⴰⵀ ,
ⵣⴳⴻⵍⵖ ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵜⵉⴽⴽⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ.
ⴷⴰ ⵔⴰⵎ ⵏⴹⴰⵢ ⵍⴰⵢⵖⵉ ⵀⴷⵏⵉ ⴰⵀⴰ ⵙⴻⵏⵏ ⵍⵓⵢⵖⴰ ⴰⵃⵊ ⵢⴻⵏⵉ
ⴷⴰ ⵎⴻⵎⵎⵅⵉ ⵇⵉⵎⵉ ⵔⵉⴼⴼⵉⵣⵓⴱⴷⵓ ⴳ ⵓⵖⴰⴹⵉⴹ ⵏⵏⴻⵙ.
ⵉⴼⵓⵢ ⵔⵓ ⴰⵀⴰ ⵏⴹⴰⵢ ⵜⵉⵍⴽⵉⵜ ⵍⴰⵢⵖⵉ ⵏⴹⵉⵙⵙⵉ ⵖⵉⴷ
ⵙ ⵙⴻⵏⵏ ⵜⵎⵉⴳⵏⴻⵡⵜ ⴷ ⴰⵏⵏⴰⵢⵎⵉ ⴰⵀⴰ ⵍⴰⵢⵖⵉ ⵏ ⵎⴰⵜ ⵙⴰⵅ
ⴰⴷ ⴰⵏⵏ ⵙⵉⵏⵏⴻⴽⵔⴻⴱⴰ ⵖⴻⴷⴷ ⵔⴰⵔⵓ ⴰⵜⵜⴰ ⴰⵎ”ⵓⴹⵓⵀⵍⵍⵓ :
ⴷ ⵉⴷⵉ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⵓⵖⵢⵓⵍ ⴷⴷⴻⵖ ⴰⵖⴻⵏⴹⴰⵕ ?”.
ⴰⵀⴰ ⵙⴻⵏⵏ ⵍⵓⵢⵖⵓ ⵏ ⵎⵓⵎⵕⴻⵄⵓ ⵏ ⴳⵉⵏⵏ ⵉⵣ ⴰⵃⵊ ⵣⴻⴳⴳⵉ
ⴷⴰ ⵥⴰⵢⵉⵙⵙⵉⴹⵏ ⵜⴻⵏ ⴷⵉⵖ ⴰⵀⴰ ⵢⵓⴼⴰ ⵜⴻⵏ ⴳⴰⵏ ⵟⵥⴰ,
ⵊⵓⵊⵔⵓⵃⴻⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙⴷⵉ ⵔⴰ ⴰⵛ ⴰⵍⵍⵉ ⵙⵉ ⵍⴰⵖⵉⵉⵃⵓⵢⴹ.
ⴰⵏⵏⵉⴰⵀⴰ ⵉⵖⴻⵊⴷⵎ ⵙ ⴰⵛⴰⵍ ,ⴰⵔ ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵙ ⵉⵖⵢⴰⵍ ,
ⵍⵓⵢⵖⵓ ⴰⴳⴳⴻⵜⵜⵉ ⵛⵎⵉ ⵏⴰⵎ ⵉⵖⴷ ⵖⵕⵉⵥⵉ ⴷⴰ ⵖⵉⴷⴷ”:
ⴰⴷ ⵉⵏⵜⵍ”.
ⵍⴰⵢⵖⵉ ⵢⵔⵃⵉ ⴰⵀⴰ ⵙⴻⵏⵏ ⵍⵓⵢⵖⴰ ⵢⴻⵏⵉⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⵉⵇ ,
ⵏⴻⵜ ⴰⴼⵓⵢ ⴰⵀⴰ ⵍⴰⵢⵖⵉ ⵏⴹⵉⵙⵙⵉ ⴷⵉⵔⴱⵓ ⴳⴷⴰⵜ ⴰⵙ .
ⵔⴰⵙⵙⵡⴰ ⵣⴰⴳⵔⵓ ⵏⴰⵢ ⴰ ⵛ ⵉⵏⴰ ⴰⵎⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎ,ⵉⴱⴻⴷⴷ.
ⵉⵙⵙⵓⴳⵔ ⵊⵃⴰ.
ⵏ ⴳⵉⵔⴰⵙⵓ ⴷ ⴰⵃⵊ ⵏ ⵉⵜⵉⵅⵓ ⴼⵉⵖ ⵣⴰⴳⵔⵓ ⴰⵙⵇⴻⵙⵉ
ⴷⵡⴰⵓⵎⵓⵜⵍ ⵏⵏⴻⵙ .ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ:”ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ,

ⴷⵡⴰⵜⴳⴻⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ ⴰⵀⴰ ⵉⵏⵚⴼ ⵉⵙ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ ,
ⵛⴰⵛⵎⴻⵇⵓ ⴰⵏⵏⵉⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ,ⵉⵖⴻⵊⴷⵎ ⵊⵃⴰ ⵙ ⵓⴷⴱⵓ.
ⴰⵏⵏⴻⵇ ⴷⵉ:”ⴰⵔ ⵓⵔⵜⵜⵓⵖ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵖⵉⴼ ⵉ ⵜⴻⵙⵃⵉⵍⵍⴻⵍⴷ.
ⴰⵏⵏⵉⴰⴷ ⵉ ⵜⵛⴻⴷ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵎⵡⵓⵍⵜ ⴷⴷⴻⵖ ⵎⵉⴷ ⵓⵀⵓ ?”.
ⵙⵉⵙ ⴷⴰⵡⵊⵃⴰ :”ⵓⵔ ⵉⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⴰⵔⵎⵖ ⵓⵜⵛⵉ ,
ⴳⵉⵜⵓ ⴰⵍⵍⵉ”ⴽⴽⵯⵓⵔⵖ ⴰⵅⴰⴷⵉⵍ ⵉⵏⵓ “.ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ :
ⵏ ⴳⵉⵜⵓⵏ ⵜⴼⵓⵍⵍⵓⵙⵜ,ⵓⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⴼ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵍⵓⵙⵜ,
ⵉⵛⵜⵓⵡ ⵏ ⵉⵔⵎⴻⵙⵓ ⵏ ⴳⵉⵜⵓⵓⵖⵕⵓⵎ ,ⵓⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⴻⵖⵚⴰⵢⵜ ,
,ⵓⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⵜ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ..ⵡⵉ-ⵢⵢⴰⴹ”.
ⵉⵏⴰ ⴰⵎ ⴰⵛⴰⵎⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :”ⴳⵣⵉⵖ ⴰ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴻⵍ ⵉⵏⵓ ,
ⵛⴻⵎ ⴰⵃⵊ ⴰ ⵖⵓⵜⵜⵔⵓ ⵔⴰ”ⵓⵜⵛⵉ ?”ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ :
ⵙⴻⵏⵏ ⵏⴰⵚⵖⵉ ⵙ ⴷⵖⵡⴰⵜ ⵙⴰ ⴷⴰ ⵜⵙⵓⵍⵍⵓⴼⴰⵜ ⴷⵉⵛⵜⴻⵜ
ⵇⵉⵎⵉ ⵔⵉⴼⴼ,ⵀⴰⵜ ⵉⵎⵛⵉ ⵙ ⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⵜⵍ ⵖⵉⴼ ⵉ”.
ⵖⴰ ⴰⵖⵏⵉ ⵜⴰⵀ? ⵣⴰⴳⵔⴰ ⴰ ⵉⵛⵜⵓ ⵉⵏⴰ ⴰⵎ ⴰⵛⴰⵎ”ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :
ⴰⵛⴰⵎⵍⴰⵥ..”ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ :”ⵀⴰⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⴰⵎⵉⵙ ,
ⵛⴷⵇⴻⵙⵓ ⴳ ⵔⵜⵛⵏⵉⵅⵙⴰ ⵉⵔⵉⵜⵜ ⴰⴷ ⵓⵏⵉ ⵜⵍⵉⵛⵔⴻⵎⴰⵜ
ⴰⵣⵔⵓⵜ ⴳⴻⵣ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵢⵙⵅⴻⵙⵙⴻⵜ ⵔⴰ ⵀⴰⵏ ⵉⵖⵓⵙⴰⵙⵏ ,
ⵉⵛⵜⵓ ⴷⴰⵢⵡⴰ”ⴰⵔ ⵜⴰ-ⵢⵢⴰⴹ”.ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ ⵙ ⵜⴰⵟⵚⴰ :
ⴳⵉⵜⵓ ⴹⵢⴰⵛⵉ ⴷⴰ ⴰⵔ ⵙ ⵉⵛⵎⵉ ⵇⵉⵇⴰⵣⴰ ⴰⴳⵉ ⵍⵓⵙⵉ
ⵏⴰⵎⵏ ⵉⵖⵓⵙⴰⵙⵏ “.ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ :”ⴰⵅⵅⵉⴷ ⴰⴷⴰⵎⵉⵎ ,
ⴰⵀⴰ ⵏⵉⵍⵉⵔⵎⴻⵜ ⵜⵏⵉⵔⵣ”? ⵓⵏⵉ ⵙⵉⴷⵉ ⴰⴽⴽⵉ ⵢⴻⵍⵍⴰ ⵛⵎⵉ
ⵙⴻⵏⵏ ⵜⵍⵉⵛⵔⴻⵎⵜ ⵢⵡⵉⵜ ⵉⴷ ⴷⵓⴽⵉⴳⵏ ⵊⵃⴰ ⵖⵉⴼ ⵓⴷⴱⵓ.
ⴷⴰ ⴷⵉⵍⵍⴻⴳⵜ ⵜ ⵔⵓ ⴷⴰ”ⵓⵜⵛⵉ ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵉ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ :
ⵜⴰⵀⵉⵜⵛ ⵙ ⵓⵔⵓⵔⴷ”.ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔⴳⴰⵣ :”ⵢⴰⵍⵍⵯⴰⵀ ⴰ ⵊⵃⴰ ..
ⴰⵀⴰ ⵥⴰⵍ ⵏ ⵏⴰⴳⵉⵛ ⵙ ⴰⵃⵊ ⴰⴼⴰⴼⵉⵉⴷⴷⴰ-ⴷ ⵡⵓⵜⵛⵉ”.
ⵢⴰⵖ ⵖⵉⴼ ⵓⵜⵛⵉ .ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ :”ⴰⵔⴰⴷ ⵛⵉⴷ ⴰⵜⵉⴳ”.
ⵏ ⴳⵉⵜⴰ ⵖⵓⵔⴼ ⴷⴰ ⴰⵏⵏⴻⵇ ⵙⵉ ⵏⴰⵏⵏⵉ ⴷⵢⴰ ⴰⵎ ⵉ”ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :
ⵢⴰ ⴰⵎ”ⵓⵄⵕⴰⴹ ?”ⵉⵙⵅⴼ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ.ⵜⴻⵏⵏⴰ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ :
ⴼⵅⵙⵉ ⵜⴰⵀ”ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵎⴻⵔⵛⴰⵍ ⵉⵏⵓ ?”.ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :
ⵙ ⵓⵙⴻⵇⵕⵎ ⵉⴳⴳⵓⴷⵉⵏ “.
لحاف جحا
ⴰⵎⵉⵥⴰⵕ ⵏ ⵊⵃⴰ.
ⵓⵙⵓ ⴳ ⵍⵓⵙⵉ ⴰⵃⵊ ⴰⵍⵍⵙⵉ ⴼⴰⵣⵣⴻⴱ ⵏⴼⵔⴻⵇⵉ ⴹⵉⵢ ⵏⴰⵢ ⴳ
ⵏⵏⴻⵙ ⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⴹⴻⵕⵡⵉ ⴳ ⵓⵣⴻⴳⵍⴰⵍ.
ⴰⵀⴰⵢⵓⵛⵣ ⵊⵃⴰ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵜⵜⴻⵎⵎⴻⵣⵓⵏⵅⵓⵕⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ,
ⴰⵀⴰ ⴰⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵣⴻⴳ ⵓⵙⴻⴽⵙⵍ ⴷⴰⵢ ⵉⵏⵥⴰ ⵣⴻⴳ ⵓⵢ-
ⴷⴰ ⵖⴻⴼⴼ ⴷⴰ ⵖⵉⴷⴷ”ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ ⵉ ⵜⵎⴻⵔⵛⵉⵍⵜ ⵏⵏⴻⵙ :
ⵖⵖⵎⴰ ⴷⴰ ⴷ ⴷⵉⵔⴰⵛⴰ ⵖⵏⴻⵙⵙ ⴷⴰⵣⵓⵜⴼⵖ ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ-ⴰⴷ,

ⵢⴰⵜⵃⴻⵜⵜⵉ ⵔⴰ ⵣⴰⴳⵔⵓ ⵏⴰⵢ ⴰⵍⵍⵉ ⵙⵉ ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ ⵏⴻⵙⵙⵉ
ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ ⴰⵙⵇⴻⵙⵉⵉⵙⴻⵟⵚⴰ ⴰⵀⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴻⵇⵍⴰⵍⴰⴼ.
ⴰ ⴰⵃⵊ ⵜ ⴰⴳⵉ”ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⴻⵙ ⵖⵉⴼ ⵙ.ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ :
ⴰⵍⴼⴰⵖⴰ ⵏⵓ”.ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ :”ⴰⵣⵏⴰⵜ ⴰⵙ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴷⴷⵓ”.
ⵜ ⵕⵓⵅⵙⵉ ⵉⵎⵎⴻⴳⵔⴻⴱⵓ ⵙ ⴰⵃⵊ ⴷⵉⵍⵍⵉⵖ ⵉⴷⴷⴰ-
ⵎⵣⴳⵉ ⴷⴰ ⵉⵔⵉⵜⵜⵉ ⴰⴷ ⵓⴽⵛⴰⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵣⴻⴳ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ,
ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ ⵕⵓⵖ ⵙ ⴰⵃⵊ ⵎⵛⴽⵉ ⴷⵓⴽⵜⵉⵇⴻⵔⴼⴰⴷⵉⵏ .
ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ ⵜ ⵢⴽⵓⵟⵙⵉ ⴰⵀⴰ ⴷⴰⵢⵖⵓ ⴷ ⵣⵏⵉ ⴳ ⵜ ⵍⵓⵣⵙⵉ,
ⵙ ⴷⴰⵚⵟⴻⵙⵙⴻⵜ ⵉ ⴷⴰ ⴷⵕⴰⴹⵣⴻⵜ ⵙⵉ”ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⴻⵙ:
ⴼⵉⵖ ⴰⵉⵙⴻⵟⵚⴰ ⵏⵏⴻⵛ ?”ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :”ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⴱⴷⴰⴷ ⵓⵢ-
ⵓⵟⵖⴰⵕ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴻⵟⵚⴰ ⵉⵙⵙⴻⵟⵚⴰⵏ ⴰ ⴰⵍⴼⴰⵖⴰ ⵏⵓ”.
ⴷⴰ ⴷⵉⵚⵟⴻⵙⵙⴻⵜ ⵉ ⵔⵓ ⵛⴻⵎ ⵉⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ :”ⵎⴻⵣⵢⴰⵏ ,
ⵖⵍⵉⴳⴳⵉⵙⵙ ⵔⴰ ⵓⴽⵛⴰ ⵛⴻⵏⵏ ⵜⴷⴰⴼⵔⴻⵇⴰⵜ ⵖⵎⵣⴻⴳ ⵛⴰ
ⵙⴻⴽⴽⵉ ⴰⵀⴰ ⵓⵏⵉ ⵏⴰⵎⵉ ⵙ ⵣⴰⴷⵎⴰ ⵏⴼⴷⵉⵙⵙⵉ ⴰⴷⴷⵡⴰ-
ⴰⵏⵏⴰⵢ-ⵏⵏⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵖⵍ ⵏⵏⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⴻⵃⵓⵍⴼⵓⵖ”.ⵉⴳⵏⵢ ⵊⵃⴰ ⴰⵢ-
ⵢⴰⵜⵃⴻⵜⵜⵉ ⵔⴰ ⴰⵀⴰ ⴰⵚⵟⴻⵙⵉ ⵏ ⵙ ⵔⴰⴷ ⴷⵢⴰⵎ ⴳⴻⵣ ⵏⴼⵓⵢ
ⴷⴻⵯⴳⴳⵉⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴽⵔⵓⵔⵎⵏ, ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴻⵣⵎⵓⵎⵎⵓⵢⵏ.
ⴰⴷⴷⴱⵓⵜ ⴳ ⵙⴽⵔⴻⵙⵉ ⴰⵀⴰ ⵙⴻⵏⵏ ⵜⴷⴰⴼⵔⴻⵇⵜ ⴼⵉⵖ ⴰⵃⵊ
ⵏ ⴰⵍⵉ ⴰⵏⵏⵏⵏⴻⵙ ,ⵉⵀⴷⵓⵏⴷⵏ ⴷⴰⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ,ⵉⵙⵎⴷ ⴰⵢ-
ⵔⵓⵉⵙⴻⵟⵚⴰ ,ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵎ ⵓⵥⵕⵓ ⴰⴹⴻⵕⴹⵓⵕ ,
ⵉ ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ ⴰⵏⵏⵉⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⴼⵉⵔⵏⴻⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⴷⴰ ⵉⵟⴻⵚⵚⴰ.
ⴷ ⵙⵉⵊⵃⴰ ⵙ ⵓⵙⴳⴻⵏⴹⵕ :”ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵉ ⵜⴻⵙⵙⴻⵟⵚⵉⴷ ,
ⴷⴰ ⵖⵉⴷⴷ? ⴷⵣⴰⴷⵏⵀⴻⵜ ⵉ ⴼⵉⵖ ⴷⴰ ⵔⴰⵎ ⴷⵉⴷⴷⴻⵜ
ⴰⵏⵏⵉⵏⴻⵣⴹⵖ ⵙ ⵓⴳⵣⴰⵎ ⵏ ⵜⵇⴻⵔⴼⴰⴷⵜ ⵏⵏⴻⵛ ⵖ ⵉⵍ-ⴰⴷ”.
ⵊⵃⴰ :”ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵙⵎⵉⴷⵖ ⴰ ⴰⵍⴼⴰⵖⴰ ⵏⵓ,ⵇⵇⴻⵍ ⵛⵡⵉ”.
ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ ⴰⵏⵏⵉⴰⵔ ⵉⵜⵜⴻⵙⵎⴰⴷ ⵉⵙⴻⵟⵚⴰ ⵏⵏⴻⵙ ⵙ ⵜⴰⵟⵚⴰ.
ⵢⴰ”;”ⵎⴰ ⴰⵅ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⴷⴰ ⵟⵟⴻⵚⵚⴰⴷ ⴰ ⵊⵃⴰ?”.ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :ⴼⴷⴰⵙⵙⵉ ⵔⴰ ⴰⵀⴰ ⴰⵚⵟⴻⵙⵙⵉ ⵔⴰ ⵖⵉⵏⵉⵜⵜ ⴰⴷ ⴰⵏⵏ
ⵎⵣⴳⵉ ⴷⴰ ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ ⵏⴻⵜⵜⵃⵉ ⴰⵛⴰⵎⵜⵓⵎⵔⵜ ⴳ ⵉⵎⴰⵏ ⵉⵏⵓ”.
ⴷⴰ ⵜⵓⵔⴼⴻⵜ ⵓⴱ ⴹⵣⵏⵉ ⴰⵀⴰ ⴰⵃⵊ ⵉ ⵜⴷⴰⴼⵔⴻⵇⴰⵜ
ⴰⵃⵊ ⵍⴰⵡⴰⵃⴻⵜⵜⵉ ⵔⴰⵉⴱⴱⴻⵢ ⵜⴰⵇⴻⵔⴼⴰⴷⵜ ⵏ ⵊⵃⴰ ⴷⵖⵉ.
ⵖⵏⴻⵜⵎ ⴷⴰ ⴷⵉⴳⴷⴻⵜ ⵙⵉ”; ⵉⵏⵉⵜⵜⵉ ⵙⴰ ⵔⴰ ⴷⵉⵍⵍⴳⴰ
ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ ⴹⵣⵏⵉⵙ ⴼⴰⴷ ⴰⵍⵍⴻⵢ ⵉⵣⵡⴰ ⵓⵃⴻⵔⵊⵉⴹ ?”.
ⵡⴻⵙⵉ ⵏⴻⵜ ⴷⴰ ⵏⴰⵎⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵡ ⵏⴰⵢ ⵏⵉⵡⴰ ⴷ ⵙⴰ ⴷⴰ
ⵡⴰⵣⴰ ⴰⵃⵊ ⵥⵎⵓⵢⴰⵀⴰ ⵓⵡⵉⵏ ⴰⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⴻⵏ ⵉ ⵊⵃⴰ.
ⵖⵙⵔⵉⵏⵏ ⵔⵓ ⵜⴰⵀ”; ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ ⵉ ⴰⵏⵏⵉ ⴰⵀⴰ ⵏⴰⵎⴰⵡ ⵏ
ⴹⵉⵣⴰⵏⵓ ⵉ ⵜⵓⵔⴼⴻⵜ ⵓⴱ ⴷⴳⵙⵉ ⴷⴰ ⵖⴷⴻⵯⴳⴳ ⵓⴽⵛⴰ,
ⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴷ ⵖⵏⴻⵜⵎ ⴰⵀⴰ ⵏⴰⵎⴰ ⵖⵓⵙ ⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴷⵏⵏⴻⵛ,
ⵄⴰⵇⴼⵓ ⵙ ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ ⴰⵏⵏⵉⵟⵟⴰⴼⵖ ⵜⴰⵡⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵔⵉⴼⵉ ⵏⵓ”.
;”ⵓⵔ ⵜⴻⵏⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏⵖⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵜⵙⵓⴷ ⴰⵎⴰⵏ”.
ⵛⴻⵏⵏ ⵓⵀⵔⵓⵙⵓ ⵙ ⴷⵔⴼⴻⴽⵏⵙⴻⵜ ⵉ ⴷⴰ ⴷⵉ”; ⴰⵃⵊ ⴰⵏⵏⵉ
ⴷⴰ ⵛⴻⵏⵏ ⵏⵜⵓⵍⵍⵃⴰⴱ ⴷⵉ ⵏⴷ ⵡⵉ-ⵏ ⵉⴷⴱⴱⴰ ⵏⵏⴻⵛ ⴷ ⵡⵉ-
ⵕⴹⵏⴻⴳⵙⵉ? ⵖⴻⴷⴷ ⵏⴰⵎⴰ ⵖⵓⵙ ⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⴷ ⵖⴰⵖⵏⵓⵜⵜ ⵔⵓ
ⴰⵃⵊ ⵏ ⵏⵉⴽⴽⵙⵓ ⴳⴻⵣ ⴰⵍⴰⵙⵉ ⴷⴰ ⴰⵔⵉ ⵖⴻⴷⴷⵉ ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ
ⵏⴰⵎⴰ ⴷⵓⵙⵜ ⴷⵔⴰ ⴷⴰⵖⵏⵓⵜⵜ ⵔⴰ ⵔⵓ ⵜⴰⵀ:”ⴰ ⴰⵎⵅⵉⴱ ,
ⵙⴻⵏⵏ ⵏⵢⴰⵜⵜⴰ ⵏⴰⵍⵍⵉ ⴰⵏⵏⴷⴷⴻⵖ”.ⵉⵙⴻⴽⵙⵉⵡ ⵊⵃⴰ ⵙ ⵡⵉ-
ⴼⵉⵖ ⵏⴻⵜ ⴰⴳⴳⵓⵙⵙⵉ ⴰⵀⴰ ⵏⴹⵉⴼⴰⵣⵉ ⴷ ⵏⴼⴰⵍⵖⴻⵏⵉ ⴳⴻⵣ
ⴼⵉⵖ ⵡⴰⵣⵓ ⵙ ⴰⵃⵊ ⵔⴳⵉ ⴷⴰⵜⵡⴰⵏⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ.ⵖ ⵉⵍ-
ⵏⴰⵍⵍⵉ ⵏⴰⵎⴰⵡ ⵏ ⴰⵏⵏⵡⴰⵛⴰⵍ ⴰⵀⴰ ⵉⵕⵥ ,ⵙⴽⴻⵔⵇⵣⵏ ⴰⵢ-
ⵢⴻⵜⵜⵉⴷⵉⵙ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵉⵣⵓⴱⵥ ⵉ ⵊⵃⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴻⵡ ⴰⵎⴰⵏ.
ⵢⵙⵍⴻⴼⴰ ⵛⴰ ⵖⵔⴻⵜⵜ’ⵊⵃⴰ ⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵀⴰ ⵢⵉⵏⵉ ⴰⵙ ,
ⴷⴰ ⵉ ⴷⵔⴼⴽⵏⴻⵙⵜ ⵜⴰⵀⵙ ⵓⵙⴻⵏⴽⴼⵉⵔ ⵏⵏⴻⵛ ⴰ ⴰⵍⴼⴰⵖⴰ ⵏⵓ.
ⵔⵓ ⵜⴰⵀ ⴰⵛⴰⵎ ⵖⴻⴷⴷ ⵏⴰⵎⴰ ⵖⵓⵙ ⴷⵔⴰ ⴷⴰⵇⵇⴻⵏⵜ ⵉ ⵔⵓ
ⴷ ⴰⵃⵊ ⵏ ⵜⴼⵉⵍⵍⵉⵇⵉⵜ ⵙ ⴷⵉⵍⵍⴳⵓ ⴰⵚⵟⵉⵜⴻⵏ ⵙⵡⵉⵖ “.
ⵓⵏⵥⴰⵥ ⵏⵏⴻⵙ ⴰⵀⴰ ⵉⵙⵙⵓⵔⴼ ⴰⵙ.
جحا ودعوة بال ثمن
ⴳⵉⵜⴰ ⵔⴰⵡ ⴹⴰⵕⵄⵓ ⴷ ⴰⵃⵊ
ⵛⴰⵛⵎⴻⵇⴰ ⵙⴻⵏⵏ ⵙⴷⵉⵎⵉ ⴷ ⴷⵉⵔⴱⵓ ⴳ ⴰⵃⵊ ⵕⴻⵇⵇⵉⵎⵏⵉ
ⴷⵔⴻⴼⴽⵏⴻⵙⵜ ⵉ ⵙⴰ ⴰⴰⵀⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ:”ⵎⴻⵛⵉⴷ ⴰⵢ-
ⵖⵔⴻⵎⵎ ⴰⵀⴰ ⵛ ⵕⵓⵖ ⵉⵍⵛⴻⵎⵉ ⵙ ⴹⵕⵄⴻⵜ ⵉ ⴷⴰ
ⴷⴰⵢ ⵔⵓ“ ⵓⵏⵉ ⵜⵎⵉⴳⵏⴻⵡⵜ ⴷ ⵖⴰⵏⵏⴰⵢⴻⵎⵎⴻⵜⵜ ⵔⴰ
ⵉⴳⵉ ⵉⵎⵉⴷⵙ ⵉⵏⵓ ⴷ ⵓⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⴻⵍ ⵉⵏⵓ ⴰⵇⴻⵎⵛⴰⵛ”.
ⵛⴰ ⵓⵏⵉ ⵔⵉⴼⴽⵏⴻⵙⴰ ⵖⵓⵜⵜ ⵔⵓ ⵜⴰⵀ”ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ:
ⵏⵍⵉⵙⵙⵉ ⴷⴰ ⴰⵏⵏⴻⵇ ⵙⵉ ⴷⵏⴻⵙⵙⴻⵜ ⴰⵃⵊ ⴰ ⴰⵛⴰⵎ ⵖⵉⵛ
ⵔⵓ ⵉⵛⵜⵓⵡ ⵏ ⴰⵛ ⵓⵣⵔ”ⵡⵓⵜⵛⵉ ⵛⵉⴳⴰⵏ” .ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :
ⵉⵙⵙⵉⵍⵉⵏ ⴰⵎⵢⴰ,ⵀⴰⵜ ⵇⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴰⵡⵖ ⵙ ⵉⵍⵥ”.
ⴰ ⴰⵉⵏⵏⴰ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ ⵙ ⵓⵏⴽⴰⵙ :”ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⴷ ⴰⵢ-
ⵏⵍⴻⵎⵎⵓⵏⵙ ⴰⵀⴰ ⵏⴻⴷⴷⴻⵎ ⵏⵉⵙⵉ ⴷⴰ ⴷⵉⵔⵜ ⵙⵉⵊⵃⴰ ..
ⴰⵉ ⵙ ⵓⵙⴻⵇⵕⵎ?”.ⵉⵏⵏⴰ ⵊⵃⴰ :”ⵎⴰⵛⴰ ⵀⴰⵜ ⵙⵙⴻⵏ ⴰⵢ-
ⵕⵓⵖ ⴷⴰ ⴰⵃⵊ ⴰ ⴷⵕⴰⴹⵣⴻⵜ”ⵖⵉⴼ ⵛ”.ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ :
ⵏⴰⵢ ⵉ ⵖⵔⵎⴻⵙⵙ ⵛⴰ ⴷⴰ ⵖⵉⴷⴷ ⴰⴽⴽⵙⴰ ⴷⵓⴷⴷⴻⵜ ⵉ
ⴰⵃⵊ ⴰⵏⵏⵉⵡⵓⵜⵛⵉ ⵉⵙⵙⴻⵖⵔⴰⵜⵏ ,ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴰⴷⴰ”.
ⴷ ⵢⴰ ⴰⵎ”:”ⴰⴷ ⴰⵛ ⴼⵔⵓⵖ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⴻⵙ!”.ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵇⴻⵎⵛⴰⵛ :

TARASVANT NVD AZILAL GR USVAN D TNBBA

« Ur inni ugddid usvan ad yaff mc ur
yugim s waman n tudrt , d ur tnni tlggwit
n tudrt tamatfat ad tqiccu mc tt
zdvn igrramn, mmvnann d ayt tudrt
xf tvawsiwin asn ismunan icdran
». aynna ayd yakkan timitar s nufa
i sur ittusfalla i tvawsa izdin
s usvan vas mc nkccm tagant ns ;
nbbi iskla ad nsnuffi ibrdan
av izzruyan vrs asskarr , nssndu atcil n tkccal ad ibÄu uvi d
wudi ns. Ad nsfall awal s uylli inna
urqqas musa i middn ns : « dunit
am tlgwit ndu yat ad ur tt zddv
at, ad ur tmmvnan at d ayt dunit, ar
agidun tmmvnann g usvan nnuns usar vurun tudrt nsn, ula tsrupm asvan nnun ».
Assa ad nssiwl xf idj wawal
imqqur kigan, iddv mc nrar annli
g tmukrisin izdin s usvan, llig d
iffv wawal g tizwiri xf tarasvant, nhmnd izwarr xf imazivn, allig ikka imnvi ad incu ingr asn
d ayt tmira, ispatll i yzmaz am wid s
tfaliwin d ivryan d ixdmiyn… rçmn i
yzwarr ittinin is gan imazivn iqryann n
jahnnama, rçmn wid i yqma nsn amçn tivrdin imazivn imazzal i yrummiyn iddv
lla tetrn ad yili wansa i tmazivt d ima-

zivn g tnbadt. Aylli nnan ayt tmira nnant ayt
tmira nnant indlibn imazivn ; sumata irgzn n

tsrtit, ittinin g iqrra nsn is gan aorabn.
Munn ayt tmira d tsrtit asin tiwllafin n
torbubit, ur asn iqqim vas ad bbin
ibrdan xf akw mayd igan amaziv, tasd
titi g mayd izrin iskkil s va twari
tmazivt, llig ar smmurusn tamazivt mc

ur twari s iskkil n taramit- taorabt,
ttunzvnd digs iwaliwn ixatarr ikkan
add izri imttin, mur ttugzdun
imazivn ddun g ubrid i wiss
yurzzun ad kkufntt tiwan twaggin
izwarr i wiss mi ytwina is
fvn asvan, am uylli ar itwaggan i
ymzwura g imazivn g usggwas n
1930, llig ar tqran ifasiyn « llatif » g tmzgida, ffir i mayd
skrr adida isunnuÄn dahir i
ymazivn, mvar ur virsn illi la
yafus ula aÄas g imsriÄn ad,
tav tafat zg wakal s agnna, ar ttuqran id llatif s ar itwinna ur
ittili uzilal gr imazivn d waorabn, s wawal lkttani d isminn ns
n tmzgioda n fas. Nnan imzwura zg
iqma inafall ayd shurrÄn tmira,
arin awd nitni xf tvawsiwin igan
am tid, yudjan inbbaÄn n tmazirt
rçan tamççuvt vr mag twarin, nqqr
imjgan nsn, bar ad asnd yawi waÄu
mayd urzzun imazivn.
Ad nini aylli yuvn imzwura ayd issavan
inggura assa.
-Saoid bajji(isul)

MSKWIT N TMSMUNT INLMADN IQBURN N UVRBAZ AMAZIV UZRU
Yuca ujiniral n tsga n amknas assurf s va
yttwag ugraw ddaw n tslwayt i Bissun, ass
n 27 mars 1942 , pma ad ttussekw tmsmunt inlmadn iqburn n uvrbaz amaziv uzru, twag tmusmunt ad pma ad zzigs tssilil yat trabbut
n tenbâtt, iwrellin i ku averbaz g llan waraw
inesnbaÄ mvurn imazivn, xf tskwa toutrirt
imunn g tmallavin d tilit icirran ikkan avrbaz n Mulay Driss g fas d uvrbaz n Mulay
Yusf g rbaÄ. Smellden willi as iskwin,
smi ran ad smunn, inyr imddukwal, ssidr
taymat grasn, maca, lla tga, g tufra,taslwayt
n uvrbaz, aynna tra.Tamsmunt ar ikkatn ad tili
trtbirt vrs inlmadn g uvrbaz.
Ass n 27 mars 1942, g tsaragt tiss kraÄ n
tazzwit, tmun 45 uorrim, 25 zzisen fddan
tavuri nsn,ffir i mayd uzn wiss Änin tibratin, s ran ad amunn issentt g ugraw, iddv ur
asn yallfus zg twuri nsn.
Agraw ad iffv s ufran i umaris, llig yuli
Abd lpamid Bn Mulay pmd Azmmuri, aslmad
g uvrbaz, d amqran n tmsmunt, obd lla Bn oumar Rapmani, aslmad g Ifran, d amzemmam.
obd rapmlan n ayt lpu, asbbab g uzru, d bu
idrimn.Imasayn, igatn, Lorbi Bn lqayd loyaci, omr bnnasr Bnu Zkri( Aslmad g lxmisat), Tbbur(Asbbab g uzru).

pma ad ittwagg ugraw wiss in, ass n 10 yunyu 1943, llig va ttuzyr kigan tmusmunt, umç
ugraw unlmad aqbur, zg 202 umzemmam g uvrbaz d 15 willi fkanin iqariÄn(23000 frank).
Dis ayd ttusmutty tiwnt tis 6 zg usaÄuf
amatu n tmsmunt, ittugdl uvaras gr icirran
ranin ad tamman g tvuri nsn vr dat. Twaggn iwttan i tmsmunt s tçdar ad tg kigan n tvawsiwin,
mvar ssiwl yits inlmadn g tvawsiwin igan
atrs vrs irummiyn, am willi ar isqsan xf
max alli ttussvran g uvrbaz uzru vas waraw
inmvurn.D max allig ur terçim tvuri dat
waraw imazivn s uyn s llan. Llan wiss ar sqsanin altu, max allig ur da ttusslmad tutlayt
taorabt(3). Llan wiss siwllin xf twuriwin
umzemmam ifran.
Agraw wiss sin issili, Abd Lpamid
Azmmuri d amqran, Mulay pmd bn lpusayn
acqqir(Aslmad g lqsiba) d amÄfur ns.
obd lla Bn oumar azmmuri( aslmad g ifran)
d amzemmam, omr Bn bnnasr azmmuri (Aslmad
g lxmisat)amzemmam wiss sin. obd Rapman Belpaj lapsn umgil n ayt lpu( Asbbab g
uzru) bu idrimen.Imasayn, gan tn, ossupa uyidzr, memmis n lxlift n lqayd Mupa uzayd n
Grrama,Bn Yusf Umupa umgil, ampday g ifran,
lghazi ben oumar Usaddn, Aslmad g lpajeb,

pammi UMupand uyusi, aslmad g Idzr, Mupmd
Bn Lqayd amqqur n oin lup.
Amaris digs 10 d imltavn( 3 izemmuriyen,
5 n ayt mgil, yan usaddn, d yan ucqqir).Digsn
6 d islmadn, g skwilat irummiyn.Dad ayd
ittusvim i istayn imunn d tmyurin itwassn
vr Djmaot, igan tadimuqraⵟⵉt tarasvant.
Allig gan icirran n teqbilt tamnⴰ ⵏⵟtt nsn,
s zÄarr izmmiriyn ad amçn ixf i tmsmunt,
mvar digs ggudin icirran n ayt mgil.
Urin irummiyn xf icirran ad,d mayd ar tgannayn, sumata aylli yttawrin vifsn g ispayll
imsdurruyn(4), is ar ttlmadn yat tdlsa
irummiyn, iviyn ad tn tssikm g tvrma tamattuyt, sumata g ar tlmadn amezruy n fransa, xf
va tskwu tvlnawt vursn, ar asn ttinin is d tad
ayd igan yat tvrma issgman iwdan, d ubvur
nsn g usays n tdlsa d izrktiyn, va yawin tamazirt vr dat, iss as ar sksiwn icirran vr
tdlsa d tvrma imazivn, is ur da tn ttawi
vas vr dart.Imil, ila xf fransa ad asn d
tssufv zg jaj nsn willi ur igin vas imazzal
n fransa.Dart uynna gan islmadn(mani yggudi
digsn).
* saoid bajji
(isul)
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LE MONDE AMAZIGH

L'Assemblée Mondiale Amazighe-France

fête le nouvel an
amazigh à Orléans

L'Assemblée
Mondiale Amazighe
France
fête le nouvel an
amazigh (berbère) à Orléans
le samedi 15 janvier 2016.
Kabyle.com partenaire. Consultez l'événement.
Présence de Kabyle.com.
« Fête de nouvel
an Amazigh 2966
sous le signe de
la lutte contre
l'obscurantisme :Comme prévu l'association
l'Assemblée Mondiale Amazighe france a organisé à Orléans le 15 janvier une fête traditionnelle à l'occasion de nouvel an Amazigh 2966. Au
début de la soirée le président d'AMAF Benaceur Aazaoui a remercié tous les invités de leur
présence.Par la suite les convives ont célébré Asgass Amaynou 2966 autour d'un repas traditionnel Amazigh ,subliment préparé " Le Conscous
Amazigh" avec une très bonne ambiance de joie
et de gaieté en écoutant la musique Amazighe.
De son coté Bouissan Ahmed membre du bureau
national d'AMAF a présenté un exposé sur l'origine du calendrier Amazigh en soulignant l'importance de YENNAYER pour Imazighns dans
leur quête de liberté de justice et d'égalité des
droits,sans oublié l'enseignement de la langue
et la civilisation Amazigh qui relève parmi les
premières priorités de la diaspora Amazighe
en France surtout que la civilisation Amazighe
imprégnée des valeurs humaines universelles de
liberté ,de tolérance et de progrès permet aussi
de lutter efficacement contre l'obscurantisme et
l'enfermement conclut Bouissan Ahmed. à cette
occasion des produits,livres et journaux traitant
de la culture Amazighe ont été exposées. Bouissan AHMED »

ACTUALITES

Le Nouvel An Amazigh «Yennayer2966 »
célébré à Molenbeek !

Près de 380 personnes se sont réunies ce vendredi 15 janvier 2016 à
l’occasion du Nouvel An Amazigh
« Yennayer2966 » dans le prestigieux cadre du Château du Karreveld, à Molenbeek. Un véritable
succès de foule !
Cette fête haute en couleurs et en
musiques berbères a donné rendezvous à tous les amateurs de cette
culture, encore trop peu méconnue
dans le paysage artistique belge et
qui fait pourtant intégrante de la
réalité belge et bruxelloise.
La soirée a été rehaussée par
la présence et les discours de la
Bourgmestre de Molenbeek, Madame Françoise Schepmans, de
Son Excellence, l’Ambassadeur du
Maroc en Belgique Monsieur Samir
Addahre ainsi que le secrétaire général du Conseil de la Communauté
Marocaine A L’Etranger, Monsieur
Abdellah Boussouf.
Le groupe Amazigh de Med Ziani,
venu d’Espagne, a ouvert le bal
avec des chansons traditionnelles
rifaines, sous un rythme éclectique,
qui ont fait la joie des participants
de cette soirée.
Ce Nouvel An berbère a été l’occasion d’honorer des parents qui ont
contribué à la réussite de leurs

l'Association Tunisienne de la
Femme Amazighe
2966 fête yenner
Dans le cadre
des fêtes de l'an
Amazigh 2966,
l'Association
Tunisienne de
la Femme Amazighe a décide
de participer
fortement
a
fin de mettre
en évidence la
valeur de notre
identité qui est arabisée et qui est envois de disparition. L'ATFA a
voulu faire connaitre au monde que les Amazighs existent encore sur
leurs terres et parmi ces terres la Tunisie qui porte encore un nom
Amazigh et malgré les invasions et les colonisations, la Tunisie garde
encore la culture, les coutumes et les traditions Amazighes.
Notre participation a ciblé de toucher le maximum de personnes de
tout age et de favoriser un transport pour le groupe pour aller visiter
nos villages Amazighs et de feter l’an 2966 en cadre typiquement
Amazigh au sommet de la montagne de Tamazret le village de la
culture Amazighe.
La date de 2966 a marqué l’histoire des Amazighs. En 950 A.J le
prince Lybien de Mechouech SHESHONQ avait fondé la XXIIe dynastie pharaonique L'histoire des Amazihs remonte à 10 000 ans
avant Jésus Christ. Ce n'est pourtant qu'au temps de l'Egypte ancienne que sera fixé l'an zéro du calendrier Amazigh. Il correspond
à la date où le roi Chacnaq 1er (Sheshonq) fût intrônisé pharaon
d'Egypte. Ce roi Amazigh avait réussit à unifier l'Egypte pour ensuite envahir la Palestine. Cette date est mentionnée dans la Bible et
constitue par là-même, la première date de l'histoire Amazighe sur
un support écrit.
On désigne par calendrier Amazigh. Le calendrier agraire utilisé traditionnellement dans les régions d'Afrique du Nord. Il est employé
pour régler les travaux agricoles saisonniers. Ce calendrier correspond aux cules, aux cycles et rytmes des saisons et le rapport qu'entretien l'homme avec la nature, les mythes et les .ancestrales
Pour fêter cette céremonie les Amazighs se réunissent pour préparer
le couscous , les soupe , les oeufs dures colorés ,le blés à peine broyé
(timaghdha)...etc
Vivent les Amazighs

enfants et qui ont dès
lors permis de mettre
en valeur la plus-value de la communauté
berbère en Belgique.
Messieurs et Mesdames Mejloufi, Fadil
et Zibouh ont reçu
le prix pour l’année
2016/2966.
La célèbre star berbère venue spécialement du Maroc pour cette célébration, Raissa Fatima Tabaamrant
nous a fait l’honneur de sa présence
et est venue chanter le patrimoine
musical Souss.
Cette soirée fut l’occasion de découvrir les saveurs culinaires berbères du nord au sud du Maroc, les
bijoux et les traditions amazighes
qui restent encore à être mieux valorisés tant pour les personnes issues de cette origine culturelle que
pour ceux qui souhaitent connaître
cette culture partagée par de nombreux Belgo-Marocains.
Dans cette perspective, le Nouvel An Amazigh était l’occasion de
mettre en valeur ce magnifique
patrimoine culturel.
Les organisateurs (MarBel asbl)
tiennent à remercier l’ensemble
des partenaires ainsi que tous les
participants qui ont contribué à
l’immense succès de cette inoubliable soirée « Yennayer2966 ».
On vous donne rendez-vous l’année
prochaine pour fêter ensemble
Yennayer !
* Mohamed El Hamouti
MarBel asbl

Table ronde à Madrid - Les
origines des Berbères, parenté
avec les Basques et Ibères
A l'occasion de la célébration
de la nouvelle année AMAZIGH 2966, la Fondation
David Montgomery d'Etudes
Amazighes en collaboration
avec le groupe PSOE MEDINA, organise une table ronde
"LOS ORIGNES DE LOS
BEREBERES Y SUS PARENTESCOS CON LOS VASCOS Y
OTROS IBEROS”
La gestion du temps est un
besoin humain depuis l'antiquité parce que la survie en
dépendait. Pour l'organisation de l'économie agricole et
de l'élevage, l'homme a pris
comme références des signes
astronomiques pour classer
les cycles et périodes. Il est
remarquable que dans les
Iles Canaries et dans d'autres
villages berbères autochtones, avaient été porteurs de
connaissances astronomiques
évoluées.
Les Amazighs sont entrés dans
l'histoire écrite avec le roi
berbère Sheshonq I nommé
Pharaon d'Egypte pour commémorer l'année 950 BC
Selon le calendrier moderne.
L'assemblée mondiale amazighe souhaite qu'à partir du
13 Janvier 2016 (1er jour
de l'an 2966 de calendrier
amazigh), la date du 13 janvier soit retenue comme date
unique par tous les militants
berbères. Cette table ronde
entend sensibiliser à l'impor-

tance de la diversité culturelle
au sein de groupes de migrants
et d'impliquer les citoyens de
Madrid à cette composante
culturelle.
Programmation:
Table ronde: Le Nouvel An
amazigh 2966 et les origines
des Berbères.
Intervenants :
- Dr Antonio Arnaiz Villena:
Professeur Université Complutense de Madrid, en génétique des populations.
Parmi ses œuvres: les Egyptiens, les Berbères, Guanches
et basques. Editorial Vision
Libros.2ª édition. Madrid
2011.
- Rachid Raha: Président de
l'Assemblée mondiale amazighe et David Hart études
amazighité Fondation, et le
journaliste amazighe.
Invité : - Farid Othman Bentria Ramos: coordonnateur
fédéral du groupe socialiste
PSOE arabo-amazighe.
Modérateur: - Said El Farisi:
éducateur et militant amazigh.
Concert de clotûre avec des
chansons du Rif avec le compositeur Ahmed Akean.
Lieu et date: samedi 16 Janvier 2016, à 17h30.
Adresse: Espace Jeunes "La
Plaza". Place d'Espagne, 1 Fuenlabrada (Madrid) Métro:
Fuenlabrada Central
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La prise de conscience identitaire est
un long processus lorsque « l’identité » intrinsèque s’est effritée avec
le temps, a été mise à mal, ou a fait
l’objet de tentatives de gommages,
sous les coups de butoirs idéologiques
et politiques venus du dehors et/ou
du dedans. L’idéologie dominante,
souvent, réduit négativement l’identité autochtone, le colonisé prend
les habitudes du colon, le langage du
colon, les habits du colon, il veut et a
besoin de ressembler au maître, pour
s’élever, pour se désolidariser de ses
semblables auxquels il ne veut pas
ressembler. La colonisation, d’une façon générale, toujours, se veut dotée
d’une mission civilisatrice, il est question de civiliser les « barbares », les «
sauvages », les « indigènes », de leur
apporter le salut civilisationnel, voire
le salut divin. Une fois les territoires
et peuples conquis, il faut conquérir les âmes, conquérir les cœurs,
conquérir les esprits,…
4.La mise entre parenthèse de
l’identité

Lorsque Rome conquiert Tamazgha,
les amazighs qui réussissent deviennent des citoyens romains. L’identité amazighe est mise entre parenthèse. Lorsque les conquêtes arabes
s’étendent sur la grande Berbérie,
(Tamazgha), les amazighs deviennent
« arabes »; ce n’est plus seulement une
question de religion, d’adoption de la
religion musulmane, l’identité amazighe s’estompe, au profit d’une identité d’adhésion. Ce qui est particulier
c’est que la conquête arabe n’est pas
une « tentative de colonisation, c’està-dire une entreprise de peuplement
». (G. Camps. P.10.)
Le berbère est introduit et fait partie de la « nation arabe ». L’Algérie, à
titre d’exemple, devient même, à une
certaine époque, « française ». L’identité passée de l’autochtone, sa langue,
sa culture, ses coutumes, font l’objet
de sarcasmes, de blagues, de rires…
D’aucuns évitent même de parler leur
langue…
5.La prise de conscience identitaire et le retour à la nation
amazighe

La prise de conscience identitaire,
de ce que les individus et collectivités sont réellement, intrinsèquement,
vient avec l’accès des individus au
savoir, à l’école, à l’université, au fur
et à mesure que les gens prennent
ou reprennent confiance en ce qu’ils
sont. Ensuite, vient la phase revendicative, de l’action militante, de la réclamation de la reconnaissance, de la
revendication de droits culturels, mais
aussi, dans la foulée, de droits civils et
politiques, économiques et sociaux.
Les revendications ne sont pas simplement identitaires au sens strict du
terme c’est-à-dire culturelles, elles
sont, au sens large, une revendication
de droits effectifs, ayant libre cours.
A Rome, à l’appartenance à l’empire
ottoman, à la « nation arabe », à l’Algérie française, répond avec le temps
l’appartenance à la nation amazighe,
à Tamazgha. C’est aujourd’hui le cas
avec le discours amazigh mondial pour
Tamazgha.
6.L’identité authentique du
marocain

Si l’on prend l’exemple du Maroc, le
Maroc Etat-nation post indépendance
est bien différent du Maroc d’avant les
protectorats et colonisation ; l’Empire
chérifien marocain. L’identité marocaine « authentique » est loin de se réduire aux frontières du Maroc de l’indépendance. Une anecdote est assez
significative en ce sens. Lorsque deux
représentants du MNLA sont venus au
Maroc, il n’y a pas longtemps, et ont
été reçus par le souverain marocain,
l’un deux a fait le baise main au Roi.
Ce geste en a surpris plus d’un. Aussi,
quand la question fut posée afin de
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savoir pourquoi le baise main ? (D’autant plus que cela avait de moins en
moins cours au Maroc) Quelle ne fut
pas la réponse du Touareg… « Nous
les Touaregs, nous sommes des marocains. Nos ancêtres ont toujours fait
allégeance aux Sultans du Maroc ».
Ce fut du temps de l’Empire chérifien
marocain.
* Considérations finales
-La fiction de l’identité arabe
des amazighs

De la grande Berbérie, de Tamazgha,
les peuples amazighs sont passés à
des Etats-nations issus des décolonisations, avec des territoires amputés,
découpés au fil du temps et selon les
intérêts et desirata des puissances
anciennement occupantes. C’est ainsi
que des identités nouvelles, nationales, correspondants aux Etats-nations modernes post colonisations
voient le jour ; sans pour autant, se
libérer de l’emprise de l’arabité. La
confusion est énorme entre la « foi
musulmane » et « l’identité arabe ».
La fiction de l’identité arabe est commune aux politiques et idéologies des
nouveaux états indépendants : Maroc,
Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie,…
Le droit, les institutions, le discours,
tout concorde et verse dans le sens de
la « nation arabe », de la « ligue arabe
», de « l’union du Maghreb arabe »…
Les programmes scolaires sont revus
qui donnent la part belle à l’arabisme,
l’administration est arabisée, les
consciences et esprits sont arabisés…
Comment faire comprendre que le
salut est dans la reconnaissance de
l’identité autochtone authentique
? Bien des combats se sont faits et
perdurent pour la reconnaissance du
caractère officiel de la langue amazighe. Le jour de l’an amazigh ne fait
pas encore partie des jours fériés dans
les pays amazighs. En Algérie, encore
aujourd’hui, il y a des difficultés à fêter l’an amazigh. Des parents se voient
interdire de donner des prénoms
amazighs à leurs enfants. Dans le cas
du Maroc, le pays est certes en avance,
sur les autres pays de Tamazgha, en
ce qui concerne la reconnaissance de
l’identité amazighe, cependant il reste
encore bien en retard par rapport aux
revendications légitimes des populations concernées.
-Le droit à la démocratie et à
l’autonomie

S’il n’y avait qu’un seul mot à retenir
afin d’éviter les crises identitaires et
dérives qui s’en suivent c’est celui de «
démocratie ». Faut-il rappeler que la
démocratie, en société amazighe, fut
la base du système politique et administratif, à travers l’Agraw, la Jmaat
?… Le clan, la tribu, la confédération
de tribu, la région, le pays auquel
on appartient sont essentiels, pour
l’existence de l’individu. La perte de
l’identité tribale était la plus grave
des sanctions avec le bannissement de
la tribu. Lorsqu’on parle de démocratie, de droit des peuples, d’autodétermination, il faut retenir que le stade
suprême de ces idées et principes se
situe dans le « droit à l’autonomie ».
Le problème avec la notion de démocratie, c’est que ce principe s’est retrouvé galvaudé et vidé de son sens.
In fine, le salut est dans l’épanouissement de l’individu et cela implique
que l’identité soit reconnue et respectée. A défaut, avec les crises et
dérives identitaires, l’individu affaibli
est la proie des discours et idéologies
qui l’entraînent vers la négation des
autres et de soi. La préservation de
l’identité et de l’altérité exigent sagesse, compréhension et intelligence.
C’est le travail du « savant » et… du «
politique ».
* Mimoun CHARQI
Charqi1@yahoo.fr
http://charqi.blog4ever.com
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L’identité entre revendications légitimes et
dérives terroristes

I.Significations sociale, politique, juridique et autres de l’identité
1.Le double sens politique de l’identité

Le concept d’identité nationale est à double sens,
tantôt il traduit une volonté et un sentiment de
repli sur soi et de rejet de l’autre, et partant
devient négatif, avec une forte connotation de
fascisme, tantôt, il se manifeste par un besoin
de reconnaissance légitime, de revendication, de
droits, d’égalité, de justice, du droit d’exister et
d’être reconnu, de ne pas être rejeté, de ne pas
faire l’objet de marginalisation, de discrimination… L’identité peut diviser comme elle peut
réunir. Dans tous les cas, elle ne peut pas être
imposée et si elle l’est, elle risque d’être vouée
à l’échec à plus ou moins long terme. L’identité
n’est que ce que l’on souhaite en faire : primo,
l’identité d’exclusion et de rejet de l’autre et,
secundo, l’identité de proclamation légitime revendicative de droits.

2.L’identité légale : l’identité civile

L’identité peut être conférée, donnée, mais aussi
requise, demandée, exigée. L’identité peut être
légale ; elle est conférée aux individus, à la naissance ; chacun reçoit un nom patronymique et un
prénom (selon le jus sanguinis). Les institutions
étatiques, selon le lieu où l’on vient à naitre,
octroient à l’individu un rattachement national,
la nationalité en raison du jus solis, (le lien avec
le sol). L’identité fait que l’individu se retrouve
rattaché à un Etat, un pays, un territoire, une
tribu, une confédération de tribus,…
3.Identité individuelle et/ou collective

L’identité individuelle et/ou collective est
consécutive à des caractéristiques et attributs
culturels, linguistiques, ethniques, historiques et
autres qui font qu’un individu et/ou un groupe
d’individu (peuple) se considère(nt) et/ou est/
sont considéré(s) ainsi par eux-mêmes et/ou
par les autres.
4.Le droit des peuples à affirmer et à
faire reconnaître leurs identités

Le droit à la reconnaissance de l’identité d’un
peuple fait partie du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. La négation de l’identité d’un
peuple, sa non reconnaissance, c’est la négation
du droit des peuples.
Dans les droits des minorités figure forcément
le droit à l’identité. Dans les droits des peuples
autochtones figure le droit à l’identité propre,
ressentie, revendiquée, proclamée… La reconnaissance de l’identité des peuples est un rempart contre les dérives, assimilationnistes, autoritaires, négationnistes et terroristes même.
5.L’identité de substitution

Un individu qui ne se retrouve pas dans son pays
d’origine se recherche à l’étranger. Dans le pays
d’accueil, ou de refuge, (c’est selon), il acquiert
une identité d’immigré, de sans papier, de réfugié… Lorsqu’il régularise sa situation, il dispose
d’une identité de résident, puis s’il s’intègre plus
ou moins bien il peut obtenir la nationalité : un
titre de séjour, une carte d’identité nationale
et un passeport. Il peut se retrouver avec deux
ou plusieurs identités et nationalités. Il peut
même occidentaliser son nom et son prénom. Il
n’efface pas pour autant son identité d’origine.
Aux yeux des gens du pays d’accueil, au mieux, il
sera d’origine X ou Y. Le problème apparaît surtout avec les enfants de l’immigré. Les repères
se perdent et les dérives guettent, dès lors que
l’échec est là ; doublé de l’exclusion et de la marginalisation.
Lorsque le pays d’origine, ainsi que le pays d’accueil n’ont pas été en mesure de coacher l’individu, en terme d’épanouissement identitaire,
de satisfaction de soi, de reconnaissance de soi,
l’individu se fait et devient hors la loi. Avec les
échecs, la dérive se fait vers la délinquance, la
drogue… Après la case prison, l’individu est sensible à la promesse de l’absolution de ses péchés
en pensant entrer en religion et devenir important. Fi Sabili lah, (pour Dieu), il va combattre «
l’infidèle », l’autre, au nom d’une religion qu’il
ne connaît pas. Il va se défouler, il va régler ses
comptes avec la société et ceux qui lui renvoient
son image de raté. Non seulement ses péchés
seront pardonnés mais en plus il ira au paradis…
Partout de par le monde, dans toutes les cultures
et religions, des déséquilibres mentaux et sociétaux ont conduit et conduisent au suicide, au terrorisme, à la violence…
6.L’identité contre les dérives

La crise identitaire n’est pas étrangère aux dérives
terroristes . L’engagement radical terroriste n’a
strictement rien à voir avec l’engagement en religion. La frustration identitaire, les sentiments,
le rejet de l’autre, le regard porté par les autres,
la marginalisation, font que des personnes, des
jeunes, plus ou moins fragiles, en quête de sens

à leurs vies,
en quête
d’identité,
de reconnaissance,
d’accomplissement,
se lancent,
happés par
une idéologie radicale
violente
avec
ses
dérives ter- Dr.MIMOUN CHARQI
roristes.
Le multiculturalisme, l’identité plurielle, au lieu d’être
une chance pour un pays donné se retrouvent
se retourner contre ce pays et d’autres. La citoyenneté n’est pas un vain mot et se doit de
tenir compte de la satisfaction des sentiments
identitaires. C’est en ce sens que l’affirmation,
la reconnaissance, la prise de conscience identitaire en soi et pour soi est un remède contre les
dérives radicales.
II.Evolution, crises, dérives radicales et
prise de conscience identitaire
1.Les identités et l’actualité

La question des identités n’en finit pas de faire
l’actualité. Quoi de plus fort que les sentiments
d’appartenance à une identité d’origine, et/ou
à une identité d’adoption ? Longtemps durant,
le long de l’histoire, les peuples et leurs identités ont fait l’objet de tentatives d’assimilation, de négation, d’intégration, de rejets… Le
problème des identités est apparu également
sous la forme des « nationalismes », des replis
ou revendications tribales, des communautarismes,… A l’occasion, cela a donné lieu à la
balkanisation, au séparatisme, au repli sur soi,
mais aussi au fédéralisme, aux confédérations,
à des intégrations économiques… L’identité
nationale, par exemple, dans le cas de l’extrême
droite en France et en Europe, s’apparente au
rejet de l’autre, au rejet de l’étranger, au rejet
de la mondialisation, de l’Europe,… Les discours politiques d’extrême droite attisent le feu
des dérives identitaires, de l’extrémisme et de la
radicalisation.
2.Crises identitaires et dérives radicales violentes

La crise identitaire vécue par nombre de personnes n’ayant pas encore conscience de ce
qu’ils sont, vire vers la dérive jihadiste, vers la
violence, le terrorisme, les sectes, la drogue, la
délinquance… Le niveau d’instruction, le défaut
de prise de conscience identitaire, l’échec, le rejet sociétal sont autant de facteurs qui favorisent
les dérives.
L’échec scolaire, la non reconnaissance, le rejet
et le sentiment d’abandon sociétal, l’absence de
repères identitaires-gardes fous, font que l’individu concerné se sent victime, en rupture avec
la société et à la recherche d’une reconnaissance
de soi, puis verse dans la radicalisation, l’extrémisme, la violence… Loin d’être une conversion
à l’islam, la dérive identitaire est une conversion
à la violence, à la radicalité, au terrorisme…
Les besoins identitaires sont ainsi comblés par
l’idéologie et le discours radical terroriste. La
quête d’identité, d’accomplissement de soi, de
reconnaissance s’accomplit. L’individu devient
important, il accède à une oumma, il est le défenseur d’une oumma, il agit même au nom de
dieu, il défend dieu… Nous sommes bien loin
de la culture et de l’identité autochtone en pays
Amazigh.
3.Effritement et processus de recouvrement identitaire
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L’assimilation, l’effacement des identités comportent des risques de dérives identitaires. Selon
Claude Lévi-Strauss, « la crise d’identité serait
le nouveau mal du siècle » (1997, P. 9.). Claude
Dubar (2000) distingue au sujet de l’identité
sociale, l’« identité pour soi » qui se traduit par
l’image que l’on se fait de soi-même et l’« identité pour autrui » qui est l’image que l’on veut
renvoyer aux autres que soi-même et au sujet
de laquelle on a besoin d’une reconnaissance de
l’autre. L’identité collective est communautaire,
culturelle, nationale, ethnique, tribale, clanique,
familiale… L’identité peut être aussi sentimentale, historique et autre. Elle n’est jamais fixe,
elle peut être changeante, mise entre parenthèse, en sommeil, en état de léthargie, elle peut
même disparaître, mourir et… renaître de ses
cendres. C’est d’ailleurs le cas des peuples.
Gabriel Camps, (1983) au sujet des amazighs,
écrit : « (…) ces Berbères dont beaucoup se
croyaient romains et dont la plupart se sentent
aujourd’hui arabes » . L’identité nationale englobe diverses entités de rattachement. Les bretons sont bretons avant d’être français, mais ce
n’est pas parce qu’ils se sentent bretons qu’ils ne
se sentent pas et ne sont pas français, voire européens. Le jebli est jebli d’abord, ensuite marocain et le fait qu’il se sente jebli d’abord et avant
tout ne signifie pas qu’il ne se veut pas ou ne se
sente pas marocain. Il en est ainsi du soussi, du
rifain, du sahraoui… Dans les confédérations de
tribus, les Ikariyens par exemple, on est d’un
clan et d’une tribu, avant d’être de la confédération, puis ensuite du Grand Rif, et enfin du
Maroc, puis ensuite de Tamazgha. En Europe,
« l’identité nationale » (Dominique Schnapper,
2008) « s’accorde avec l’identité européenne » .
La reconnaissance juridique de droits rattachés
à une identité culturelle ne suffit pas en soi ;
il faut que ces droits culturels soient effectifs
pour la consolidation de l’identité collective des
individus et peuples. Par ailleurs, au-delà des
droits culturels et linguistiques, il n’y a pas de
reconnaissance identitaire, réellement mise en
œuvre, sans droits économiques, sociaux, civils
et politiques effectifs. Les risques sont énormes
en relation avec les crises identitaires.
Dans ma communication, je souhaite exprimer
quelques idées sous forme d’hypothèses de travail, pour le débat. Cette intervention est loin de
faire le tour exhaustif de l’ensemble de la question. Ce sont plutôt des pistes de réflexion, des
idées, des propositions plus ou moins évidentes,
certaines, acceptables et acceptées... Avant
d’aborder ce qu’il en est de l’évolution, des crises
et dérives radicales, en relation avec ces mêmes
crises identitaires, voyons ce qu’il en est des significations d’ordres social, politique, juridique
et autres du concept d’identité.

ALLIANCE POUR
L’ENSEIGNEMENT
A DISTANCE DU MANDARIN
INITIEE PAR LA FONDATION
BMCE BANK
Dr Leila Mezian
Benjelloun, Présidente de la Fondation BMCE Bank
pour l’Education et
l’Environnement,
accompagnée
de
Monsieur Othman
Benjelloun,
Président du Groupe
BMCE Bank of
Africa, des Administrateurs de cette
Fondation ont, en
présence d’autres
éminentes personnalités, accueilli au
siège de la Banque,
le vendredi 18 décembre,
S.E. l’Ambassadeur SUN
Shuzhong de la République Populaire de Chine
accrédité à Rabat, Monsieur Driss Mansouri,
Président de L’Université
Hassan II de Casablanca
ainsi que le vice président
de cette université.
Les invités ont assisté à
la cérémonie de signature
du partenariat tripartite
entre l’Ambassade de
Chine, l’Institut Confucius de formation et d’enseignement de la langue
chinoise de l’Université
Hassan II-Casablanca et
la Fondation BMCE Bank.
Ces trois partenaires s'allient pour une expérience
unique au Maroc, une
innovation pédagogique
autant que linguistique :
l’enseignement à distance
de la langue chinoise, le
Mandarin.
Au préalable, une visite
avait été effectuée à
l'Ecole Medersat.Com de
Bouskoura où eut lieu une
séance d’enseignement
du Mandarin et fut donné
un spectacle éducatif représentatif de la culture
chinoise.
Dans une Allocution de
bienvenue, la Présidente
de la Fondation a souligné
l’aspect innovateur d’une
telle initiative :
- d’une part, pour la première fois dans une Ecole
primaire au Maroc, est
enseigné le Mandarin,
«langue de l’une des plus
vieilles civilisations humaines, parlée par le plus
grand nombre de locuteurs
de par le monde et dont la
prééminence internationale est croissante»;
- d'autre part, grâce à un
réseau d’enseignement à
distance représentatif des
Technologies de l'information du 21ème siècle,

la possibilité va être donnée aux enfants scolarisés
dans les régions les plus
éloignées et à leurs éducateurs, d'accéder potentiellement à plusieurs
savoirs, puisés aux meilleures sources, en l’occurrence, a travers cette
initiative de la Fondation
BMCE Bank, le Mandarin
et ce, auprès de Professeurs dont cette langue est
maternelle.
L'enseignement du Mandarin, dispensé depuis
2014 en 5ème et 6ème
années du primaire au
sein de l'Ecole Medersat.
com de Bouskoura, est,
aux termes de ce partenariat tripartite, étendu
à deux autres écoles du
Réseau de la Fondation
BMCE Bank dans la province de Nador, les Ecoles
de Ouled El Arbi et Ouahdana.
L’extension à l'ensemble
du Réseau des Ecoles
Medersat.Com du dispositif d’enseignement à
distance, est prévu d'être
réalisée, dans les meilleurs délais, dépendamment du déploiement des
relais Télécoms dans les
régions, parfois enclavées,
où les Ecoles de la Fondation BMCE Bank sont
implantées.
Cette modalité innovatrice
d'accès à distance aux
disciplines enseignées à
l'Ecole, à partir du Maroc
et, pareillement, depuis
l'étranger, s'inscrit dans
une logique de mutualisation des compétences
et dans la perspective que
l'expérience de la Fondation BMCE Bank, en tant
que "laboratoire avancé",
puisse être adoptée dans
d'autres systèmes d'enseignement, notamment dans
le public.

خاص
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نشطاء أمازيغ يطلقون عريضة املليون توقيع من أجل اإلقرار برأس
السنة األمازيغية عيدا وطنيا

* منترص إثري

اختار عدد من نشطاء الحركة األمازيغية موقع
التواصل االجتماعي "فيسبوك" إلطالق حملة عريضة
"املليون توقيع" من أجل دفع الدولة املغربية إلقرار
رأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية عىل
غرار األعياد واملناسبات الوطنية.
ودعا الداعني لهذه املبادرة جميع املواطنني واملواطنات
للتوقيع عىل عريضة حملة امليلون توقيع من أجل
االعرتاف برأس السنة األمازيغية عيدا وطنيا وعطلة
رسمية عىل غرار باقي األعياد واملناسبات ،عىل أن يتم
توجيهها فيما بعد ملختلف املؤسسات والتنظيمات
التي من شأنها أن تساهم يف الحملة.

وجاء يف بالغ مرافق للعريضة "ندعو كل املواطنات
واملواطنني املغاربة إىل التوقيع عىل هذه العريضة
املفتوحة يف وجه جميع املواطنات واملواطنني ،وكذلك
أمام جميع التنظيمات والهيئات واإلطارات املدنية
والسياسية املغربية بالداخل والخارج ،لثالثة أشهر،
عىل أساس أن يتم توجيهها فيما بعد ملختلف املؤسسات
والهيئات التي من شأنها أن تساهم باالعرتاف برأس
السنة األمازيغية عيد وطني وعطلة رسمية باملغرب".
وتأتي هذه املبادرة حسب املبادرين إليها من أجل
إقرار نهائي وكامل وغري منقوص للحقوق اللغوية
والثقافية األمازيغية باملغرب.
وختم املبادرون دعوتهم بالقول" :وقع من أجل إقرار
نهائي وكامل للحقوق األمازيغية باملغرب"

اخللفي يؤكد توصل بنكريان بعشرات الرسائل من األمازيغ

أكد مصطفى الخلفي ،وزير االتصال الناطق
الرسمي باسم الحكومة املغربية ،أن ديوان رئيس
الحكومة ،توصل بالعديد من الرسائل من نشطاء
الحركة األمازيغية تدعوه إلقرار راس السنة
األمازيغية عيد وعطلة رسمية.
وأضاف الخلفي يف ترصيح خص به جريدة "
العالم األمازيغي" عىل هامش الندوة التي نظمتها
جريدة "املشعل" وقناة "شوف تيفي اإللكرتونية"
تقييما ألداء الحكومة بعد الدستور الجديد و الربيع
املغربيوتحت شعار "ماذا تحقق واىل أين نسري؟"
مساء الخميس  7يناير بالدار البيضاء ،أضاف بأنه
فعال وجهت العديد من الرسائل لرئيس الحكومة
عبد اإلله بن كريان ،سيتم تدارسها وإن تم يشء يف
هذا الصدد سيتم االعالن عليها.
ويف رده عىل سؤال هل يمكن أن نحتفل هذه السنة
رسميا بالسنة االمازيغية ،قال الخلفي بأنه ال
يستطيع أن يؤكد أو ينفي ذلك ،مربزا أن وزاته
(وزارة االتصال) قامت بدعم عدد من الجمعيات
االمازيغية التي تستعد لالحتفال براس السنة
االمازيغية.
كما أكد الخلفي يف معرض حديثه مع "العالم
األمازيغي" خرب مراسلة رئيس الحكومة لوزرائه
والجمعيات واإلطارات املدنية والجمعوية،
مؤكد أن يف "اليومني املقبلني ستتلقى الحكومة
املقرتحات من األحزاب والجمعيات حول تصورهم

بشأن القانون الخاص بتفعيل الطابع الرسمي
لألمازيغية وهنا ستكون الفرصة ملناقشة مختلف
القضايا املطروحة" ،يورد وزير االتصال
هذا ووجه وزير االتصال تهنئته للمغاربة بحلول
السنة األمازيغية الجديدة ،قائال يف هذا السياق
بأن "املجهودات التي بدلت من أجل النهوض
باألمازيغية وازنة ،لكن غري كافية" ،كما اعرتف
الوزير الخلفي بأن املجهودات املبذولةللنهوض
باإلعالم األمازيغي ال تزال غري كافية بالرغم من أن
وزارته ضاعفت عدد الربامج ،مربزا أن هدف وزارة
االتصال هو الوصول اىل  24ساعة من البث للقناة
األمازيغية.
اىل جانب ذلك ،سلم أعضاء من منظمة التجمع
العاملي األمازيغي ،نموذج من الرسائل التي يتم
بعتها لديوان رئيس الحكومة مرفقة ببيان يشجب
تماطل الحكومة يف إقرار رأس السنة األمازيغية
عيد وطني وعطلة رسمية ،اىل كل مصطفى الخلفي
الناطق الرسمي ،ونبيل بن عبد الله وزير السكنى
والسياسة املدنية ،وحميد شباط األمني العام
لحزب االستقالل ،وعدد من املسؤولني،وأعضاء
عدد من األحزاب السياسية ،واإلعالميني ونشطاء
املجتمع املدني ،وأعضاء من التنظيمات الحقوقية
التي حرضت يف اللقاء.
* منترص إثري

العدد - 181يناير 2966/2016

افتتاح األسبوع الثقايف أليت توزين بندوة يف موضوع
«األمازيغية والفعل السياسي»بكاسيطا

كمال الوسطاني

تخليدا للسنة األمازيغية الجديدة ،2966
نظمت جمعيات املجتمع املدني بآيت
توزين إقليم الدريوش ،أسبوعا ثقافيا
تحت شعار «إنصاف األمازيغية رهني
بإقرار رأس السنة األمازيغية عيدا
وطنيا وعطلة رسمية» وذلك من  10إىل
 17يناير  2016بكافة مراكز القبيلة:
أزالف ،ميضار ،كاسيطا ،بوعلما.
وقد افتتحت فعاليات األسبوع الثقايف
من كاسيطة حيث تم تنظيم ندوة
فكرية يف موضوع «األمازيغية والفعل
السيايس» أرشف عىل تأطريها كل من
األستاذ رشيد الراخا ،رئيس التجمع
العاملي األمازيغي ،واألستاذ محمد
مغوتي الكاتب وأستاذ الفلسفة
بالثانوي التأهييل ،إضافة إىل الكاتب
الناشط األمازيغي األستاذ خميس
بتكمنت ،وذلك بفضاء مقهى األصدقاء
بكاسيطا ،بعدما تدخلت السلطات
املحلية التي منعت تنظيم الندوة بفضاء
دار الشباب.
وكانت أوىل مداخالت الندوة لألستاذ
رشيد الراخا ،رئيس التجمع العاملي
األمازيغي ،استهلها بتثمينه ملبادرة
املجتمع املدني بآيت توزين التي
استطاعت توحيد الجمعيات املحلية
بالقبيلة ،فتحدّت بذلك كل األحزاب
السياسية التي ال تعمل ،بإديولوجياتها
املستوردة ،إال عىل تفريق أبناء املنطقة،
قبل أن يتطرق يف بداية محارضته
إىل املماطلة التي عرفتها حكومة
بنكريان يف إخراج القوانني التنظيمية
لتفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية،
بما يف ذلك اإلقرار برسمية رأس السنة
األمازيغية ،كما تطرق ملوضوع اإلرهاب

كبريا رغم الحصار الروماني ،كما أن
األمازيغ حكموا روما وأحدثوا بها
ثورة سياسية حول حقوق املواطنة
الكاملة واملساواة بني املواطنني ،مرورا
برشاسة املقاومة األمازيغية لكل
أشكال االستعمار بما فيها الغزو
العربي الذي تصدت له بشجاعة امللكة
ديهيا ،وتحدث الراخا أيضا عن الحضارة
املعمارية التي عرفتها اإلمرباطوريات
األمازيغية التي حكمت شمال إفريقيا
وبنت أعظم مدينة بأوربا وهي مدينة
غرناطة ،قبل أن يخلص رشيد الراخا
إىل أهمية االعرتاف بالسنة األمازيغية
وما تحمله من دالالت تاريخية تدل عىل
املجد وثقافة البناء وحب الحياة لدى
إمازيغن.
ومن جهته أكد محمد مغوتي أستاذ
الفلسفة بثانوية كاسيطا عىل رضورة
تحرك التنظيمات األمازيغية يف اتجاه
التفعيل الشعبي لتعليم وتلقني القيم
األمازيغية ،بدل انتظار ذلك من
الحكومة اإلسالموية ،أو حتى النظام

مدريد حتتفل بالسنة األمازيغية اجلديدة  2966من خالل
حماضرة حول أصول األمازيغ

نظمت مجموعة من الفعاليات
األمازيغية املقيمة بمدريد برشاكة مع
مؤسسة مونتيكومري هارت لألبحاث
األمازيغية ،وبتعاون مع اإلطار العربي-
االمازيغي للحزب االشرتاكي االسباني
نشاط ثقايف وعلمي متميز بقدوم السنة
األمازيغية الجديدة  ،2966يوم  16يناير
 ،2016وذلك بمركز الشباب بفنالبراذا،
إقليم مدريد.
اللقاء الثقايف عرف حضور وازن من
مختلف الجنسيات واألعمار ويف جو
عائيل محض .هكذا ،وبعد الكلمة
اإلفتتاحية والرتحيبية ملستشار الشبيبة
باملدينة ،فرانثسكو مانويل بلوما ،الذي
عرب فيها عن سعادته ومشاركة الشعب
األمازيغي فرحة قدوم هذه السنة التي
تحمل أكثر من داللة تاريخية ،ثقافية
وسياسية.
ويف كلمته السيد سعيد الفارييس ،قدم تعريفا
مخترصا عن مغزى اإلحتفال بهذه املناسبة
األمازيغية التي تعترب تراثا إنسانيا من الدرجة
األوىل ،ومدى أهميتها الثقافية لدى الجيل الثاني
من أبناء املهاجرين ألن الثقافة األمازيغية تزخر
بقيم التسامح والتعايش مع اﻵخرين .كما ركز عىل
رضورة االهتمام بالثقافة األمازيغية ألنها السالح
الوحيد ضد ثقافة التطرف والعدوان.
ويف كلمته الدكتور أنتونيو أرنايز بينيا ،الذي
يشتغل أستاذا أخصائي يف علم املناعاتيات بجامعة
كوملتينيس بمدريد عن األصول األمازيغية صاحب
كتاب “املرصيون ،الباسك ،الوانشيس واألمازيغ”،
أكد يف مداخلته عىل مدى قدم وصالبة الثقافة
األمازيغية يف تحده لكل الظروف الصعبة ،كما
أكد عىل إسهام الحضارة األمازيغية يف تكوين ما
يسمى اليوم بالثقافة املتوسطية بصفة عامة وكذا
الثقافة والحضارة اإليريية ،حيث قال “إن القول
بأن الحضارتني ،الرومانية واإلغريقية هن من
أغنني الحضارتني املتوسطية واإليبريية هو تحريف
للحقيقية وتزوير للحقائق ألن الحضارة األمازيغية
ساهمت وأغنت بشكل كبري الحضارتني املذكورتني”.
ويف معرض مداخلته أكد الدكتور املحارض عىل مدى
تشابه اللغة األمازيغية والعديد من اللغات املتوسطية
واإلييريية ،وعىل رأسها اللغة الباسكية ،مستدال
بالقول “مع إزدياد شدة الحرارة ورسعة جفاف

منطقة التينريي ـ الصحراء الحاليةـ إضطر سكانها
للهجرة شماال ،جنوبا ،رشقا وغربا .كما أكد الدكتور
“أنتونيو أرنايز بينييا” عىل تواجد مدينة عريقة تحت
رمال الصحراء الكربى ،غري أنه تأسف لعدم وجود
إرادة البحث وّالتنقيب أكثر.
أنتونيو أرنايز يف معرض جوابه عىل أحدى أسئلة
الحضور قال“ :إن األمازيغ كانوا يكتبون بحرف
التيفيناغ العريق .كتب أقدم الرومان عىل إتالفها
وإحراقها بالكامل بعد غزوهم لبالد األمازيغ”.
السيد رشيد راخا ،رئيس مؤسسة “دافيد هارت
لألبحاث األمازيغية” ،أكد عىل أهمية اإلكتشافات
األثرية الجديدة؛ يف إفري نعمار و زكزل ،إلخ.
اإلكتشافات التي غريت مجرى األحداث حسب تعبري
السيد راخا ،حيث قال “إن الوصول إىل إكتشاف أوان
وبقايا مادة الرصاص يف هذه الكهوف إن دل عىل شئ
فهو يدل عىل أن األمازيغ قد إستعملوا هذه املادة قبل
الرومان وغريهم”.
وقبل إختتام النشاط الثقايف هذا ،عىل وقع نغمات
أمازيغية؛ نالت إعجاب الجميع؛ من أداء الفنان
“أقعان أحمد”ُ ،قدِّم للحارضين مأكوالت خاصة
بهذه املناسبة :الكسكس ،الفواكه الجافة وأنواع
أخرى من الحلويات .يف اآلخري نقول للجميع أسكاس
أماينو دمكاس .2966

الذي يأتي أبناء الريف يف مقدمة من
يتم استقطابهم من طرف الجماعات
اإلرهابية بأوروبا ،وحمل رشيد الراخا،
يف ذلك ،املسؤولية كاملة للحكومة
املغربية ،التي لم تعمل عىل تعليم اللغة
والثقافة األمازيغية التي من شأنها أن
تتصدى لألفكار اإلرهابية ،فمن خالل
سياسة طمس تاريخ ومعالم الهوية
األمازيغية ،التي نهجها العروبيون
بشمال إفريقيا عىل غرار ما حدث مع
الرومان والبيزنطيني من قبل ،أصبحت
املدارس املغربية مصدرا للعنف واألفكار
اإلرهابية ،وتم تغييب القيم والثقافة
األمازيغية التي تقوم عىل التسامح
واملساواة بني الجنسني ،وكانت أقىص
العقوبات يف أحكامها النفي من القبيلة،
عىل خالف الثقافة العربية التي قامت
عىل الدماء والعنف واحتقار املرأة.
كما أصل رشيد الراخا خالل مداخلته
للتقويم األمازيغي ،وأعطى نبذة عن
بداية التأريخ األمازيغي الذي يبدأ من
بداية اعتالء امللك األمازيغي ششناق
للعرش الفرعوني وتوحيده لشمال
إفريقيا ،كما تطرق لجذور الحضارة
األمازيغية يف األنرتبولوجية الحديثة،
التي تنطلق من الصحراء الكربى،
وامتداداتها يف الجزيرة اإليبريية وجنوب
أوروبا ،كما بينت ذلك األبحاث الجينية
الحديثة.
وتطرق رشيد الراخا يف معرض مداخلته
ملجموعة من املحطات املرشفة يف
التاريخ األمازيغي ،بدأ من حكم
األمازيغ ملرص ومناطق من الرشق
األوسط والشام ،إىل املماليك األمازيغية
التي عرفت ازدهارا فكريا وثقافيا

الذي يدعي املصالحة مع األمازيغية.
كما أشار مغوتي إىل دور جمعية
االنطالقة الثقافية بالناضور وكذا
الجمعية املغربية للبحث والتبادل الثقايف
يف انبثاق الوعي األمازيغي ،وتطرق
ملجموعة من املحطات التي مرت بها
هيكلة الحركة األمازيغية بدأ من
اعتقال املناضل عيل صدقي أزايكو سنة
 1981مرورا بميثاق أكادير وتنسيق
الجمعيات األمازيغية سنة  1994إىل
تأسيس الكونغريس األمازيغي سنة
 ،1995ثم بداية تحقيق بعض املكاسب
الشكلية لألمازيغية التي توجت برتسيم
األمازيغية يف دستور  ،2011لكن هنا
يطرح األستاذ مغوتي إشكالية ما
بعد الدسرتة ،وما ترتب عنها من عدم
استيعاب لالزدواجية اللغوية من طرف
الحكومة املغربية.
وقال مغوتي بأن اإلنسان األمازيغي
يعاني من رصاع نفيس عميق بني
االعرتاف بتاريخه وهويته والتلقي أو
التعليم العروبي املكتسب من املدرسة
املغربية ،وأكد مغوتي يف ختام مداخلته
عىل رضورة تغيري الخطاب األمازيغي
بما ينسجم مع األفعال السياسية
بهدف رفع سقف املطالب وخلق ضغط
أكرب عىل مراكز القرار يف الدولة املغربية.
أما الناشط والكاتب األمازيغي خميس
بتكمنت ،فقد أبى أن يدخل يف مداخلته
قبل أن يندد بتعسف السلطات
باملنطقة ،والقمع الذي يطال األشكال
النضالية الحضارية للحركة األمازيغية،
مشريا إىل منع السلطات املحلية بأيت
توزين لتنظيم هذه الندوة داخل فضاء
دار الشباب ،وكذا تعسف قائد تمسمان

عىل جمعية ادهار أوباران بعدم
تسليمها وصلها القانوني ،ومجموعة
من الخروقات تطال اإلطارات املناضلة
باملنطقة.
قبل أن يتطرق خميس بتكمنت يف
معرض مداخلته إلشكالية الصياغة
التي جاء بها التنصيص عىل رسمية
األمازيغية يف الدستور املغربي ،والذي
يفيد تراتبية واضحة بني اللغتني
الرسميتني للدولة املغربية ،يف الوقت
الذي كان من املفروض فيه أن يعطى
تمييز إيجابي لإلمازيغية تعويضا عىل
ما طالها من قرون اإلجحاف.
وقال بتكمنت بأن إقصاء األمازيغية
مرتبط بقرار سيايس ،ألن من يملك
السلطة يف املغرب ينظرون إىل األمازيغية
بأنها مصدر قلق حقيقي من شأنها
تهديد وجودهم يف مراكز القرار ،ما يدفع
هؤالء إىل خلق حصار عىل األمازيغية
يتجىل يف عدد من الخروقات ،من
مماطلة يف صياغة القوانني التنظيمية
املفعلة للطابع الرسمي لألمازيغية،
وإحصاء يختزل الوجود األمازيغي يف
 27يف املائة من سكان املغرب ،إضافة
إىل استمرار االعتقاالت السياسية يف
صفوف الحركة األمازيغية ،وكذا
تسخري املنابر الدينية يف الرتويج
لخطابات تحريضية ضد األمازيغية.
وخلص خميس بتكمنت يف نهاية
مداخلته إىل رضورة االنخراط يف العمل
السيايس ،بدل انتظار غري مجدي
لحكومة عروبية من أجل تفعيل
املطالب األمازيغية ،كما دعا بتكمنت إىل
تكثيف الجهود والتنسيق بني اإلطارات
األمازيغية من أجل امليض بها إىل
مكانتها الحقيقية والطبيعية.
ويف الختام تم توزيع شواهد تقديرية
عىل مؤطري الندوة ،كما تم تكريم
األستاذة أمينة ابن الشيخ واالحتفاء
بها ،كما أعطيت لها كلمة شكرت من
خاللها الحارضين ودعت إىل الرفع من
الحضور النسوي يف مثل هكذا لقاءات،
وتمنت للجميع سنة أمازيغية سعيدة.
كما عرف اليوم املوايل للمحطة األوىل
لألسبوع الثقايف ،أمسية فنية ملتزمة
أتحفتها مجموعة أكراف املوسيقية
بالحسيمة ،إضافة إىل الفنان الروبيو،
إىل جانب قطعتني مرسحيتني تحت
عنوان «أشقوف إخوان» و»ثغوري»
من تقديم فرقة ثطاوين للمرسح ببني
بوعياش.
إىل جانب هذين النشاطني عرفت
املحطة األوىل من األسبوع الثقايف ورشة
تكوينية يف اللغة األمازيغية من تأطري
أستاذ اللغة األمازيغية بالناضور يونس
لوكييل ،كما تم تقديم أطباق ومأكوالت
أمازيغية تقليدية ،إضافة إىل معرض
غني للكتاب ،وآخر للرتاث الريفي والفن
التشكييل ،إىل جانب معرض لألواني
الخزفية من تقديم جمعية تامسمونت
نرتاخت.
وتضم بقية برنامج األسبوع الثقايف
الذي تشارك يف تنظيمه  15جمعية
تنتمي إىل مختلف مراكز أيت توزين،
عددا من األمسيات الثقافية والفنية
بكل من ميضار ،أزالف ،وبوعلما،
وكذا ورشات تعليم الحرف األمازيغي
تيفيناغ ،بموازاة معرض للكتاب وآخر
للرتاث األمازيغي الريفي طيلة أيام
األسبوع الثقايف.

خاص

10

العدد - 181يناير 2966/2016

احلركة األمازيغية ختلد السنة األمازيغية وتدعو ملقاطعة العمل والدراسة يوم  13يناير

أصدرت الحركة األمازيغية بوسط الريف بالغا وصل
"للعالم األمازيغي" تنهي فيه إىل عموم الجماهري
الشعبية عزمها تخليد رأس السنة األمازيغية 2966
تحت شعار"جميعا من أجل إقرار رأس السنة
األمازيغية عيدا وطنيا و عطلة رسمية" ،وذلك -حسب
البالغ -إيمانا منها أن اإلقرار و االعرتاف بتاريخ
الشعب األمازيغي وأعياده يف "األجندة املؤسساتية
مدخل أسايس ألي مصالحة مع األمازيغية املهمشة
بقرار سيايس مخزني".
وورد يف البيان أن اللجنة التنفيذية للحركة تهيب
بعموم الجماهري االلتفاف حول أشكالها النضالية
املسطرة لتخليد هذا الحدث يف كل من كاسيطا
وبوعلما وأزالف وميضار وبن طيب و أيت سعيد
وتمسمان التي تنظمها املجالس املحلية للحركة
األمازيغية بوسط الريف.
ويف ختام البالغ دعت الحركة االمازيغية بوسط
الريف مناضليها وعموم الجماهري والغيورين عىل
القضية األمازيغية للعمل عىل إنجاح هذه املحطات
النضالية وااللتفاف عىل مجالسها املحلية واإلطارات
املنظوية تحتها.
هذا وعلمت العالم األمازيغي أن الحركة األمازيغية
بوسط الريف تعتزم توزيع منشورات تعريفية
بالسنة األمازيغية ،ودعت من خاللها إىل مقاطعة
العمل والدراسة يوم  13يناير الذي يصادف رأس
السنة األمازيغية ،كخطوة تصعيدية من أجل اإلقرار
برأس السنة عيدا وطنيا وعطلة رسمية.
* الجمعيات األمازيغية بكرسيف تحتفل بالسنة
األمازيغية  2966وتؤكد على ضرورة إقرار يوم  13يناير
عطلة رسمية
تخليدا لرأس السنة األمازيغية الذي يصادف 13
يناير من كل سنة ،واحتفاال بقدوم السنة األمازيغية
الجديدة  ،2966نظمت الجمعيات األمازيغية
بكرسيف ( جمعية أدرار كرسيف ،جمعية إبردان،
جمعية إسافن كرسيف ،جمعية تسوراف للمرأة
القروية وجمعية ؤورثان ) ،حفال فنيا يوم اإلثنني
 11يناير  2016بمدينة كرسيف.
وحسب بالغ للجمعيات املنظمة توصلت به «العالم
األمازيغي» فإن هذا االحتفال يندرج يف سياق مطالب
الحركة األمازيغية بإقرار يوم  13يناير من كل سنة
عيدا وطنيا إحتفاء برأس السنة األمازيغية ،إىل جانب
ربط املايض بالحارض واسترشاف مستقبل جزء
من الحضارة والثقافة املغربية يف عمقها األمازيغي
املتجذر يف منطقة تامزغا ( شمال افريقيا ) وترسيخ
القيم الثقافية األمازيغية التي قاومت كل أشكال
الطمس منذ قرون السيما ما تعرضت له املنطقة
من غزو استعماري ( روماني  ،فينيقي  ،فرنيس ،
إسباني  ،إيطايل  ،إنجليزي  ،برتغايل .) ...
كما تسعى الجمعيات املنظمة من خالل هذه
التظاهرة ،حسب البالغ ،لتسليط الضوء عىل
االحتفاالت املخلدة لرأس السنة األمازيغية املرتبطة
باملحطة التاريخية املؤرخة للتقويم األمازيغي
بشمال افريقيا الذي يمتد ألكثر من  33قرنا إثر
املعركة التي انترص فيها امللك األمازيغي شيشون عىل
فرعون مرص القديمة رمسيس الثاني  .كما أن هذه
املناسبة تعترب حدثا يحتفي فيها اإلنسان األمازيغي
باألرض والخريات املنتجة لها تيمنا بربكة موسمها
املايض أمال يف املوسم املقبل أن يكون أكثر عطاء.
كما جاء يف البالغ أن برنامج هذا الحفل يضم أمسية
فنية يشارك فيها كل من  :الشاعرة األمازيغية
أسماء بلقاسمي ،الشاعر محمد يزوح  -تامجيلت،
الشاعر عبد الله أهالل  -كرسيف ،الشاعر أحمد
منصف  -تامجيلت ،الشاعر عيل صبار  -تامجيلت
الشاعر مصطفى املرزوقي  -تادارت ،الشيخ معنان -
تامجيلت ،الشاعر الرايض العربي _ تادارت ،مجموعة
أحيدوس إسالن أمليس مرموشة إقليم بوملان،
ومجموعة النهضة للفولكلور الشعبي – تادرات .إىل
جانب احتفاالت أخرى تقليدية مرافقة لهذه املناسبة
من قبيل الوجبات الغذائية التي تشتهر بها منطقة
أيت وراين من قبيل « الرتيد « « ،الكسكس « والفواكه
الجافة.
* جمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة تحتفل بدخول السنة
األمازيغية الجديدة شعار «الحرية ملعتقلي القضية»
خلدت جمعية ماسينيسا الثقافية بطنجة السنة
األمازيغية ،وذلك بتنظيمها يوم الثالثاء  12يناير
 2016احتفاال داخل مقر الجمعية عىل الساعة
السابعة مساء ،بمناسبة دخول السنة الجديدة
 ،2966وكما دأبت جمعية ماسينيسا كل سنة
يف احتفاالتها بمناسبة دخول السنة األمازيغية
الجديدة ،سيضم الحفل مجموعة من األنشطة الفنية
الرتفيهية واملأكوالت التقليدية ومفاجآت أخرى،
استحضارا للحمولة التاريخية واألبعاد الحضارية
والهوياتية لهذه املناسبة املميزة عند شعوب شمال
افريقيا.
وتجدر اإلشارة إىل أن جمعية ماسينيسا
أخذت الحتفاالت السنة األمازيغية هذه السنة
شعار»الحرية ملعتقيل القضية» ،تضامنا مع معتقيل
الحركة الثقافية األمازيغية القابعني يف سجن توالل
بأمكناس :حميد أعضوش ومصطفى أسايا.

* نجاح باهر لتخليد رأس السنة األمازيغية بثمسمان،
رغم سياسة التضييق واملنع
خلدت جمعية ادهار وبران للثقافة و التنمية
بثمسمان رأس السنة األمازيغية  ،2966تحت شعار:
«جميعا من أجل إقرار رأس السنة األمازيغية عيدا
وطنيا وعطلة رسمية» بتنظيم تجمع عمومي بمركز
كرونة «تمسمان» ،يومه األربعاء 01/01/2966
املوافق ل  13يناير .2016
تخلل هذا التجمع العمومي مجموعة من الفقرات
ونقاش موسع حول هذا الحدث الضارب يف عمق
الحضارة األمازيغية .أولها رفع مجموعة من
الشعارات املنددة بسياسة املخزن من تعريب و
تضييق وتكالب التاريخ الرسمي ،وشعارات تستنكر
منع جمعية ادهار اوبران من ممارسة أنشطتها
و تجديد االعرتاف القانوني ،ثم تقدم أحد مناضيل
الجمعية بنقطة مركزية ناقش من خاللها السياق
التاريخي ودالالت التقويم األمازيغي ،وبعدها
كلمة منسق الحركة األمازيغية بوسط الريف الذي
تناول عرب مداخلته أكذوبة  11يناير أو ما يعرف يف
التاريخ الرسمي بوثيقة املطالبة باالستقالل وربطها
بالتاريخ الحقيقي للشعب األمازيغي خاصة رأس
السنة األمازيغية ،كما عرف هذا التجمهر العمومي
مجموعة من مداخالت املناضلني والحضور التي
تناولت وضع ساكنة الريف وبالخصوص سكان
ثمسمان وما تعانيه من تهميش وتضييق وشطط يف
استعمال السلطة.
بعد النقاش الفكري ،تم تقديم مجموعة من األغاني
األمازيغية امللتزمة التي تسلط الضوء عىل القضية
األمازيغية يف شموليتها.
ويف الختام تم توزيع مجموعة من الفواكه الجافة
التي تعرف بها املنطقة (ثيغواوين ،رحيمز ،زبيب،
درا ،ثازاث يوزغن ،)...عىل كل الحضور وعىل بعض
أجهزة املخزن من مراتب عليا الذين تواجدوا إىل عني
املكان لقمع هذا التخليد والتضييق والتشويش عىل
املخلدين ،فإن دل هذا عىل ىشء إنما يدل عىل قيم
إيمازيغن اإلنسانية ،ونبذ العنف ،عىل عكس املخزن
الهمجي الذي يقمع كل ما هو أمازيغي...
لإلشارة فإن املخزن عرب السلطة اإلدارية يف شخص
قائد قيادة تمسمان املسمى محمد بكيس و أعوان
السلطة حاولوا بكل ما أوتوا من قوة إفشال هذا
التخليد ،حيث وجهوا مجموعة من رسائل التهديد
إىل نشطاء ومتعاطفي الجمعية قصد ترهيبهم وزرع
الرعب يف أرسهم ،وأمر قائد قيادة تمسمان مخربيه
بمتابعة كل تحركاتهم وتحذير كل من يتعامل معهم،
بل أكثر من هذا أقدمت أجهزة املخزن الجبان عىل
تمزيق أزيد من  60إعالنا للجمعية تدعو عربه إىل
تخليد أسكاس أماينو.
للذكر فإن هذا العرس األمازيغي عرف حضورا كبريا
من مختلف مناطق الريف (أزراف ،كاسيطا ،ميضار،
بن طيب ،أنوال )...و تفاعال باهرا من قبل الساكة...
* تالميذ ثانوية ابن حزم بامزورن إقليم الحسيمة يخلدون
رأس السنة األمازيغية
خلد تالميذ ثانوية ابن حزم بامزورن إقليم الحسيمة،
السنة األمازيغية الجديدة  ،2966باملركب الثقايف
بامزورن ،بدعم من جمعية أباء وأولياء التالميذ،
بحضور جل األساتذة الرتبويني واألطر اإلدارية،
وقد شارك فيه هذه املحطة املوشومة يف الذاكرة
األمازيغية بشكل خاص والذاكرة اإلنسانية عىل وجه
عام ،الباحث األمازيغي محمد أسويق بنبذة تاريخية
عن التقويم األمازيغي وداللته التاريخية والسياسية،
وحديثه عىل كيفية وطريقة االحتفال بهذا الحدث
العريق.
وقد ساهم مجموعة من املبدعني املحليني الذي آتوا
من املناطق القريبة من أجل املشاركة يف هذا العرس
الثقايف ،من قبيل فرقة ثيطاوين للمرسح األمازيغي
والفنانني الصاعدين محمد أزرقان وحمزة أجضيض
من آيث بوعياش ،والفنان املناضل ستيف ،وفرقة
الجديدة امقصان القادمة من سواحل السواني،
باإلضافة اىل ابداعات متميزة من تقديم تالميذ ثانوية
ابن حزم.
ويف مقابل ذلك تم توزيع املأكوالت الجافة عىل
الحضور مرفوق باللبن ،انسجاما مع العادات
والتقاليد املصحوبة مع هذا اليوم الحي يف الذاكرة.
ولم يخلو هذا الحدث من هجوم غري تربوي من
أستاذ يدعي أنه يدرس الرتبية اإلسالمية بثانوية عىل
صفاحته يف الفاسبوك بعبارة «هنيئا ملن شارك من
تالميذ ثانوية ابن حزم يف حفلة الرقص واملجون فلقد
أفرحتم الشيطان وأغضبتم الرحمن».
مما استفز مشاعر كل األساتذة والتالميذ الذين
نظموا هذا النشاط املتميز .الذي كان من األجدر أن
يكون معهم ويساهم بدوره من جهة يف إحياء هذا
الحدث التاريخي.
* جمعية تاوادا تحتفل برأس السنة األمازيغية الجديدة
2966
تحت شعار"من أجل إقرار رأس السنة األمازيغية
عيدا وطنيا و عطلة رسمية" ،نظمت جمعية تاوادا
للثقافة و التنمية و حقوق اإلنسان ،معرضا فنيا و
أمسية فنية احتفاء برأس السنة األمازيغية الجديدة

 2966الذي يصادف  13يناير من السنة امليالدية،
و ذلك يوم األحد  17يناير  2016بساحة املوحدين
بورزازات ،ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
و يتميز االحتفال يف نسخته الرابعة ،بتكريم املعتقلني
السياسيني للقضية األمازيغية حميد أعضوش و
مصطفى أوسايا بجعلهما "رجيل السنة الجديدة
" 2966وذلك بحضور مجموعات غنائية شبابية و
فنانني و شعراء بصموا الساحة الفنية األمازيغية.
هذا و تروم الجمعية من خالل هذه التظاهرة الفنية،
ترسيخ االحتفال برأس السنة األمازيغية كعيد
وطني يساهم يف ترسيخ الوعي بالهوية و الثقافة
األمازيغيتني ،و كذا التعريف بمختلف أوجه اإلبداع
الفني و الثقايف باملنطقة.

* جمعية تايفوت للثقافة والتنمية بمري اللفت بإقليم
سيدي إفني تخلد رأس السنة األمازيغية 2966
سريا عىل عادتها يف التعريف بالثقافة األمازيغية
نظمت جمعية تايفوت للثقافة والتنمية ،الدورة
السادسة لإلحتفال برأس السنة األمازيغية الجديدة
 ( 2966ايض يناير ) بمرياللفت تحت شعار ( :
جميعا من أجل جعل راس السنة األمازيغية عيد
وطني ) و ذلك بتقديم مجموعة من األنشطة
املتنوعة تهدف ابراز ثراء الثقافة األمازيغية و
تنوعها و اختتمت هذه الدورة بسهرة فنية متنوعة
ليلة األربعاء  13.01.2016شارك فيها الفنان الكبري
العربي احيحي و مجموعته  ,و مجموعة أحواش
افولكيتن مرياللفت التي أتحفت الجمهور بوصالت
رائعة فتفاعلوا معها بقوة  ,و الفكاهي املحبوب
الحسن شاوشاو املعروف بوصالته الفكاهية و
الساخرة و الهادفة و التي أضحكت الجمهور و
أدخلت عليه الحبور و الرسور  ,و مجموعة اموحدين
و مجموعة تاكراوال باند  ,و عرف اإلحتفال تكريم
وجوه أمازيغية تستحق هذه اإللتفاتة من طرف
الجمعية و يف مقدمتهم املمثل األمازيغي املحبوب
عبد اللطيف عاطف و ذلك عرفانا و تقديرا لهذا املمثل
الذي قدم الكثري للسينما األمازيغية  ,و تسلم شهادة
أخرى من املنظمة الدولية حنا واحد و التي تدافع عن
الوحدة الرتابية للمملكة و شهد الحفل كذلك تكريم
السيدة فاضمة أروهال ملا تكبدته من مشاق و عناء
من أجل اعداد أكلة «تاكال» و أكلة «أركيمن» حيث
وزعت هاتني األكلتني عىل الجمهور الحارض  ,و كانت
األكلتني يف غاية اللذة و تعتربان من رموز الهوية
األمازيغية  ,و من العادة وضع عظم التمر بداخل
تاكال و يكون املحظوظ من وجده و كان املحظوظ
يف تلك الليلة الطفل موعيس الرمايل و قدمت له هدية.
و كانت دورة هذه السنة متميزة و ناجحة بكل
املقاييس و شهدت السهرة الختامية حضور
شخصيات بارزة ومنهم رئيس املجلس اإلقليمي
لسيدي ايفني و رئيس جماعة مرياللف و رئيس
املجلس البلدي لسيدي إفني السابق محمد الوحداني
و أخته لطيفة الوحداني مستشارة جهة كلميم
واد نون و مجموعة من األعضاء باملجلس القروي
مرياللفت  ,و مرت كل األنشطة يف جو من اإلحرتام و
التقدير و حتى السهرة و رغم الحضور الجماهريي
الكبري فقد مرت أجوار رائعة.
مرياللفت ابراهيم املقدم
تالميذ بأزيالل يقاطعون الدراسة ويحتفلون برأس السنة
األمازيغية
تناقلت عدد من املواقع املحلية بإقليم أزيالل ،خرب
مفاده أن ما يزيد عن  1300تلميذ وتلميذة قاموا
بمقاطعة الدراسة طيلة يوم أمس األربعاء 13
يناير  ،2016والذي يتزامن وفاتح السنة األمازيغية
الجديدة .2966
وذكرت املصادر ذاتها ،أن تالميذ مجموعة من
املدارس بإقليم أزيالل رفضوا الدخول للفصول
الدراسية صباح يومه األربعاء ،بعد أن أخربوا
مدراء وأساتذة املؤسسات التي يتابعون فيها
دراستهم الثانوية(ثانوية أزود ،وثانوية املسرية)،
عزمهم االحتفال «بأس ّكاسأماينو» أي برأس السنة
األمازيغية الجديدة.
وأوضحت ذات املصادر ،أن خرب مقاطعة التالميذ
للفصول الدراسية خلق نوع من االرتباك لدى
السلطات املحلية واإلقليمية ،مما دفعها إىل تكتيف
اتصاالتها مع باقي املؤسسات التابعة لإلقليم.
هذا وقد عرف إقليم أزيالل عىل غرار باقي األقاليم
املغربية ،مجموعة من االحتفاالت احتفاء برأس
السنة األمازيغية الجديدة  2966أو (إيض ن يناير)،
تخللها مجموعة من العادات والتقاليد األمازيغية
العريقة.
ثانوية قاسيطة :مقاطعة شاملة للدراسة احتجاجا على
عدم االعرتاف بالسنة األمازيغية
واملدير يصف تلميذات ب «الشيخات»
استجابة لنداء الفعاليات األمازيغية ،التي دعت إىل
مقاطعة الدراسة والعمل يوم  13يناير احتجاجا عىل
عدم إعالن هذا اليوم عطلة رسمية وعيدا وطنيا ،من

طرف الحكومة التي يقودها التيار اإلسالمي باملغرب،
قاطع تالميذ ثانوية كاسيطا االعدادية والتأهيلية
الدراسة طيلة يوم أمس  13يناير الجاري ،مطالبني
الجهات الوصية بإعالن رأس السنة األمازيغية عيدا
وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها كباقي األعياد
الوطنية.
وقد استهل التالميذ مقاطعتهم للدراسة بحلقية
نقاش بساحة املؤسسة ،تعريفا بهذه املحطة املهمة
من تاريخ األمازيغ وبالتقويم األمازيغي الذي يعترب
من أقدم التقويمات البرشية ،لتنطلق بعدها مسرية
احتجاجية داخل أسوار املؤسسة مع رفع شعارات
تنديدية من قبيل «صامد صامد يا تلميذ لو دمي
سال ....دمي من أجل ثمازيغث درتو شالل» و»
شوفو املدير مالو مخلوع ....والتخليد حق مرشوع «
و»زي سيوا لكاناري ثمازيغث اتريي ...ماني ما يدجا
ومازيغ ثرييل اغاس ثريي»  ، ....يف تجاوب تام مع
كل تالميذ الثانوية واالعدادية و يف األخري تم انسحاب
جميع التالميذ معلنني مقاطعة الدراسة ليوم كامل.
كما تجدر االشارة أن مدير ثانوية كاسيطا كان
قد خرج يف وقت سابق بترصيحات ال تليق برئيس
املؤسسة ،إذ أقدم يوم السبت املايض  9يناير 2016
عىل وصف بعض التلميذات ب «الشيخات» استهزاء
باحتفاالت السنة األمازيغية الجديدة  2966التي كان
التالميذ برفقة بعض األساتذة قد رشعوا بها ،قبل أن
يتدخل ذات املدير الذي عمل منذ البداية عىل إفشال
تخليد هذه املحطة التاريخية ،إىل جانب مجموعة من
األطراف األخرى املعادية للقضية األمازيغية .
تقرير حول االحتفال الشعبي ملناضلي الحركة األمازيغية
بالسنة األمازيغية  2966بإمزورن /الحسيمة
احتفاء بالسنة األمازيغية الجديدة  2966نظمت
فعاليات الحركة األمازيغية احتفاال شعبيا يوم
السبت  16يناير  2016بالساحة الكربى بإمزورن
ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال تحت شعار
«جميعا من أجل فرض رأس السنة األمازيغية عيدا
وطنيا وعطلة رسمية»...
انطلق االحتفال بشكل حلقية/وقفة رفعت
الشعارات االحتجاجية والتنديدية املتعارف عليها
من داخل الحركة األمازيغية ،والتي شملت جميع
الجوانب ورفع باللغات األمازيغية والعربية
والفرنسية ...بعد ذلك تناول الكلمة املسري الذي
رحب بداية بالحارضين ،ومن ثم تحدث عن السياق
العام الذي يأتي فيه هذا التخليد الشعبي لالحتفال
بالسنة األمازيغية ،والذي يتميز بكل أنواع القمع
والحصار املرضوب عىل نضاالت الحركة األمازيغية
من كل املؤسسات والتنظيمات سواء الرسمية منها
أو تلك التي تدور يف فلكها ،وما أنتجته من سياسات
عمومية ذات النزوعات االقصائية والتحقريية
لألمازيغية يف جميع مؤسسات ودواليب الدولة
املخزنية التي تستمر يف تعاملها العنرصي مع كل ما
يتعلق باألمازيغية.
كل ذلك يف ظل صعود وتطور الوعي الشعبي والنضايل
الحركي األمازيغي بالريف خصوصا وباملغرب
عموما ،مما يفرض عىل الحركة األمازيغية العمل
بجدية من أجل تطوير هذا النهوض والوعي الهوياتي
األمازيغي املتنامي يف أفق فرض املطالب املرشوعة
إليمازيغن يف مواجهة خصوم وأعداء الديمقراطية
والتعدد واالختالف...
بعد ذلك أعطيت الكلمة للمناضل والشاعر األمازيغي
محمد أسويق الذي قدم نبذة تاريخية وفكرية
حول سياق وجذور االحتفال بالسنة األمازيغية
التي تعود مؤرشاتها األوىل إىل حوايل  950ق.م ،وهو
التاريخ الذي عرف حركية كربى لألمازيغ يف منطقة
دلتا النيل ،وذلك كتتويج لحركية أسبق ألمازيغ
املنطقة الرشقية الذين سموا يف املصادر التاريخية
القديمة باملاشوش أو الليبو وكلها تسميات تحيل
عىل أميل منطقة ليبيا الحالية الذين عرفوا هجرات
متوالية ملنطقة الدلتا وتغلغلوا يف صفوف الجيش
الفرعوني ،إىل أن تمكن يف التاريخ املشار إليه أعاله
القائد شيشونغ من االستالء عىل العرش الفرعوني
مؤسسا األرسة الفرعونية الثانية والعرشين ،لتليه
سالالت من الحكام /الفراعنة األمازيغ طيلة عهد
األرس الثانية والعرشين والثالثة والعرشين والرابعة
والعرشين ...كما تحدث عن االمتداد الجغرايف لسلطة
الفراعنة األمازيغ لتشمل كل منطقة سيناء وصوال
حتى منطقة أورشليم/القدس...
كما تضمن االحتفال تقديم وصالت وفقرات غنائية
أمازيغية ملتزمة لكل من الفنانني العصاميني
املناضلني ستيف ومحمد أزرقان...
والفقرة األخرية من هذا االحتفال الشعبي -األول من
نوعه وشكله بمدينة إمزورن وعموم املنطقة -كانت
توزيع جميع األكالت الشعبية والفواكه الجافة التي
يتم تناولها بهذه املناسبة من ثيغواوين -التني-
الحمص -الزبيب -اللبن -التمر....
وجدير باإلشارة إىل أن هذا االحتفال الشعبي،
الذي رفعت فيه صور رموز الحركة األمازيغية
من مقاومني وشهداء ومناضلني (موالي موحند-
قايض قدور ،)...قد لقي تجاوبا شعبيا كبريا ولقي
استحسانا من لدن العديد من املواطنني الذين أبوا إال
أن يتابعوا جميع فقراته بكل مسؤولية واهتمام...
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مواعيد

بنكريان يراسل وزراءه حول تصورهم لتفعيل رمسية يف خطوة استباقية ،الغرفة الثانية تبدأ إجراءات تفعيل
رمسية األمازيغية
األمازيغية

أكدت مصادر موثوقة يف اتصالها
بـ»العالم األمازيغي» أن رئيس
الحكومة املغربية ،عبد اإلله
بن كريان ،راسل جميع وزرائه
يف الحكومة ،بشأن تصورهم
واقرتاحاتهم حول تفعيل رسمية
األمازيغية.
وأكدت املصادر ذاتها ،أن وزراء
الحكومة املغربية ،توصلوا برسالة
من رئيس الحكومة ،بن كريان،
تطالب إياهم بإبداء اقرتاحاتهم
وتصوراتهم وكيفية أجرأة وتفعيل
الطابع الرسمي لألمازيغية.

هذا ومن املنتظر أن تتم صياغة
القانون التنظيمي لألمازيغية يف
والية الحكومة الحالية التي تبقت
عىل نهايتها أٌقل من سنة ،وذلك
بعد ميض أربع سنوات ظلت فيها
رسمية األمازيغية بدون أي تفعيل،
ما أثار احتجاجات واسعة يف صفوف
الحركة األمازيغية باملغرب التي
اتهمت مرارا حكومة عبد اإلله
بنكريان بالتماطل.
* منترص إثري

يف ظل انتقاد النشطاء األمازيغ ملا يعتربونه
“تأخرا” يف إخراج القانون التنظيمي
لألمازيغية ،يعتزم حكيم بنشماش ،رئيس
مجلس املستشارين “استباق” هذا النص
وإدخال اللغة األمازيغية رسميا ألشغال
املجلس.
وحسب ما أفادت مصادر برملانية ،فإن رئيس
الغرفة الثانية عرض عىل مكتب املجلس
وثيقة تتضمن سيناريوهات إلدخال اللغة
األمازيغية ملعامالت املجلس ،وذلك تفعيال
للمادة  35من نظامه الداخيل ،والتي تخول
ملكتب املجلس “تهييء الظروف والبنيات
اللوجستيكية الالزمة لضمان تفعيل الطابع

اختتام فعاليات أيام اللغة األمازيغية يف دورهتا الثانية
اختتمت يومه األحد  10يناير  2016الجمعية
االجتماعية والثقافية لعمال وأعوان املركب
الثقايف والريايض بالحسيمة أيام اللغة
األمازيغية يف دورتها الثانية برشاكة مع املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية وبدعم من رشكة
« »ALIMANIللحلويات وبلدية الحسيمة
وذلك تحت شعار «اللغة األمازيغية هوية
مشرتكة حوار وتواصل».
حيث تم تنظيم خرجة استكشافية لفائدة
املستفيدين من فعاليات هذه األيام ومنخرطي
الجمعية وبعض مستخدمي املركب وأبنائهم

اضافة اىل أعضاء املكتب  ,اىل بعض املاثر
التاريخية املتواجدة باملنطقة فكانت االنطالقة
من سوق «أحد الروايض» الذي يعد من اعرق
األسواق باالقليم وكذا قرية الصناع التقليديني
والتي تم من خاللها التعرف عىل بعض
املنتوجات الصناعية التي تتميز بها منطقة
«بقيوة» وبعد ذلك كانت الوجهة اىل كل من
قصبة «سنادة» و»جزيرة بادس» حيث تم
تناول هناك غذاء جماعي وزيارة تعاونية
نسائية تهتم بالصناعة التقليدية

فعاليات تدق ناقوس اخلطر إزاء تردي األوضاع
الصحية بإمينتانوت

* منترص إثري

ذاقت مجموعة من الفعاليات املدنية
والجمعوية بمدينة إيمنتانوت ،ناقوس
الخطر ،إزاء ما قالوا عنه « تدهور مهول
للقطاع الصحي باملدينة ،نظرا لغياب
ابسط رشوط الخدمات الصحية بحيث ال
تتوفر املدينة عىل مستشفى يليق بحجم
الساكنة» ،و أضافت فعاليات املدينة ،يف
بيان لها توصلت جريدة «العالم األمازيغي»
بمضمونه« ،أن املركز الصحي املوجود
وسط املدينة ال يرقى إىل مستوى تطلعات
املواطنني ،وأن القطاع يعاني من مجموعة
من االختالالت خاصة عىل مستوى
الخدمات الصحية كغياب املداومة ،التباين
يف مستوى البنايات واملوارد البرشية
والتجهيزات ،دور الوالدة.»...
وأوضحت الهيئات والفعاليات املدنية
بإيمنتانوت ،أن املسؤولني املحليني
واإلقليميني ،تنصلوا من وعودهم
للساكنة من أبرزها بناء مستشفى
متعدد االختصاصات باملدينة ،مضيفة
عرب ذات البيان أن «مجموعة من الهيئات
و الفعاليات املدنية بامنتانوت لجأت إىل
عقد جملة من االجتماعات للوقوف عىل
مستجدات هذا امللف كان أخرها يوم
الخميس املايض بمقر الجمعية املغربية
لحقوق اإلنسان تدارست فيه الوضعية
الصحية املزرية باملدينة و التي الزال

ضحاياها يف ازدياد مستمر» ،مربزة
أن املدينة عرفت مجموعة من الوفيات
نتيجة هذا الرتدي الذي يعاني منه القطاع
الصحي زد عىل ذلك بعد املسافة ،غياب
مادة األوكسجني ،وعدم توفر طاقم يقدم
بعض اإلسعافات األولية مما ينتج عنه
ازدياد حاالت الوفيات يف صفوف املرىض».
وحملت فعاليات املدينة ،املسؤولية
للمسؤولني محليا،إقليميا وجهويا
و»الذين سبق لهم تقديم مجموعة من
الوعود إىل ممثيل املجتمع املدني ،الهيئات
،وبعض نساء املنطقة ، ...غري أن واقع
الحال يبني بامللموس ومما ال يدع مجال
للشك أنها كانت وعود كاذبة ومغشوشة»،
مضيفة أن «أبناء املدينة ملوا من الوعود
الزائفة والتي ال تتحقق عىل أرض الواقع «
حسب تعبري البيان
ودعت الفعاليات والهيئات املدنية باملدينة
يف ختم بيانها ،إىل تنظيم وقفة احتجاجية
 17يناير،2016
مساء األحد املقبل
بساحة املسرية ابتداء من الساعة
الخامسة مساء ،تليها يف نهاية الشهر ذاته
 31يناير ،مسرية شعبية للساكنة تطالب
بوضع حد لرتدي الوضع الصحي باملدينة.
وباملوازاة مع بيان الفعاليات الجمعوية
واملدنية باملدينة ،أطلق عدد من النشطاء
حملة عىل موقع التواصل اإلجتماعي
«فيسبوك» تطالب بإحداث مستشفى
بإيمنتانوت.

افتتاح الدورة الثانية أليام اللغة األمازيغية
باحلسيمة
افتتحت يوم  04يناير  2016باملركب
الثقايف والريايض بالحسيمة أيام اللغة
األمازيغية يف دورتها الثانية التي تنظمها
الجمعية االجتماعية و الثقافية لعمال
و أعوان املركب الثقايف و الريايض
بالحسيمة برشاكة مع املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية و بدعم من رشكة
«،»Alimanإدارة املركب ،بلدية الحسيمة
و نيابة الحسيمة.
األيام التي انطلقت يوم  04يناير وامتدت
إىل غاية يوم األحد  10يناير  2016تحت
شعار ”اللغة األمازيغية هوية مشرتكة،
حوار و تواصل  ” ...و يعرف برنامج
الدورة الثانية تنوعا من حيث األنشطة و
األماكن و الفئة املستهدفة.
و يف كلمة لرئيس الجمعية عرب فيها عن
سعادته للوصول إىل إخراج الدورة الثانية
إىل حيز الوجود وأن أيام اللغة األمازيغية
تهدف إىل ترسيخ مكانة األمازيغية يف
الجيل الصاعد باعتبارها مكونا أساسيا
من مكونات الهوية و التي تتجسد يف
مختلف القيم و التقاليد ،األعراف و
األلوان اإلبداعية .ليعرض بعد ذلك مدير

يف إطار دعم و مواكبة قضايانا
الوطنية اإلنسانية ،وبمناسبـة
تخليد الذكـرى األربعني سنة ملأساة
التهجري القرسي الجماعي للمغاربة
من الجزائر سنة .،1975تنظم جمعية
الدفاع عن املغاربة ضحايا الرتحيل
التعسفي من الجزائر ()ADMEA
ندوة وطنية حقوقية تحت شعار :
«الدبلوماسية الجامعية ورهانات
قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان» «
فئة الجالية املغربية ضحايا التهجري
القرسي الجماعي من الجزائر سنة
 1975نموذجا» و ذلك يوم السبت
 30يناير  2016ابتداءا من الساعـة
الثالثة زواال ،باملركز الثقايف أكدال
الرباط ( قبالة قاعة عالل الفايس ).
ويأتي تنظيـم هذه التظاهرة
الحقوقية ،يف سياق استمرار التوثر
يف العالقات املغربية الجزائرية
وجمود االتفاقيات املربمة بينهما ويف
لجانهما املشرتكة ،حيث أثرت هذه
املواقف سلبا عىل الحياة االقتصادية
واالجتماعية عىل البلدين بصفة
عامة ،وعىل الشعبني الشقيقني يف

الدورة الربنامج املفصل.
وكان عىل هامش حفل االفتتاح،
معرض للصناعة التقليدية شاركت فيها
تعاونيات مختلفة من مناطق مختلفة
بمنتوجات تمتاز بها منطقة الريف ،
وكذا معرض للكتاب األمازيغي.
وتواصلت الدورة إىل غاية األحد  10يناير
حيث نظمت دورات تكوينية يف حرف
تيفيناغ و الفن التشكييل لفائدة تالميذ
مدارس تاليوسف و تيغانيمني و املركب
الثقايف و الريايض بالحسيمة ،إضافة
إىل أمسية ثقافية بمناسبة رأس السنة
األمازيغية «أسوكاس أماينو» و ذلك
يوم السبت  09يناير باملركب الثقايف و
الريايض بالحسيمة حيث ستعرف فقرات
متنوعة اضافة اىل تكريم شخصية اسدت
اليشء الكثري للثقافة باملنطقة.
ويف ختام الدورة الثانية أليام اللغة
األمازيغية ،نظمت الجمعية رحلة
استكشافية إىل املآثر التاريخية املتواجدة
باملنطقة.

أطفال مدرسيت «تيغانيمني» و «تاليوسف»
يستفيدون من أنشطة ثقافية

تواصلت فعاليات أيام اللغة األمازيغية
يف دورتها الثانية واملنظمة من طرف
الجمعية االجتماعية لعمال وأعوان
املركب الثقايف والريايض بالحسيمة
بتنوع األنشطة والفئة املستهدفة .
فقد شهد يوم  07يناير ورشة تكوينية
يف كيفية كتابة وقراءة حرف تيفيناغ
والتي استفاد منها مجموعة من أطفال
وتالميذ حي تيغانيمني أطرتها األستاذة
«فدوى الحمديوي» ولقيت تفاعال من
لدن التالميذ املستفيدين كما استحسنها
مدير املؤسسة الذي ساهم يف إنجاحها
وذلك بتوفريه للجو املالئم للعمل يف أحسن
الظروف  ،هذا وقد وزعت شواهد تقديرية

ضحايا الترحيل التعسفي من اجلزائر يستعدون لتنظيم ندوة وطنية
ربط أوارص القرابة والتجمع العائيل
بصفة خاصة.
وستتميز الندوة باستحضار مأساة
املسرية السوداء والحفاظ عىل الذاكرة
الجماعية لهذه الفئة من املغاربة
املهجرة قرسا من الجزائر من جهة،
ومن جهة ثانية التحسيس بعدالة
قضيتنا ومرشوعية مطالبنا .ولكونها
من قضايا حقوق اإلنسان بامتياز،
فقد عمدت الجمعية إىل إرشاك
الجامعة املغربية لتكون النرباس النري
لهذه القضية اإلنسانية ،ملا تتوفر
عليه من آليات دبلوماسية جامعية
كفيلة بإصالح ما أفسدته السياسة
وما سببته من أرضار ومآيس يف حق
األبرياء العزل .وهي الغاية ذاتها التي
نأمل تحقيقها باالنفتاح عىل جميع
املؤسسات واملنظمات والفعاليات
الحقوقية والسياسية واإلعالمية
بمختلف منابرها ،قصد تنوير الرأي
العام وتحسيسهم بمعاناة وجسامة
األرضار االقتصادية واالجتماعية التي
لحقت هذه الفئة من املغاربة ،والتي
ال تزال تعيش مرارتها إىل يومنا هذا.

الرسمي لألمازيغية عىل مستوى أشغال
املجلس ،والعمل عىل إدماج هذه اللغة،
والنهوض بها يف مجال الحياة الربملانية”.
بناء عىل ذلك ،راسل بنشماش املعهد امللكي
للثقافة األمازيغية للمطالبة بموافاة الغرفة
الثانية بحروف تيفيناغ للكلمات الرسمية
املعتمدة يف تسمية مجلس املستشارين
وأسماء الفضاءات والقاعات التابعة له،
وتصدير املراسالت الرسمية ،يف أفق العمل
عىل نرش أنشطة الغرفة الثانية وملخصات
أشغالها باألمازيغية ،يف نرشتها الداخلية
وعىل موقعها اإللكرتوني ،حسب ما أفادت
املصادر ذاتها.

وسيعرف برنامج هذه الندوة
مجموعة من املحاور األساسية التي
سيقوم بتنشيطها أساتذة جامعيون
باحثون وحقوقيون ينتمون إىل
منظمات حقوق اإلنسان .وتستهل
الندوة بكلمة مكتب الجمعية
السرتجاع الذاكرة والتعريف بمطالب
الضحايا املرشوعة اتجاه الدولة
الجزائرية ،والتي تحثها عىل االعرتاف
بجريمتها ضد اإلنسانية التي اقرتفتها
يف عهد رئيسها الراحل الهواري
بومدين ووزير خارجيته آنذاك الرئيس
الحايل للجزائر عبد العزيز بوتفليقة،
وبإرجاع كافة الحقوق واملمتلكات
املسلوبة ،وجرب رضر الضحايا ،إىل
جانب دعوة وإرشاك املجتمع الوطني
والدويل يف البحث عن آليات حماية
الحقوق واملمتلكات ،والتقايض
لجرب الرضر املادي واملعنوي لفائدة
الضحايا املغاربة املرحلني قرسا من
الجزائر .،واعتبار إنصاف الجالية
املغربية ضحايا الرتحيل التعسفي
من الجزائر سنة  1975قضية وطنية
إنسانية مسؤولية الجميع.

عىل التالميذ املستفيدين .
كما كان أطفال وتالميذ مدرسة تاليوسف
عىل موعد يوم  06يناير مع ورشة يف الفن
التشكييل يف حرف تيفيناغ واملؤطرة من
طرف السيد «هشام الحاجي» والتي أبدع
خاللها التالميذ برسومات ولوحات ِّ
معبة
تجسد فهمهم للحرف األمازيغي خاصة
واألمازيغية عامة .
هذا وستتواصل فعاليات أيام اللغة
األمازيغية إىل غاية  10يناير إذ ستختتم
برحلة استكشافية إىل بعض املآثر
التاريخية باملنطقة .

•األمم المتحدة
أطلق برنامج األثر األكاديمي التابع لألمم املتحدة
ومؤسسة  L S Aللخدمات التعليمية مسابقة
لطالب الكليات والجامعات لكتابة مقال حول
موضوع تعدد اللغات والدور الذي يمكن أن يقوم
به يف تعزيز املواطنة العاملية والتفاهم الثقايف.
وقد دعا منظمو املسابقة طالب الكليات
والجامعات من سن  18وأكثر إىل كتابة مقال
ً
فائزين من
حول هذا املوضوع .وسيتم اختيار 06
بني الطالب املتسابقني لحضور املنتدى العاملي
للشباب الذي يستمر أسبوعا ً يف نيويورك وللتكلم
يف حفل يُقام يف الجمعية العامة لألمم املتحدة
يف تموز/يوليه .هذه هي ثالث مسابقة سنوية
ينظمها برنامج األمم املتحدة تحت عنوان «لغات
عديدة ،عالم واحد».
املوعد النهائي لتقديم مقاالت املسابقة هو 13
آذار/مارس  ،6102وللمزيد من املعلومات ،بما
يف ذلك قواعد املسابقة واألهلية ،يمكن زيارة هذا
الرابط-ynaM/ne/ude.sle.www//:ptth :
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•االئتالف المدني

تعلن شبكات وجمعيات و تعاونيات و كل
فعاليات املجتمع املدني املؤسسة للدينامية (73
عضو)عن ميالد تحالف مدني تحت اسم االئتالف
املدني لجهة درعة تافياللت ،وذلك يوم األحد 30
يناير  2016بغرفة التجارة والصناعة و الخدمات
بالراشيدية ،والذي يهدف إىل النضال من اجل
إرساء وترسيخ بناء جهوية ديمقراطية .وتضم
سكرتارية االئتالف  51عضوا موزعة عىل جميع
أقاليم الجهة وهم كالتايل  :املنسق الجهوي :عبد
اللطيف قاسم ،نائبته األوىل :سمرية بناني ،نائبه
الثاني :عز الدين تستيفت ،نائبه الثالث :محمد
بومليك ،نائبه الرابع :الصالحة أكرني ،األمني
الجهوي :أحمد النعيمي ،نائبته مجيدة شهيد،
املقرر الجهوي :ابراهيم برقوش ،نائبه األول:
عبد العزيز امالل ،نائبته الثانية :زهرة عبيد
والحسني أوسوقل :مكلف بالتخطيط وإعداد
الربامج وأحمد شهيد :إعداد املجال واملقاربة
الرتابية ومحمد أوفقري :التواصل والتنسيق و زنو
غانم :النوع واملساواة وتكافؤ الفرص ويوسف
بن يوسف  :املالية وإعداد امليزانية.

•ايمي أوكادير

يف إطار تطبيق و تفعيل أنشطة برنامجها
السنوي و يف إطار خلق دينامية شبابية نوعية
من داخل نادي األمازيغية الذي تم تأسيسه
مؤخرا بدار الشباب فم الحصن،وتحت شعار»
... 2966موعد لإللتقاء و اإلرتقاء باألمازيغية»
نظمت الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة فرع
إيمي أوكادير-أزطا إيمي أوكادير -يوما اشعاعيا
تخللته أنشطة تربوية وثقافية-فنية بمناسبة
حلول السنة األمازيغية الجديدة .6692
هذا اليوم اإلحتفايل بعراقة عالقة األمازيغ
باألرض والهوية والذي احتضنه كل من املركب
الثقايف ودار الشباب بمركز فم الحصن-اقليم
طاطا يوم األحد  71يناير  -6102والذي عرف
تنظيم أنشطة مختلفة كمسابقة يف الرسم
حول تيمة الهوية األمازيغية و درس تكويني
حول حرف تيفيناغ و صبحية لألطفال تتخللها
فقرات غنائية أمازيغية،إضافة إىل تنظيم عرس
فني غنائي و تراثي يجسد من خالله تعلق
أبناء منطقة فم الحصن بالهوية و الثقافة
األمازيغيتني مع استحضار كل أشكال االنفتاح و
التسامح مع باقي املكونات التي تطبع املنطقة.

أمازيغ حيتجون بأكادير وحيرقون صور بنكريان

نظمت فعاليات من الحركة األمازيغية وقفة
احتجاجية يوم السبت  19يناير  ،2016أمام
مقر الكتابة اإلقليمية لحزب العدالة والتنمية
بشارع املقاومة وسط مدينة أكادير تنديدا
بترصيحات لرئيس الحكومة املغربية األمني
العام لحزب العدالة والتنمية عبد اإلله بنكريان
يف حق “أمازيغ سوس” ،وذلك خالل كلمة له
يف املجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية
الذي عقد يف سال بداية الشهر الجاري.
وردد املحتجون األمازيغ شعارات منددة
بأقوال رئيس الحكومة ،وترصيحات سابقة
ومماثلة لقياديني آخرين يف حزب العدالة
والتنمية وحركة التوحيد واإلصالح كاملقرئ
أبو زيد وأحمد الريسوني ،كما رفعوا يافطات
يستنكرون يف بعضها إهانة األمني العام لحزب
العدالة والتنمية ألمازيغ سوس ،وأخرى عليها
صور عبد اإلله بنكريان مرضوب عليها رفعها
املتظاهرين بشكل مقلوب قبل أن يقدموا عىل
إحراق صورتني منها.
حادثة حرق صور بنكريان واحتجاج األمازيغ
يف أكادير نجمت عنه ضجة إعالمية واسعة يف
املغرب ،وتناولتها وسائل اإلعالم املغربية عىل
مدى أيام كما صل صداها إىل وسائل اإلعالم
الخارجية كشبكة «اليس إن إن ،»...وأثارت

ذات الحادثة جدال سياسيا ونجمت
عنها ردود فعل واسعة وترصيحات
بني مندد ومربر ومساند ،سواء
من لدن قياديني وبرملانيني يف حزب
العدالة والتنمية ،أو من طرف
فعاليات سياسية وثقافية بعضها
اعترب حرق صور رئيس الحكومة
تحريضا عىل العنف وعمال خطريا،
وآخرون عدوا ذلك رد فعل طبيعي
جاء نتيجة للحصيلة السلبية
للحكومة فيما يتعلق باألمازيغية
طيلة األربع سنوات املاضية ،باإلضافة إىل توايل
الترصيحات العنرصية املستفزة لقياديني يف
حزب العدالة والتنمية ،أما النشطاء األمازيغ
املحتجني فقد برروا إقدامهم عىل حرق صور
رئيس الحكومة بكونه تعبريا رمزيا عىل كون
كيلهم قد طفح ،وليس تحريضا عىل العنف
أو الدعوة للمس بسالمة أي شخص كان
مطالبني رئيس الحكومة باالعتذار والرحيل.
وتفاعال مع الضجة اإلعالمية والجدل
الواسعني بعد احتجاج األمازيغ بأكادير،
أسس عدد من النشطاء “صفحة” يف املوقع
اإلجتماعي “فيسبوك” أسموها «حملة
األمازيغ إلحراق صور بنكريان حتى يعتذر»،

واستغرب عدد منهم الجدل الواسع والتأثري
البليغ لوقفة احتجاجية رمزية بشكل لم
يسبق له مثيل طيلة والية حكومة عبد اإلله
بنكريان التي شهدت احتجاجات كثيفة
لألمازيغ تعرض عدد منها للمنع بإستعمال
القوات العمومية.
هذا ويف نفس اإلطار دعت الحركة األمازيغية
بالدارالبيضاء عن وقفة احتجاجية يوم األحد
 24يناير  ،2016بساحة األمم املتحدة ،للتنديد
بترصيحات رئيس الحكومة املغربية التي
وصفتها بالعنرصية.
* تومرت

خمتلفات
توادا إميازيغن تستنكر بشدة "قمع" األساتذة املتدربني
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عشرات اإلصابات يف صفوف األساتذة املتدربني
بأكادير

تعرض املئات من األساتذة املتدربني
باملركز الجهوي للرتبية والتكوين بمدينة
أكادير ،صباح الخميس  07يناير ،2016
لتدخل عنيف أسفر عن العرشات من
املصابني بإصابات متفاوتة.
وأظهرت العرشات من الصور ،حجم
التدخل العنيف واملفرط الذي تعرض له
األساتذة املتدربني بإنزكان ،كما أظهرت
العرشات من املصابني غارقني يف دمائهم
التي سالت من رؤوسهم ،إثر تدخل مفرط
لقوات األمن ملنعهم من تنظيم مسرية
سبق للتنسيقية الوطنية لألساتذة ،أن
أعلنت عنها يف سياق معركتها املستمرة
إللغاء مرسومي وزارة الرتبية الوطنية،

والقاضيني بإلغاء التوظيف املبارش
وتقليص املنحة.
وقال عدد من األساتذة املتدربني
يف ترصيحات متطابقة لــ»العالم
األمازيغي» بأن قوات األمن تدخلت بقوة
واستعملت عنفا مفرطا يف قمعهم ،ممّا
أدى إىل إصابات العرشات من زمالئهم
بحاالت كرس عىل مستوى الظهر والرأس
وأنحاء متفرقة من الجسد ،مضيفني
أن قوات األمن كانت مرصة عىل ارتكاب
«مجزرة» يف حق األساتذة املتدربني بعد
أن قامت باقتحام املركز الجهوي للرتبية
والتكوين.
* منترص إثري

عرب املجلس الوطني الفيدرايل لحركة توادا
ن إيمازيغن ،عن إدانته واستنكاره الشديد
ملا وصفه بـ"القمع الوحيش والهمجي الذي
ارتكبته القوات العمومية يف حق األساتذة
املتدربني ،والذي أسفر عن مئات الجرحى عىل
املستوى الوطني ومنها حاالت خطرية جدا
وقعت يف مدينة إنزكان صباح يوم الخميس
 7يناير املايض ،أو ما أطلق عليه إعالميا
بالخميس األسود.
واعترب املجلس الوطني لتوادا يف بيان له
توصلت جريدة "العالم األمازيغي" بمضمونه،
أن ما تعرض له "األساتذة املتدربني السلميني
جريمة حقوقية ارتكبتها الدولة يف حق أبناء
الشعب ،وانتهاكا سافرا لإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان ،اليشء الذي يتطلب محاسبة

أساتذة الغد خيلدون السنة األمازيغية 2966
بشعار «ال للمرسومني.....ال للعنف»

خلدت التنسيقية الوطنية لألساتذة املتدربني
باملراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين بجهة
الرشق-فرع الناظور-خلدت رأس السنة
األمازيغية الجديدة 1( 2966ايناير) ،وذلك يوم
األربعاء  13يناير الجاري ،الذي يوافق  1ايناير
 2966وسط جو مفعم بالتآزر والصمود ،مع
استحضار األساتذة املنظوين تحتها لقيم
ودالالت تخليد هذا اليوم عند األمازيغعامة،
والشعب املغربي خصوصا ،ملا لها من رمزية
التالحم والرتابط يف الظروف العصيبة.
وكان تخليد هذا اليوم عبارة عن حلقية ،افتتحها
املنسق الوطني لفرع الناظور ذكر فيها بالسياق
العام الذي يمر بها أستاذ الغد ،كما بارك فيها
جميع األساتذة املتدربني بحلول هذه السنة
الجديدة ،تاله كلمة ألستاذ متدرب من شعبة
اللغة األمازيغية ،قدم فيها نبذة عن دالالت وقيم
تخليد هذا اليوم عند األمازيغ املرتبط بحدث تاريخي
يعود ل 950سنة قبل امليالد بعد إيقاف الزعيم األمازيغي
لإلحتالل وهجومات الفراعنة وخاصة رمسيس الثاني،
وبالتايل تم اعتالء وتكوين األرسة  ، 22وندد بالعنف الذي
طال ويطال األساتذة رغم سلمية ورشعية مطالبهم.
وقال أن األمازيغ عرب التاريخ اعتربوا األرض أمهم  ،وان
أي اعتداء عليها هو اعتداء عىل أمهم ،وأن مطلب التكوين
والذهاب للخارج للتدريس هو أمر ال وطني ال رشعي.

ويف األخري اختتم التخليد بتقديم مجموعة من الوجبات
التقليدية املرتبطة بإنتاجية املنطقة ولتي يعدها األمازيغ
يف هذه املناسبة الخاصة.
والجدير بالذكر أن هذا التخليد حرضه مجموعة من
األساتذة املساندين ملطلب األساتذة املتدربني واملتمثل يف
إسقاط املرسومني املشؤومني القاضني بتقليص املنحة،
وفصل التكوين عن التوظيف.

كل املتورطني يف ارتكابها ،من منطلق أن
املخزن موقع عىل ذات اإلعالن ومجموعة من
االتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وأكد املجلس الوطني لتوادا ،عن مساندته
لألساتذة املتدربني يف نضالهم السلمي
والحضاري ،والوقوف اىل جانبهم يف "محنتهم
ضد املرسومني املشؤومني ،ويف حقهم العادل
واملرشوع يف الوظيفية العمومية".
وحملت حركة توادا ،مسؤولية ما حدث
لألساتذة املتدربني من " قمع وحيش" للدولة
وحكومتها ومؤسساتها ،مشددة عىل رضورة
محاسبة كل املتورطني يف هذه الجريمة
الحقوقية املنافية للعهود الدولية لحقوق
اإلنسان" ،معتربا أن معركة أساتذة الغد،
"معركة لكل أبناء الشعب ضد التسلط والقهر

والظلم ،معركة من أجل الكرامة الشعب أوال
واملساواة والعدالة والعيش الكريم ،معركة
من أجل مجانية التعليم ،والحق يف الصحة،
والشغل ،معركة ضد البطالة والخوصصة،
معركة كل ما ال يمت بصلة لدولة املواطنة
الكاملة من حيث الحقوق والحريات" .حسب
تعبري البيان
ودعت حركة توادا إيمازيغن ،يف ختام بيانها،
القوى الديمقراطية والتقدمية والحقوقية إىل
الوقوف مع األساتذة يف نضاالتهم السلمية،
وفضح كل االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان التي تطالهم وتطال عموم أبناء
الشعب املغربي.
* م .إثري

األزمي يعلنها صافرة تسلل يف حق برملانيي إنزكان
من تتبع برنامج رصخة املواطن
بقناة ميدي 1واستضافته
للقيادي بحزب العدالة والتنمية
السيد إدريس االزمي وممثل
تنسيقية األساتذة املتدربني
سيكتشف أن حزب البيجيدي
بإنزكان يغرد خارج الرسب
وهو خارج التغطية فيما
يخص املوقف الرسمي للحزب
من قضية األساتذة املتدربني،
بل يمكن أن يتعدى األمر إىل
محاولة حبك مؤامرة بالتنسيق
بني برملانيي الحزب وشبيبته
لرضب عصفورين بحجر واحد،
الهدف األول كان رفع الحرج
عن الربملانيني بقيامهم بمراسلة
وزير الداخلية بشأن التدخل
األمني ضد األساتذة املتدربني،
ومحاولة التوسط بني األساتذة
ورئيس الحكومة وتسجيل
السبق يف هذا املوضوع يف إطار
التسويق اإلعالمي ،والهدف
الثاني استغالل شبيبة الحزب
للتغلغل يف صفوف األساتذة
املتدربني وحملهم عىل االلتماس
الربملاني نورالدين عبد الرحمان

نقل مطالبهم إىل رئيس الحكومة
ولم ال الجلوس معه عىل طاولة
املفاوضات ،وكذا املساهمة يف
خلق شنآن بواسطة عنارص من
الشبيبة مندسة لتوريط عنارص
األمن يف مواجهات غري محسوبة
وتحوير مسار األزمة.
كل هذا كان تكتيكا محبوك
بعناية لنقل االتهام وموضوع
الوقفة من رصاع بني األساتذة
وحزب املصباح إىل منحى آخر.
لكن الترصيحات الحاسمة
لرئيس الحكومة ووزيره يف
الداخلية كانت حاسمة وخلطت
أوراق الربملانيني الذين سجلوا
صمتا مريبا بعد وقفة  14يناير
وما واكبها من مهنية رجال
األمن لنتساءل هنا بمرشوعية
عن عدم طرح سؤال آخر من أجل
معرفة صاحب الفضل يف ضبط
هذه الوقفة وعدم جنوحها إىل
مبتغى املتسلقني والوصوليني.
ولكننا ما دمنا يف حرضة املعتلني
نفسيا فإن نظرية املؤامرة تبقى
قائمة بشعار محاربة الناجح
حتى يفشل ،أما التثمني واحرتام

املبادرات يبقى من صفات
الشعوب املتقدمة التي تصطف
إىل جانب الفاشل حتى ينجح.
ويبقى السؤال املطروح وبشدة:
أال يمكن اعتبار تعامل املصالح
األمنية مع وقفة يوم  14يناير
غري قانوني؟
فجريمة التجمهر بدون ترصيح
قائمة ،ليبقى فضها بالقوة
طبقا للقانون واردا ومطلوبا وال
نقاش فيه ،لكن والعتبار الجوقة
العازفة عىل أنغام االحتجاج غري
متناسقة ،فمن تاماينوتي معتل
وإسالمي مدجن ونائب أمة
انتهازي ويساري مشلول ،كلهم
مراهنون عىل التدخل األمني
والتعنيف لنرش مصطلحات
ومقاالت جاهزة من السب
والقذف والكيل بمكيالني ينهل
من معجم القمع والهمجية
والدمائية ،ألنهم بكل بساطة ال
يملكون مصطلحات للبناء.
* زينة العرابي

مجعية أمزيان بالناظور واستمرار مسلسل التضييق واحلصار االئتالف املدين األمازيغي «أغ ـنــاس»
يتأسس ببوزنيقة

يف إطار سعي جمعية أمزيان بالناظور
إىل الدفـاع عـن األمازيغية واالهتمام
بالحقوق والحريات املدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية الواردة يف الدستور ،ويف
االتفاقيات واملواثيق الدولية .واملنصوص
عليها يف قانونها األسايس ،وإيمانا من
الجمعية بما تقتضيه هذه املرحلة من
فتح نقاشات هادفة وتنظيم لقاءات حول
مواضيع ذات راهنية قصد املساهمة يف
إغناء النقاش العمومي حول التحوالت
السياسية واالجتماعية والثقافية الكربى
التي تعرفها بلدان شمال أفريقيا ،قررت
جمعية أمزيان تنظيم ندوة دولية تحت
عنوان« :وضعية األمازيغ يف الجزائر»
من تأطري كل من :السيد خضري سكوتي
الناطق الرسمي للحركة من أجل الحكم
الذاتي للمزاب ومندوب الجزائر للتجمع
العاملي األمازيغي ،والسيد صالح عبونة
عضو مؤسس ملؤسسة تيفاوت لحماية
اآلثار وترقية الرتاث ألمازيغ املزاب
بالجزائر.
وبعد أن حصلت الجمعية عىل ترخيص
الستعمال قاعة العروض التابعة للمركب
الثقايف بالناظور مسلم من طرف مدير
املركب الثقايف التابع للمجلس االقليمي
للناظور تحت عدد  96/2015بتاريخ 16
دجنرب  2015لتنظيم ندوة دولية تحت
عنوان« :وضعية األمازيغ يف الجزائر»،
وذلك يوم الجمعة  25دجنرب  2015ابتداء
من الساعة الثالثة زواال .تقدمت الجمعية
يوم الخميس  17دجنرب  2015اىل مقر
باشوية الناظور وتم إيداع إشعار تنظيم
الندوة الدولية تسلمه شخصيا باشا مدينة
الناظور .ويف يوم الثالثاء  22دجنرب 2015
تم ارسال إشعار آخر برسالة مضمونة
أمانة رقم  ED422887420MAحسب
مقتضيات الظهري الرشيف رقم 1.58.377
بشأن تنظيم التجمعات العمومية.
ومن خالل ما سبق يتضح جليا كل
املمارسات القمعية التي دبرت ضد جمعية
أمزيان انطالقا من عدم تمكينها من
حقها يف ممارسة حرية عقد الندوة التي

سبق ودعت إليها حيث يكتشف أن الباشا
ويف استعمال متناقض للقانون رفض
مد جمعية أمزيان بوصل إيداع إشعارها
الرامي إىل تنظيم الندوة ،ملا لجأ السيد
الباشا إىل حيل ربط االتصال الهاتفي
برئيس جمعية أمزيان مخربا إياه شفويا
بقرار املنع بدون تعليل وبعد مطالبة
الجمعية باملنع املكتوب مع التعليل تطبيقا
ملقتضيات القوانني الجاري بها العمل يف
هذا الصدد ،تصطدم الجمعية مرة أخرى
بشطط يف استعمال السلطة من طرف
باشا مدينة الناظور.
ويف يوم الخميس  24دجنرب  ،2015نظم
السيد الخضري الحموتي عضو املجلس
االداري لجمعية أمزيان وابن املقاوم
الخضري الحموتي ،وجبة غذاء بمنزل
عائلة املقاوم ببني انصار بالناظور
حرضها مدعوون من أقارب العائلة
وبعض الفعاليات املهتمة بتاريخ املنطقة،
ذلك تكريما لروح والده املقاوم .وعىل إثر
ذلكـ ،حارصت السلطات املحلية ببني
انصار بالناظور منزل الحموتي واقتحم
قائد باشوية بني انصار املنزل ودخل
إىل الطابق الثاني ،يف خطوة استفزازية
لجميع الحارضين واملدعوين لدى عائلة
املقاوم الحموتي ،دون أن يقدم أي مربرات
لتهجمه عىل ملك وسكن الحموتي.
لتستمر بعد هذا الحادث مجموعة من
املضايقات واالستفزازات التي تسعى
إىل إسكات جمعية أمزيان ودفعها إىل
عدم القيام بأنشطة هادفة ،حيث عملت
السلطات املحلية يف مدينة بني انصار
التابعة ترابيا إلقليم الناظور ،بقيادة السيد
قائد باشوية بني انصار يف اليوم املوايل
للمنع الشفوي لتنظيم الندوة الدولية ،إىل
تتبع مسار الجمعية التي حلت ضيفا مع
مجموعة من الفعاليات املدنية عىل عائلة
املقاوم الحموتي ،يف خطوة غري مسبوقة
اقتحم القائد املذكور منزل العائلة للدخول
عنوة إىل الطابق الثاني ملعاينة ضيوف
العائلة ،دون أن يديل بأي سبب أو أي أمر
إداري مكتوب يثبت ترصفه غري القانوني.
وأمام توايل هذه األحداث املتعسفة يف حق

جمعية أمزيان ومجموعة من أعضائها
الناشطني ،فإن التساؤل املطروح حول
من يقف وراء الرغبة من قمع وحصار
والتضييق عىل أنشطة جمعية أمزيان
بالناظور التي يشهد لها املجتمع املدني
عىل مر عقد من الزمن بعملها الجاد
والهادف والساعي إىل فتح نقاشات
عمومية حول مواضيع تشغل الساحة
الثقافية والسياسية واالجتماعية ،وإذ
يعترب هذا املنع هو التاسع يف مشوار
جمعية أمزيان التي تأسست سنة .2005
وعىل الرغم من استمرار مسلسل املنع
والحصار املمنهج ضد جمعية أمزيان
بالناظور ،فإننا يف املجلس اإلداري للجمعية
نعلن للرأي العام الوطني والدويل ما ييل:
أوال :نحمل مسؤولية املنع والحصار الذي
تتعرض أنشطة جمعية أمزيان بالناظور
إىل كل من وزير الداخلية ووزير العدل
والحريات واملجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ومؤسسة الوسيط ،ونطالبهم
بالتدخل وفق صالحياتهم وضمان
الحقوق يف نطاق العالقات بني اإلدارة
واملرتفقني واإلسهام يف ترسيخ سيادة
القانون ،وإشاعة مبادئ العدل واإلنصاف،
وقيم التخلق والشفافية يف تدبري اإلدارات
واملؤسسات العمومية والجماعات الرتابية
والهيئات التي تمارس صالحيات السلطة
العمومية طبقا ملقتضيات الدستور.
ثانيا :تشبثنا بحقنا املرشوع يف مواصلة
مشوارنا الرامي إىل فتح نقاشات عمومية
حول قضايا أكثر راهنية وذات أبعاد
سياسية وثقافية تواكب مختلف القضايا
التي تهم دول شمال إفريقيا ،وعازمون
عىل القيام بأنشطة ميدانية يف الشارع
العام يف منحى تصاعدي يرمي إىل إرشاك
مختلف املهتمني والفاعلني يف الساحة
السياسية الوطنية والدولية.
ثالثا :تأكيدنا عىل استمرار خطنا النضايل
املدني والحقوقي وفضح كل املؤامرات
التي تحاك ضد العمل الجمعوي الجاد
واملسؤول ،انسجاما وقانونا األسايس
وتفعيال ملقتضيات دستور اململكة ويف
إطار قانون الحريات العامة باملغرب.

التأمت الجمعيات والتنسيقات األمازيغية
يومي  9و 10يناير  2016ببوزنيقة يف
إطار املناظرة الوطنية األوىل للحركة
األمازيغية باملغرب ،تحت شعار »:من أجل
إنصاف فعيل وعادل لألمازيغية».
وكانت هذه املناظرة محطة تاريخية
بامتياز ،تم فيها وصل املايض بالحارض
السترشاف املستقبل ،حيث تم تدارس
الرهانات املرتبطة باألمازيغية يف ظل
سياق دويل وإقليمي ووطني يعرف تحوالت
سياسية واجتماعية دقيقة ومقلقة وكذا
اإلشكاالت ذات الصلة بالحركة األمازيغية
عىل املستوى السيايس والتنظيمي ،بهدف
تطوير الخطاب واملمارسة حتى تحقيق
إنصاف فعيل وعادل لألمازيغية.
إن الهيئات والفعاليات املشاركة باملناظرة
الوطنية األوىل للحركة األمازيغية تعترب
كل سياسات الدولة املغربية يف تدبري
الشأن األمازيغي بعد حراك  2011الزالت
وفية للسياسات واملقاربات السابقة التي
تكرس التمييز واإلقصاء والتهميش ضد
األمازيغية ،وبعيدة عن اإلنصاف العادل
والفعيل ،ومخالفة اللتزامات الدولة
األممية والوطنية يف مجال الديمقراطية
وحقوق اإلنسان.
وتؤكد أن الفاعل املؤسساتي والقوى
السياسية مازالت قارصة عن ترجمة

مواقفها املعلنة تجاه األمازيغية إىل
مقرتحات ومبادرات وتدابري فعلية
ومنصفة لها ،مما يعكس استمرار ذهنية
اإلقصاء املتحكمة يف تصور النخب اإلدارية
والسياسية .فاألمازيغية اليوم هي ِملك
ملن يعمل من أجلها.
وتعترب تعاطي الدولة مع الفاعل
املدني رهني منطق االستيعاب ،حيث
تغيب رشوط الديمقراطية التي تحرتم
استقاللية مكونات املجتمع املدني،
وتمنحها دورها الفعيل يف تدبري الشأن
العام.
وتندد بانتهاكات الدولة املغربية للحريات
العامة ،وقمعها لنضاالت الحركات
االجتماعية(.نضاالت سكان إميرض،
سكان تدوارت ،سكان بني تجيت،
األساتذة املتدربني ،)...كما تجدد تضامننا
مع املعتقلني السياسيني للحركة الثقافية
األمازيغية وتدعو إىل اإلفراج الفوري
عنهم.
وتعترب العمل الوحدوي املشرتك خيارا
اسرتاتيجيا ،تفرضه التحديات الكربى
التي تواجهها الحركة األمازيغية ،صونا
الستقالليتها ،وتعزيزا لقوتها االقرتاحية
واالحتجاجية ،والرتافعية.
وتعلن عن تأسيس االئتالف املدني
األمازيغي «أغـْــنــاس».

تــامزغــا
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األمازيغية لغة رمسية يف الدستور اجلزائري

إعداد
ساعيد
الفرواح
أقر مرشوع التعديل الدستوري

الجزائري الجديد الذي أعلن نهاية
شهر دجنرب من السنة املاضية،
األمازيغية كلغة وطنية ورسمية ،فيما
تظل العربية «اللغة الرسمية للدولة».
وخصص مرشوع التعديل لألمازيغية ،املادة
« 3مكرر» حيث أصبحت بموجبها «تمازيغيت
هي كذلك لغة وطنية ورسمية تعمل الدولة
عىل ترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية
املستعملة عرب الرتاب الوطني».
ونص مرشوع الدستور كذلك عىل إحداث
«مجمع جزائري للغة األمازيغية يوضع لدى
رئيس الجمهورية ،ويكلف بتوفري الرشوط
الالزمة لرتقية األمازيغية قصد تجسيد وضعها
كلغة رسمية فيما بعد».
وبخصوص العربية فقد تم التنصيص عىل أن
املجلس األعىل للغة العربية يكلف عىل الخصوص
بالعمل عىل «ازدهار اللغة العربية وتعميم
استعمالها يف امليادين العلمية والتكنولوجية
والتشجيع عىل الرتجمة إليها».
هذا ويربز نص املرشوع التمهيدي ملراجعة
الدستور الجزائري عنارص الهوية الوطنية
الجزائرية بمكوناتها الثالث واملتمثلة يف «اإلسالم
والبعد العربي والبعد األمازيغي» للجزائر.
الوضع القانوني للغة األمازيغية شهد تطورا
بطيئا يف الجزائر قبل الوصول إىل ترسيمها يف
مرشوع تعديل الدستور ،الذي سبق وتعهد
رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عزمه
القيام به أثناء حملته لإلنتخابات الرئاسية
األخرية يف البالد.
وبدأت الدولة الجزائرية انفتاحها عىل
األمازيغية بعد سنوات من التمييز واإلقصاء
التام يف سنة  ،1990حني تم إنشاء أقسام

للغة والثقافة األمازيغية
عىل مستوى جامعتي
تيزي وزو وبجاية ،والتي
أدت بعد ذلك إىل إدخال
اللغة األمازيغية يف النظام
الدرايس بتوفري األساتذة.
يف سنة  1995وبفضل
اتفاقيات  22أبريل التي
وقعت بني الدولة والحركة
الثقافية األمازيغية لوضع
حد إلرضاب املحفظات
الذي دعت إليه سنة
 1994الحركة الثقافية
األمازيغية ،ليتم بناء
عليه إدخال األمازيغية يف
برنامج الرتبية الوطنية
الجزائرية يف السنة
الدراسية  ،1995/1996ولكن تعميم تعليم
األمازيغية بالجزائر ووجه بعدة عراقيل خاصة
ما يتعلق ب «الطابع االختياري» لهذه املادة
وضعف الوسائل واإلمكانيات وكذا املدرسني».
ويف سنة  1996كذلك ،حقق مسار االعرتاف
باألمازيغية كلغة وثقافة للشعب الجزائري
خطوة رمزية عن طريق إدخالها يف مقدمة
دستور .1996
وباملرسوم الرئايس رقم  95-147ل  27مايو
 ،1995تم إحداث املحافظة السامية لألمازيغية،
ويذكر هذا املرسوم يف مادته األوىل أن املحافظة
السامية لألمازيغية هي «هيأة» مكلفة بإعادة
االعتبار لألمازيغية وترقية اللغة األمازيغية.
عقب أحداث الربيع األمازيغي األسود لسنة
 2011حيث خرج مئات اآلالف من األمازيغ يف
مظاهرات تخللتها أحداث عنف وقمع دموي

أسفر عن مقتل العرشات من املحتجني ،تم
تعديل الدستور الجرائري عن طريق الربملان يف
سنة  2002لتتم دسرتة اللغة األمازيغية يف 10
أبريل  2002كلغة وطنية.
ويف عام  2003بعد دسرتة األمازيغية كلغة
وطنية تم استحداث املركز الوطني البيداغوجي
واللغوي لتعليم األمازيغية (مرسوم تنفيذي
رقم  03-470ل  2ديسمرب )2003مكلف
بتطوير تعليم اللغة األمازيغية وإنجاز دراسات
حول هذه اللغة ،ويف ديسمرب من نفس العام
تم إحداث املركز الوطني لتوحيد وتطوير اللغة
األمازيغية (مرسوم  03/470ل  2ديسمرب2003
) ،ملعالجة مشاكل اإلمالء (الحروف الالتينية
أو العربية أو تيفيناغ) باإلضافة للمتغريات
املختلفة والكلمات الجديدة إلخ.

أمازيغ ليبيا ينددون بإقصائهم من احلوار ويعلنون
رأس السنة األمازيغية عيدا رمسيا

أصدر املجلس األعىل ألمازيغ ليبي يوم الثالثاء 22
دجنرب  2015بيانا ،رد فيه عىل ما اعتربه تورط املنتظم
الدويل وأطراف النزاع بليبيا يف إقصاء ممثل أمازيغ
ليبيا الرشعي والوحيد الذي هو املجلس األعىل ألمازيغ
ليبيا ،واملشكل وفقا إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق
الشعوب األصلية ،عن كل جوالت الحوار الطويلة.
وأكد املجلس أنه وصدا ملناورات حشد الصوت
األمازيغي من وراء الكواليس ،لدعم ورشعنة مخرجات
ذلك الحوار الذي وصفه باإلقصائي ،فإنه يشدد عىل
أن رشعيته التي يستمدها من ثقة الناخبني خط
أحمر ،ومسؤولية مقدسة ،لن يتوانى عن صونها بكل
إمكانياته املعنوية واملادية ،وبالشكل الذي سريدع
املناورين الذين يحاولون النيل من استحقاقات
األمازيغ املرشوعة ،ورشاكتهم الكاملة يف الوطن.
وبخصوص موقفه من اإلتفاق الذي وقعته أطراف
النزاع يف ليبيا بالصخريات املغربية تحت رعاية األمم
املتحدة وعدد من الدول ،شدد ذات املجلس عىل أنه ال
يعارض وال يؤيد مخرجات جوالت حوار الصخريات ،وال أي حوارات
أخرى ،ما لم يشارك فيها من أساسها.
وحذر املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا من كونه سيرضب بيد من حديد
أي وسيط ،يحاول إقحام الثوار األمازيغ األشاوس ،أو مؤسساتهم
املدنية يف رصاعات وتطاحن طالب السلطة والنفوذ.
وباملوازاة مع ذلك أعلن املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا يوم  32دجنرب
 ،2015أن اليوم األول من السنة األمازيغية  2966املوافق لـ 13
يناير  ،2016هو يوم عطلة رسمية يف جميع وحدات الحكم املحيل
التي تقع داخل نطاق عضوية املجلس ،وذلك تنفيذا لقرار املجلس
األعىل رقم ( )3لسنة  ،2013بخصوص اعتماد يوم رأس السنة
األمازيغية كعطلة رسمية.
وأورد نص بيان املجلس أنه و"تماشيا مع قرارات وحدات الحكم

املحيل للمناطق الناطقة باألمازيغية لسنة  2012ميالدية ،بخصوص
عطلة رأس السنة األمازيغية".
و"تنفيذا لقرار املجلس األعىل رقم ( )3لسنة  2013ميالدية،
بخصوص اعتماد يوم رأس السنة األمازيغية كعطلة رسمية" ،يعلن
املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا "بأن اليوم األول من السنة األمازيغية
 2966املوافق  13/01/2016ميالدي ،هو يوم عطلة رسمية يف
جميع وحدات الحكم املحيل التي تقع داخل نطاق عضويته".
يشار إىل أن أمازيغ ليبيا ومنذ القضاء عىل النظام الليبي السابق،
ظلوا يعانون من محاوالت عدد من األطراف الليبية لإلبقاء عىل
سياسة اإلقصاء التي كان يواجه بها األمازيغ عىل عهد القذايف،
وذلك برفض إقرار الحقوق اللغوية والثقافية األمازيغية التي يأتي
يف مقدمتها ترسيم األمازيغية يف دستور ما بعد الثورة.

العدد - 181يناير 2966/2016

وزارات جزائرية ختلد "إيض ن
ئيناير" بالتنسيق مع املحافظة
السامية لألمازيغية

خصصت وزارة الرتبية الوطنية
بالتعاون مع املحافظة السامية
لألمازيغية درسا حول االحتفال
برأس السنة االمازيغية "يناير"
يوم الثالثاء  12يناير ،2015
يف كل املؤسسات التعليمية
الجزائرية.
وسيتطرق الدرس الذي يخص
األطوار الثالثة من التعليم
(ابتدائي ومتوسط و ثانوي)
وفق ما نقلته "واج" إىل
األبعاد التاريخية واالجتماعية
واالقتصادية
والثقافية
والعلمية والبيئية للسنة
األمازيغية ،مع إظهار أهمية
هذا اليوم الذي يستمر سكان
دول شمال إفريقيا يف إحيائه
منذ قرون عديدة.
ويهدف الدرس الذي سيتلقاه
التالميذ بمناسبة االحتفال
برأس السنة األمازيغية الذي
يصادف  12يناير من كل سنة
حسب ذات املصدر ،إىل غرس
روح الوطنية وحب األرض
وتثبيت الثقافة الجزائرية.
وجاء هذا الدرس من أجل تأكيد
التزام وزارة الرتبية الجزائرية
بتعزيز ترسيم اللغة األمازيغية
كلغة وطنية ورسمية خاصة
وأن الوزارة قد جعلت من بني
أولوياتها توسيع تدريس اللغة
األمازيغية.
عالقة باملوضوع ذاته أكد األمني
العام للمحافظة السامية
لألمازيغية يس الهاشمي عصاد
يوم السبت  02يناير بالجزائر
العاصمة يف ترصيح ل"واج"،
أن سنة  2016ستكون سنة
مخصصة "لتعميم" تعليم اللغة
األمازيغية و"تعزيزها" ضمن
مختلف األطوار الدراسية.
وأورد نفس املصدر عن
"عصاد" قوله عىل هامش
إطالق االحتفاالت الرسمية
برأس السنة األمازيغية (إيض
ن ئيناير  ،)2966أنه يف إطار
تعميم تعليم اللغة األمازيغية

سطرت املحافظة بالتنسيق مع
وزارة الرتبية الوطنية برنامجا
إلثراء الربنامج املقدم ومحتواه
العلمي واألدبي.
واعترب نفس املتحدث أن
تعزيز تعليم هذه اللغة أضحى
رضوريا خاصة وأن السنوات
الفارطة "عرفت تعليما غري
منسجم" بالرغم من الجهود
املبذولة من قبل الرتبية الوطنية
التي تمكنت من إدخال برامج
للتكوين بإثنني وعرشين والية
جزائرية ،وأضاف "عصاد" أن
تعليم اللغة األمازيغية سيوسع
إىل املدارس العليا لألساتذة
وفروع أخرى من التعليم العايل
بمساهمة الوزارة املعنية.
هذا وكان وزير الثقافة
الجزائري عز الدين ميهوبي
قد أعطى من قبل إشارة
انطالق االحتفاالت برأس السنة
األمازيغية "إيض ن ئيناير
 "2966بقرص الثقافة مفدي
زكريا.
وتشمل االحتفاالت التي
تواصلت إىل غاية  12يناير
صالونا للكتاب ومعرضا
للصناعات التقليدية وورشات
مخصصة لتعلم خط التيفيناغ
وندوات ولقاءات شعرية
باألمازيغية.
وانطلقت باملناسبة ذلتها قوافل
منذ يوم األحد  10يناير ،2016
من الجزائر العاصمة باتجاه
عدة واليات جزائرية ضمنها
(تيزي ووزو ،ميلة ،قاملة،
البويرة ،بجاية ،وهران ،برج
بروعريرج ،سطيف ،غيليزان،
عني الدفىل ،سيدي بلعباس،
تلمسان وجيجل).
يذكر أن الجزائر ال زالت ال
تعرتف برأس السنة األمازيغية
كعيد وطني رسمي ،عىل الرغم
من تكرار مطالب الحركة
األمازيغية يف هذا الشأن منذ
سنوات ،ورغم التخليد الشعبي
والرسمي لهذا اليوم.

اجلزائر تعيد فتح ملف "احلرف األمازيغي"

عادت مجددا قضية حرف كتابة اللغة األمازيغية إىل الساحة
بالجزائر بعد اإلعالن عن ترسيم األمازيغية يف دستور البالد ،واعترب
األمني العام للمحافظة السامية لألمازيغية الهاشمي عصاد يوم
الجمعة  15يناير  ،2016ببني ورثيالن (شمال مدينة سطيف) أن
قرار اختيار لغة كتابة الحرف األمازيغي يجب أن يكون من طرف
مختصني ومبني عىل أسس علمية.
ونقلت وكالة األنباء الجزائرية عن الهاشمي عصاد خالل تنشيطه
للقاء مع املجتمع املدني بمناسبة اختتام فعاليات إحياء رأس
السنة األمازيغية الجديدة يناير  ،2966قوله "نحن نستعمل اآلن
الحرف الالتيني لكن االختيار الرسمي للحرف الذي ستكتب به
اللغة األمازيغية يجب أن يكون من طرف أخصائيني ويرتكز عىل
أسس علمية بعيدة عن كل االعتبارات السياسية".
وعىل هامش هذا اللقاء الذي جرى باملركز الثقايف لبلدية بني
ورثيالن رصح األمني العام للمحافظة السامية لألمازيغية
الهاشمي عصاد ل"وأج" كذلك ،بأن زيارته ملنطقة بني ورثيالن

تندرج يف إطار رشح اإلسقاطات اإليجابية لدسرتة األمازيغية كلغة
وطنية ورسمية ،وكذا ضمن العمل الجواري املتواصل للمحافظة
السامية لألمازيغية عرب مختلف مناطق البالد والتطرق إىل آليات
دعم ومساهمة مؤسسات الدولة يف مجال ترقية اللغة والثقافة
األمازيغية".
وأضاف نفس املتحدث يف السياق املتعلق بتثمني مجهودات الدولة يف
ترقية اللغة األمازيغية بأن املحافظة السامية لألمازيغية تعمل يف
هذا اإلطار بالتنسيق مع قطاعات وزارية عديدة عىل غرار وزارات
الرتبية الوطنية والتعليم العايل والبحثالعلمي واالتصال والثقافة.
وذكر السيد عصاد باملناسبة التوقيع مؤخرا بني املحافظة السامية
لألمازيغية ووزارة الثقافة عىل بروتوكول إطار يتضمن العديد من
املحاور عىل غرار النرش والنرش املشرتك ملختلف اإلصدارات األدبية
باللغة األمازيغية ،والرتجمة إىل اللغة األمازيغية وتنظيم ملتقيات
علمية ذات صلة بالرتاث الالمادي األمازيغي والشخصيات الثقافية
التاريخية ودعم التعابري الفنية ملختلف املتغريات اللغوية املوجودة
يف الجزائر.
وتحدث الهاشمي عصاد باملناسبة كذلك عن الخطوط العريضة

للربنامج السنوي للمحافظة السامية لألمازيغية الذي يجب أن
يواكب -كما قال -دسرتة األمازيغية لغة وطنية ورسمية.

قضايا نسائية
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احلسناء لبىن الشماق ملكة مجال األمازيغ لسنة 2966

نالت الحسناء األمازيغية لبنى الشماق ،لقب
ملكة جمال األمازيغ لسنة  ،2966وذلك خالل
حفل نظمته جمعية «إرشاقة األمل» بتنسيق
مع الجامعة الدولية بمدينة أكادير ،بمناسبة
االحتفاالت املستمرة برأس السنة األمازيغية
الجديدة.
وتمكنت لبنى الشماق ذات العرشين ربيعا ،من
الظفر بلقب ملكة جمال األمازيغ لسنة  ،2966من

بني تسعة مرشحات أخريات تنافسن عىل اللقب
يف دورته الثالثة وهن عىل التوايل ،غزالن بحري

 20سنة ،فاطمة الزهراء حمومي  25سنة ،مالك
لربازي  18سنة ،عفاف العورف  22سنة  ،فتيحة
أجكان  20سنة ،إضافة إىل سناء جوريو  20سنة،
دنيا إيشني  23سنة ،سكينة كوريان  22سنة ،ثم
لبنى الشماق  20سنة والتي توجت باللقب.
ويف ترصيح «للعالم األمازيغي»أبرزت لبنى الشماق
أنها شاركت يف هذه املسابقة ألنها أعجبت بجانبها
االجتماعي والذي يتمثَّل يف القيام بأعمال خريية
كمسا عد ة
مى
ليتا
ا
واملحتاجني الذين
يعيشون ظروف
صعبة،
جد
وجانبها الثقايف
الذي يهدف إىل
التأكيد عىل أن
املرأة األمازيغية
فعالة يف املجتمع
قادرة
وهي
عىل رفع راية
الثقافة
ولواء
األمازيغية عاليا
الصعيد
عىل
العاملي تضيف
ا لحسنا ء
األمازيغية والتي
تعمل كممرضة.
بدوره أوضح موحى بلبيضاء عن جمعية

«إرشاقة األمل» أن تتويج الحسناء
األمازيغية لبنى الشماق التي تنحدر
من منطقة أورير بنواحي أكادير،
جاء عىل حساب  9مرشحات
أخريات تم اختيارهن وفق
معايري تزاوج بني املستوى الثقايف
والجمال ،وإثقان اللغة والثقافة
األمازيغيتني ،وكذا معيار العمر
الذي حددته اللجنة املنظمة يف ما
بني 18و 28عاما ،بعد أن تم انتقاء
 9حسناوات من بني  30مرشحة،
ليكون اللقب يف األخري للبنى
الشماق التي تم اختيارها من طرف
لجنة التحكيم التي تضم العديد من
الوجوه اإلعالمية والفنية ،إىل جانب
تصويت الحارضين يف الحفل الذي
نظم بأحد فنادق أكادير.
وأضاف بلبيضاء يف حديثه «للعالم
األمازيغي» أن املتوجة بلقب
ملكة جمل األمازيغ اىل جانب
وصيفتها األوىل غزالن بحري 20
سنة ،وسكينة كوريان  22سنة
التي تم اختيارها كوصيفة ثانية،
سيكرسن جزء من وقتهن ملجموعة
من األعمال الخريية ،تنطلق بقافلة
طبية « تيويزي» لفائدة سكان
الدواوير املهمشة يف املناطق األمازيغية ،باإلضافة
إىل الحمالت التي تدعم التمدرس وتحارب األمية

تكرمي جناة بوعمود يف أمسية فنية باملركب الثقايف والرياضي

شهد املركب الثقايف والريايض بالحسيمة مساء اليوم
السبت  09يناير أمسية فنية يف إطار أيام اللغة األمازيغية
يف دورتها الثانية التي تنظمها الجمعية اإلجتماعية
والثقافية لعمال وأعوان املركب الثقايف والريايض
بالحسيمة برشاكة مع املعهد امللكي للثقافة األمازيغية .
وعرفت األمسية مشاركة مجموعة من الفرق املحلية
قدمت عروض مختلفة ومتنوعة من قصائد شعرية
وأغاني أمازيغية ملتزمة وعرض فكاهي  ،وكان الحدث

البارز يف هذه األمسية هو تكريم الجمعية لألستاذة
« نجاة بوعمود « املديرة السابقة للمركب الثقايف
والريايض بالحسيمة حيث َ
س َّلمَ ت لها عضوة املجلس
البلدي للحسيمة « سلوى بنهادي « تذكار وهدية عربونا
عن الخدمات التي قدمتها خالل فرتة إدارتها للمركب
والعالقة الطيبة التي جمعتها بالعمال واألعوان .
وجدير بالذكر أن األمسية تزامنت مع االحتفال بالسنة
األمازيغية الجديدة  2966حيث تم إحياء بعض التقاليد

مركز حقوق الناس باملغرب يكرم
أيقونة الصحافة األمازيغية

احتفاء باليوم العاملي لحقوق
للذكرى
اإلنسان،وتخليدا
السادسة عرشة لتأسيس مركز
حقوق الناس /املغرب،وبرشاكة
مع وزارة العدل ،ووزارة التضامن
واألرسة والتنمية االجتماعية،
وبدعم من منظمة فردريش نومان
األملانية ،نظم مركز حقوق الناس
حفال تكريميا لنخبة من الفاعلني
والفاعالت (عددهم  )18الذين
تشهد أعمالهم وإسهاماتهم من
أجل التغيري اإليجابي ملجتمعهم
....هذه الصفوة تنتمي لقطاعات

يف خلق لحظات
الصادقة
نتشارك فيها فضيلة االعرتاف
والتكريم ،لحظات نصنع فيها
أمسية ليست كاألمسيات نبوح
فيها بتقديرنا لصفوة من نساء
ورجال نقشوا ذاكرة التاريخ
مناضلون ومناضالت يجري
والحس
يف دمائهم العطاء
الوطني بال حدود...اتخذوا
املبادرات من أجل التغيري منهم
املدرسون -النقابيون –القضاة
– واإلعالميون الذين تم تكريم
ثالثة منهم :عبد اللطيف بنيحيى

متنوعة  (..التعليم – الجمعيات
– النقابات – العدل – اإلعالم -
الصحة .....

إذاعة طنجة – مريم املغاري إذاعة
فاس .والصحفية النشيطة :أمينة
بن الشيخ ،مديرة جريدة العالم
األمازيغي.
* لحظات التكريم
أمينة بن الشيخ النهر الفياض
الذي ينقش جداول ،وروافد تسقي
حقول النضال التي ستبقى دائما
خرضاء قدمها األستاذ عبد الواحد
بوكرين ممثل منظمة فريدريش

* االستعدادات
لقد عشنا يف األيام السابقة
لهذا العرس التكريمي عىل
إيقاع مشاعر الفرح الغامر
،ونحن نؤسس لهذا اليوم العاملي
لحقوق اإلنسان ،حافزنا الرغبة

نومان ،والذي تحدث عن مسارها
النضايل واملهني،وخص بالذكر
محطات أغنت مسارها اإلعالمي،
أمينة بن الشيخ أيقونة الصحافة
األمازيغية امللتزمة بالدفاع عن
الحقوق الثقافية واالقتصادية
واالجتماعية والبيئية ،لكل
املغاربة.تحمل هم الكلمة
الصادقة والحقيقة يف رصخة
البد منها يف كل عدد من جريدة ،
العالم األمازيغي.
وأبت أمينة مجدوب – منسقة
مديرية حقوق الطفل بمركز
حقوق الناس – إال أن تعرب عن
تكريم شخصية متميزة تستحق
أجمل التكريم وأرقى الثناء باللغة
األمازيغية :
أمينة بن الشيخ مديرة جريدة
العالم األمازيغي لسان األمازيغ
 ،الأستطيع الحديث عن كل
إنجازاتك من أجل اللغة األمازيغية
أمينة نجمة الصحافة والنضال
السيدة أمينة ياسيدة املناضالت
........ا سمك يف أعىل السماوات
....يعلن للشمس أنك نجمتنا
العزيزة...
Amina bn ccix tanmhalt n
avmis amaäal amaziv ils
n imazivn
Ur zmmar a^d ssiwlv xf
tiwiriwin nnm g tutlayt
tamazivt
Amina titrit n tanvmast
Lalla amina alallas n tmvanisin . ism nnm ivili arignawal
Irimmal I tafukt amina
titrit nnv ioizzn

باملناطق النائية.

* منترص إثري

ا ملعر و فة
ى
لد
األمازيغ.

إعـ ــالن عن فتح باب إيداع طلبات
الترشح لنيل جائزة الثقافة األمازيغية برسم سنة 2015

طبقا ملقتضيات الظهري الرشيف املحدث واملنظم للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،وبناء عىل
مقتضيات النظام الداخيل للمعهد امللكي للثقافة األمازيغية بخصوص منح الجوائز ،يعلن عميد املعهد
امللكي للثقافة األمازيغية عن فتح باب إيداع طلبات الرتشح لنيل جائزة الثقافة األمازيغية برسم سنة
 ،2015وذلك يف األصناف التالية:
.1اإلبداع األدبي األمازيغي
.2الفكر والبحث
.3الرتجمة
.4الرتبية والتعليم
.5اإلعالم واالتصال السمعي البرصي
.6املخطوط األمازيغي
.7الفنــون:
.1األغنية التقليدية
.2األغنية العرصية
 .3الفيلم
.4املرسح
.5الرقص الجماعي
واألغنية
فعىل الراغبني يف الرتشح لألصناف من  1إىل  ،6وجائزة الفنون صنفي األغنية العرصية
التقليدية ،أن يتقدموا بطلبهم إىل عمادة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية وفق الرشوط التي يمكن
تحميلها من باملوقع اإللكرتوني للمعهد.
أما بالنسبة لجائزة الفنون ،صنف املرسح ،وصنف الفيلم ،وصنف الرقص الجماعي ،التي ستنظم
يف إطار الرشاكة بني املعهد امللكي للثقافة األمازيغية والجمعيات الوطنية العاملة يف مجال النهوض
باألمازيغية عىل الصعيد الوطني ،فيتعني اإلطالع عىل اإلعالن الخاص بها باملوقع اإللكرتوني للمعهد.
وترسل ملفات الرتشح إىل عنوان املعهد املذكور أسفله ،أو تودع ،مقابل وصل ،لدى كتابة الضبط ،خالل
الفرتة املمتدة من فاتح يناير  2016إىل غاية  29فرباير  ،2016عىل الساعة الثانية عرشة زواال ،كآخر
أجل.
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية
شارع عالل الفايس  ،مدينة العرفان حي الرياض ص ب  2055الرباط
الهاتف00/01/02/03/04/05/06/07/08/09 84 27 37 05 :
الفاكس30 05 68 37 05 :
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أكادير :فعاليات امللتقى الوطين السادس
للكتاب باألمازيغية
* رشيد نجيب

نظمت رابطة تريا للكتاب باللغة األمازيغية امللتقى الوطني
السنوي السادس للكتاب باألمازيغية تحت شعار»:القصة
األمازيغية القصرية :من التأسيس إىل االمتداد» يومي  26و27
دجنرب  2015بمدينة أكادير وذلك برشاكة مع وزارة الثقافة.
امللتقى عرف حضور نخبة من الكتاب واملبدعني يف مجال
الكتابة باألمازيغية وعددا من األساتذة الباحثني واملهتمني،
كما تتضمن برنامجه عددا من الفعاليات واألنشطة الرامية
إىل التعريف باألدب األمازيغي املكتوب واإلسهام يف إشعاعه
وتطويره.
تضمن اليوم األول من هذا امللتقى تنظيم معرض للكتاب
املنشور باللغة األمازيغية وكذا للمنشورات األدبية والنقدية
التي أصدرتها رابطة تريا خاصة برسم سنة  ،2015وكذا
تنظيم ندوة علمية فكرية حول القصة القصرية املكتوبة
باللغة األمازيغية ساهم يف التأطري العلمي ملحاورها كل من
األستاذ محمد أفقري (باحث جامعي ورئيس شعبة الدراسات
األمازيغية بجامعة ابن زهر بأكادير) ،األستاذ محمد أكوناض
(مبدع باألمازيغية رئيس رابطة تريا) ثم األستاذ فؤاد أزروال
(ناقد أدبي وباحث باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية) يف
مداخالت علمية قاربت القصة القصرية الحديثة املكتوبة
باألمازيغية من خالل عدد من أسئلتها وقضاياها ورهاناتها.
تمحورت مداخلة األستاذ محمد أفقري حول «مسار القصة
باألمازيغية :قضايا وأسئلة» ،وفيها توقف عند بداية كتابة
القصة باألمازيغية والتي ليست بعيدة عن انبثاق األدب
األمازيغي بنفسه يف سياق اتسم بانبعاث جديد للكتابة
باألمازيغية مع ما رافقه من احتكاك باآلخر واكتشافه
واالطالع عىل ثقافته ودور عملية التعلم يف ذلك ،وهو ما أفىض
إىل نرش أول مجموعة قصصية باللغة األمازيغية سنة 1988
بعنوان»:إيماراين /العشاق» من توقيع املناضل واملبدع حسن
إدبلقاسم بأبعادها االجتماعية والسياسية والهوياتية ،إذ
اعتربت الكتابة يف مسار الحركة األمازيغية باملغرب وسيلة
إلثبات قدرة األمازيغية عىل إنتاج املكتوب اعتبارا لكون فعل
الكتابة هنا بمثابة وسيلة نضالية وهوياتية ،وهو ما يتجيل
بوضوح يف مجموعة «إيمارين» التي قاربتها ذات املداخلة
فنيا ومضمونيا.
وتوقفت املداخلة كذلك عند الحصيلة الكمية املنجزة لحد اآلن
عىل مستوى إبداع القصة القصرية باألمازيغية والتي بلغت
حوايل ثمانني عنوانا منشورا ،وهي الحصيلة التي استوقفت
الباحث عىل مستوى املصطلح املرتبط بالقصة يف املنجز
الكتابي األمازيغي أو القضايا املعالجة ذات البعد االجتماعي
أساسا ،ثم لغة الكتابة وكذلك التقنيات املوظفة والتي تختلف
من تجربة إبداعية قصصية إىل أخرى ،بما يف ذلك من تأثر
بالحكاية الشفوية أو املزاوجة بني الحكي الشفوي والرسد
الحديث أو تطبيق تقنيات الرسد الحديث الكالسيكي وحتى
عىل آخر التقنيات الحديثة.
وتناولت مداخلة األستاذ محمد أكوناض «إسهام القصة
األمازيغية يف تأصيل وتطوير الكتابة باألمازيغية» ،وذلك
انطالقا من تجربته يف مجال الكتابة الرسدية باألمازيغية حيث
أكد اختالف وتنوع أشكال مساهمة فعل الكتابة باألمازيغية
السيما يف جانبه الرسدي القصيص يف تطوير الكتابة
باألمازيغية ،ومن ذلك اإلسهام يف تطوير اللغة األمازيغية
نفسها بالعمل عىل إغناء رصيدها املعجمي وبنياتها اللغوية
املختلفة وبعث الحياة يف كلماتها وعباراتها السائرة يف طريق
االنقراض والزوال وتقديمها يف نصوص إبداعية متنوعة
كشكل أول ،أما الشكل الثاني من عملية التأصيل فيتمثل يف
التأصيل الثقايف املتجسد يف دمج القصية القصرية املكتوبة
باألمازيغية للعديد من التعابري املسكوكة واألمثال القديمة
من خالل عملية التناص .يف حني يتمثل الشكل الثالث من
عملية التطوير يف االرتقاء األدب األمازيغي واإلسهام يف
إعطاء اللغة األمازيغية وظائف جديدة تخص انتقالها
من الطابع الشفوي إىل الطابع املكتوب.ولتعزيز وتثبيت

الثقافة األمازيغية و احلسانية  :تفاعل و انفتاح
تحت شعار ‘’ الثقافة األمازيغية والحسانية :تفاعل وانفتاح‘’  ،نظمت
جمعية بويزكارن للتنمية والثقافة « امللتقى الجهوي األول للثقافة
األمازيغية و الحسانية «برشاكة مع وزارة الثقافة املغربية  ،و بتعاون
مع كل من املجلس البلدي لبويزكارن  ،وكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية
بجامعة ابن زهر ،و اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بكلميم وذلك
يومي السبت  19دجنرب  2015و األحد  20دجنرب  2015بدار الثقافة
بويزكارن .
افتتح رئيس الجمعية مصطفى أشبان فعاليات امللتقى الجهوي األول
للثقافة األمازيغية والحسانية بكلمة ترحيبية ،مربزا السياق الوطني
و املحيل الذي جاء فيه هذا امللتقى ،يتجسد األول يف دستور  2011الذي
اعرتف بتعدد مكونات الثقافة املغربية ،ويف إطالق ورش الجهوية
املتقدمة  ،وكذا املجلس الوطني للغات و الثقافة املغربية .ويستقي
الثاني أهميته من اعتبار الجنوب املغربي عىل وجه الخصوص مجال
تعايش لكثري من األنماط الثقافية املختلفة  ،بحكم التفاعل القائم بني
الساكنة األمازيغية و نظريتها الحسانية اللتان استوطنتا هذا املجال
الجغرايف .
أما عبد الغني شاتني ممثل املديرية الجهوية لوزارة الثقافة بكلميم
فقد نوه يف كلمته باملناسبة بالدور الهام الذي تلعبه الجمعية باملنطقة.
أما اتوفيق الربديجي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق االنسان بكلميم
فقد أكد يف كلمته باملناسبة أن هذا اللقاء الثقايف يكتيس أهمية بالغة
أوال من حيث مكان تنظيم اللقاء وهو جهة كلميم واد نون و ثانيا
من طرف فاعلني مدنيني  ،وقد اعترب أن هذه املنطقة هي رمز للتنوع
الثقايف و الحضاري للمغرب فهنا تلتقي االمازيغية و الحسانية و
حضارات أخرى ،وهنا تتجاور املقابر االسالمية و اليهودية وبعد
الكلمات االفتتاحية انتقل الحضور إىل حدث تكريم األستاذ محمد
أرجدال باعتباره من الفعاليات الجمعوية املحلية  ،و باحثا يف الثقافة
األمازيغية  ،حيث قدمت له الجمعية تذكارا و هدايا تقديرا و عرفانا
بدوره املتميز يف التعريف بالرتاث األمازيغي املحيل وكتاباته املتنوعة
يف مجال صيانة املوروث الثقايف األمازيغي والحساني املحيل ويف مجال
الشعر والقصة القصرية باللغة األمازيغية ،إضافة ملساهمته يف إنجاح
مجموعة من األنشطة الثقافية التي تنظمها الجمعية باملدينة .
افتتح األستاذ رشيد نجيب أشغال الندوة الوطنية حول «التالقح و
التمازج الثقايف األمازيغي و الحساني « برتحيبه باألساتذة والدكاترة
املحارضين ليعطي الكلمة للمتدخلني .
الدكتور عبد العايل تلمنصور افتتح املشاركات بعرض عنوانه :
«التمازج الثقايف األمازيغي – الحساني ؛ معجم اإلبل نموذجا» مؤكدا
ثراء هذا املعجم الذي يستقي معظم مفرداته من اللغة األمازيغية ،و
التي تبقى غري معروفة إال عند الدارسني ،و قد مثل لذلك بجملة من
األلفاظ نحوamazuz – amenzu - amugay - adaraf -azuzal- :
- aggagen
أما األستاذ عمر ناجيه فقد كانت مشاركته بعنوان « :منطقة باني
املهد التاريخي لقبائل واد نون و الصحراء» ،ذهب فيها إىل أنه ال يمكن
الحديث عن ثقافة الصحراء دون التطرق إىل آثار العنرص الصنهاجي و
التي بقيت شامخة إىل اليوم  ،و املمتدة إىل حدود ما يعرف حاليا بمايل و

الخالصات املتوصل
إليها تم تقديم عدد
النماذج انطالقا من
األعمال املنشورة يف
مجال الرسد القصيص
باألمازيغية.
أما مداخلة األستاذ
فؤاد أزروال فقد
نقدية
كانت
باألساس وتمحورت
حو ل  » :ا ملقا ر بة
النقدية للوصف يف
األمازيغية
القصة
حيث
املكتوبة»
حاول رصد حضور
الوصف يف عدد من
النصوص القصصية
املنشورة باألمازيغية
حيث الحظ أن مجال
الوصف فيها يرتبط
بالقرية مع العلم أن
إنتاج القصة يرتبط
بمجال املدينة ،وهذا
يف حد ذاته تعبري عن
الحنني إىل املايض ألن
القرية تمثل صفاء
الهوية وهروبا من
األزمة ولجوءا ملنبع
العجائب والغرائب،
مع اإلشارة إىل كون
غاية الوصف يف
القصيص
املنجز
املكتوب باألمازيغية
تتمثل يف إظهار قدرة
اللغة األمازيغية عىل
اإلملام بمكونات كل
املجاالت .كما تضمنت
املداخلة عددا من
املقرتحات الرامية إىل
تطوير حضور تقنية
الوصف يف اإلبداعات
القصصية األمازيغية
ألهميته يف مجال
الرسد ،ومنها :الحد
من هيمنة السارد الراوي عىل عملية الوصف يف اإلنتاج األدبي
وترك ذلك لألحداث والشخصيات مثال ،االنتباه إىل وظيفية
الوصف وتكامله مع الرسد.
وخالل الفرتة املسائية من نفس اليوم ،تم تنظيم حفل
لتكريم الرواد األوائل يف مجال كتابة القصة األمازيغية
القصرية وهم األساتذة حسن إدبلقاسم والصايف مومن
عيل ومحمد أشيبان حيث دخل هؤالء يف حوار مفتوح مع
الجمهور الحارض مقدمني تجربتهم يف مجال الكتابة عموما
ومجال إبداع القصة باألمازيغية عىل وجه خاص .كما تم
خالل نفس الفرتة تقديم جوائز الكتابة اإلبداعية باألمازيغية
برسم سنة  2015والتي عادت يف مجال القصة القصرية
لكل من املبدعتني زهرة دكر وبرشى لدوزي ،فيما عادت
جائزة الرواية للمبدعة فاضمة فارس أما جائزة إبداع النص
املرسحي املكتوب فعادت للمبدع أحمد الراجي.
وشهد اليوم الثاني من ذات امللتقى تنظيم دورة تكوينية
لفائدة الكتاب املنخرطني يف رابطة تريا للكتاب باألمازيغية
يف مجال إمالئية وتراكيب اللغة األمازيغية وقام بتأطري
فعالياتها األستاذ عياد ألحيان.

خمرجو أفالم يؤطرون يوما تكوينيا ببوذنيب

* حفيظ كرومي

نظمت جمعية روح الشباب ببوذنيب ،يوم  6من الشهر
الحايل يوما تكوينيا للمتعلمني بفضاءات الثانوية اإلعدادية
محمد السادس وثانوية معركة بوذنيب التأهيلية ،حول
تقنيات إجراء تحقيق صحفي وتقنيات الفوتوشوب إىل
جانب فنون التصوير الفوتوغرايف.
اليوم التكويني أطره املخرج السينمائي والناقد عامر الرشقي
واملخرج واملصور الفوتوغرايف خاليد الحسناوي ،باإلضافة إىل
املصمم عبد العايل محفويض  ،وقد تطرق مؤطري الورشات
إىل معارف األساسية وأولية لكل مجال ،وتم االنتقال إىل
الشق التطبيقي يف الورشات الثالث ،ألجل تهييئ املستفيدين
للمشاركة يف املسابقة الوطنية للصحفيني الشباب من أجل
البيئة.
وقال السيد سعيد ارجى ،مدير الثانوية اإلعدادية محمد
السادس ،يف كلمة االفتتاح ،أن املؤسسة تحاول دائما
االنفتاح عىل املجتمع املدني ،وعىل محيطها الخارجي من
خالل أنشطة وبرامج تنفذ بشكل تشاركي ،كما أضاف
أن موقع املؤسسة الذي أعطيت انطالقته اليوم خالل ذات
الحدث ،يروم باألساس خلق فضاء تواصيل بني اآلباء واإلدارة
والتالميذ ،ألجل تسهيل الولوج إىل املعلومة وتأسيس لثقافة
تفاعلية افرتاضية بهدف تحسني املناخ العام للدراسة
والتدريس والتنشيط باملؤسسة.
كما رصح السيد رشيد طاهريي علوي ،مدير الثانوية
التأهيلية ملعركة بوذنيب ،خالل الشطر الثاني من اليوم
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التكويني ،أن تالميذ املؤسسة سيصبح بإمكانهم املشاركة يف
مسابقة الصحفيون الشباب من أجل البيئة ،بمواد صحفية
ذات احرتافية ومهنية أكثر من خالل ما تلقوه من أساسيات
يف عمل صحافة التحقيق ويف اختيار التعاليق املناسبة
للصورة الفوتوغرافية إىل جانب األعمال الفوتوغرافية التي
تمت دراستها وما تم الحديث عنه ،يضيف ذات املتحدث،
بخصوص فن التصوير وأخذ الزوايا املناسب مع تكييف
املوضوع املقرتح من طرف الجهة املنظمة لهذه النسخة.
ومن جانبها ،أكدت خديجة دحاوي ،عضوة جمعية روح
الشباب ،عىل اهتمام الجمعية بفئة املتعلمني ببوذنيب ،حيث
ذكرت يف كلمة لها ،أن تنمية قدرات املتعلمني واملسهمة يف
تطويرها وإبرازها والتنقيب عنها يأتي يف مقدمة اهتمامات
الجمعية ،كما دعت دحاوي مختلف الهيئات املدنية
باملنطقة ،إىل رضورة التعاون والتشارك ألجل االرتقاء
بالعملية التعليمية التعلمية ،وكذلك ،تضيف دحاوي ،ألجل
توفري ظروف تمدرس مناسبة ومحفزة للمتعلمني.
وبلغ عدد املشاركني يف الورشات الثالث (التحقيق الصحفي
وتقنيات الفوتوشوب والتصوير الفوتوغرايف) حوايل 56
تلميذا من مختلف املستويات التعليمية بالثانوي التأهييل
والثانوي اإلعدادي ،وتم تعيني نواد وأساتذة سيرشفون
عىل مواكبة التالميذ وتوجيههم إىل حني إنتاج تحقيقات
واملشاركة بمنتوج لظاهرة بيئية محلية ،يف مسابقة
الصحفيون الشباب من أجل البيئة التي تنظمها مؤسسة
محمد السادس لحماية البيئة برشاكة مع وزارة الرتبية
الوطنية واملؤسسة الدولية لرتبية عىل البيئة.

السينغال ،مبينا الدور الريادي الذي لعبه الصنهاجيون يف نرش اإلسالم
بهذه املناطق ،و لتأكيد أطروحته التمس األستاذ األدلة من الطوبونيميا
الخاصة باملنطقة فاشتغل عىل أسماء أمكنة مثل :أكلميم ،و أخفنري،
و طانطان /أطنطان  ،و تيسكنان  ،وتكوست  ،و تغمرت ....لينتهي
بخالصة مفادها أن صنهاجة هي العمود الفقري للثقافة الحسانية يف
جميع مكوناتها.
األستاذ :الحسني أيت باحسني تحدث عن «معالم الذاكرة املشرتكة
من خالل بعض عنارص الثقافة األمازيغية – الحسانية» حيث
افتتح مداخلته بأاعتبار الصحراء مهد الحضارة اإلنسانية ؛ بحكم
اكتشاف التومايا التي تعود إىل سبعة ماليني سنة ،و وجود أكرب موقع
للنقوش الصخرية بلغشيوات بوادأوليس  120كلم جنوب مدينة
السمارة .لينتقل إىل الوقوف عند كون الصحراء مجال تالقح مجموعة
من الثقافات :األمازيغية و الصنهاجية و املصمودية و الزناتية و
الطوارقية ...فيختتم مشاركته بذاكرة الطوبونيميا (الطبيعية و
البرشية والعمرانية) املشرتكة ذات البعد األمازيغي  ،مقدما جملة من
األلفاظ املشرتكة بني مناطق متباينة سواء يف بلدنا أو يف املغرب الكبري،
و دالالتها ،و أمكنة تداولها أو تواجدها ،معززا وجهة نظره بخرائط
علمية و مبيانات توضيحية.
ليتم االنتقال إىل األستاذ عيل بلقاسمي الذي اشتغل عىل «املعجم
الصنهاجي يف ديوان :أمحمد بن أحمد يوره الدَّيماني» ،مربزا حياة هذا
الشاعر املوريتاني ،واصفا ديوانه ،عامال عىل جرد املعجم الصنهاجي:
الطوبونيمي و غري الطوبونيمي ،فدراسته دراسة بنيوية.
وقد اختتمت املشاركات بعرض قدمه األستاذ سعيد كويس عنوانه:
«مظاهر العجمة يف شعر الصحراء :أضواء عىل سلطة البنيات
األمازيغية يف إنتاج القول الشعري يف الصحراء :الفصيح و الحساني».
إذ ركز عىل مكون األوزان الشعرية يف النظم الحساني ذاهبا إىل أنها
من جدور أمازيغية ،ممثال لذلك بوزن ‘ أحويويص» ،وبنماذج شعرية
أمازيغية و حسانية منظومة عىل الوزن نفسه.
وقد اختتمت أشغال الندوة الوطنية بتوصيات تم استقاؤها من
تفاعل الحارضين مع املوضوع ،انصب جلها يف اتجاه رضورة استحضار
البعد الرتبوي من أجل تعريف املتعلمني بهذا التفاعل ،وكذا العمل عىل
صياغة معجم ثالثي :صنهاجي /حساني ،و عربي ،و أمازيغي.
أما اليوم الثاني من امللتقى فقد تميز عىل الخصوص بتنظيم ورشتني
عمليتني لفائدة مجموعة من الفاعلني الجمعويني و ثلة من تلميذات
و تالميذ ثانوية الحسن الثاني الـاهيلية ببويزكارن  ،األوىل تحت
عنوان « مظاهر البعد األمازيغي يف الثقافة الحسانية « أرشف عىل
تأطريها األستاذ رشيد نجيب  ،أما الورشة العملية الثانية تحت عنوان
« التجليات التاريخية والثقافية والرمزية للبعد األمازيغي يف الثقافة
الحسانية « فقد أرشف عىل تأطريها األستاذ محمد أرجدال .
ليختتم امللتقى األول للثقافة األمازيغية و الحسانية بتوزيع
الشهادات التقديرية عىل جميع املشاركات و املشاركني يف الورشتني
العمليتني .
* عبد الله ساملي

إعـ ــالن
عن فتح باب الترشح لتنظيم جائزة الثقافة األمازيغية برسم سنة ،2015
صنف املسرح،أو الفيلم ،أوالرقص اجلماعي
خاص باجلمعيات الوطنية العاملة يف جمال النهوض بالثقافة األمازيغية
يف إطار برنامج الرشاكة بني املعهد امللكي للثقافة األمازيغية والجمعيات الوطنية العاملة
يف مجال النهوض باألمازيغية ،ويف سياق التحضري لتنظيم جائزة الثقافة األمازيغية
برسم سنة  ،2015يعلن عميد املعهد امللكي للثقافة األمازيغية عن فتح باب الرتشح
أمام الجمعيات الوطنية العاملة يف مجال النهوض باألمازيغية من أجل تنظيم جائزة
الثقافة األمازيغية ،برشاكة مع املعهد ،يف األصناف التالية :املرسح ،أو الفيلم ،أو الرقص
الجماعي ،وذلك يف إطار تظاهرة أو مهرجان خاص بأحد األصناف الثالثة.
فعىل الجمعيات الراغبة يف تنظيم الجائزة يف أحد األصناف املذكورة ،أن تتقدم بطلبها
إىل عمادة املعهد امللكي للثقافة األمازيغية وفق الرشوط التي يمكن تحميلها من موقع
املعهد ( ،www.ircam.maباب اإلعالنات ،باب الجمعيات).
ترسل ملفات الرتشح إىل عنوان املعهد املذكور أسفله ،أو تودع ،مقابل وصل ،لدى كتابة
الضبط ،يف الفرتة املمتدة من فاتح يناير  2016إىل غاية  29فرباير  ،2016عىل الساعة
الثانية عرشة والنصف ،كآخر آجل.
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