امتــدت جهــود الرتجمــة إىل اللغــة األمازيغيــة باملغــرب ألزيــد مــن ثالثــة
عقــود ،وكانــت الرتجمــة يف بــادئ األمــر اجتهــادات فرديــة ،لعــدد مــن املهتمــن
باألمازيغيــة ،ثــم انتقلــت مــع تأســيس املعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة إىل
مســتوى العمــل املؤسســايت ،مــن خــال الجهــود التــي دشــنها وانخــرط فيهــا
مركــز الرتجمــة والتوثيــق والنــر والتواصــل باملعهــد ،ســواء مــن خــال مــا
أنجــزه باحثــوا املعهــد ،أو مــا تــم إنجــازه يف إطــار الرتجمــة عــى ســبيل التعاقــد
مــع خـراء ومختصــن مــن خــارج املعهــد .وحتــى بعــد تأســيس املعهــد ،فقــد
اســتمرت أعــال الرتجمــة الفرديــة ،وبــرزت عــدة هيئــات مدنيــة ،ســاهمت
هــي األخــرى برصيــد معتــر يف مجــال الرتجمــة إىل األمازيغيــة.
الشــك أن هــذا الرتاكــم؛ رغــم جــدة االشــتغال فيــه مقارنــة مــع لغــات
أخــرى؛ يحتــاج إىل كثــر مــن الدراســة والتقييــم ،للوقــوف عــى مكامــن
القــوة والبحــث عــن مظاهــر الضعــف والقصــور ،بغــرض التجويــد ومواكبــة
ســرورة النهــوض باألمازيغيــة وســبل إدماجهــا يف مناحــي الحيــاة العامــة،
تطبيقــا ملقتضيــات ترســيمها بدســتور اململكــة املغربيــة .فعــى الرغــم مــن
كــون ورش الرتجمــة إىل اللغــة األمازيغيــة مــازال يف بداياتــه األوىل ،إال أنــه
راكــم خــال الســنوات األخــرة عــددا ال يســتهان بــه مــن األعــال املرتجمــة
إىل اللغــة األمازيغيــة ،احتلــت الرتجمــة األدبيــة القســط األوفــر منــه .تقتــي
هــذه الحصيلــة إذن؛ قبــل االســتمرار يف مبــارشة املزيــد مــن عمليــات الرتجمــة
إىل األمازيغيــة؛ أن نجيــب عــن األســئلة املنهجيــة التاليــة :ملــاذا نرتجــم ؟ مــاذا
نرتجــم؟ وكيــف نرتجــم ؟ وملــن نرتجــم؟
إن محاولــة اإلجابــة عــن أســئلة مــن هــذا القبيــل ،ال ميكــن إال أن متــر عــر
تقييــم مــا تراكــم إىل اآلن يف مجــال الرتجمــة إىل اللغــة األمازيغيــة ،ســعيا نحــو
تجــاوز التقييــات الشــفوية واالنطباعيــة املليئــة بــاآلراء الذاتيــة ،واملرتهنــة
لبعــض تقاليــد وأعـراف الكتابــة والتحريــر ،وبنــاء التقييــم عــى مناهــج علميــة
تروم»فهــم رســالة النــص وإعــادة بنائهــا ،وتقييــم جوانبهــا األســلوبية وفحــص
معيقــات الرتجمــة فيهــا ،ثــم االنكبــاب عــى مراجعــة الرتجمــة وتصحيحهــا» .
ويف هــذا اإلطــار يعتــزم مركــز الرتجمــة والتوثيــق والنــر والتواصــل
باملعهــد امللــي للثقافــة األمازيغيــة ،تنظيــم نــدوة حــول «تقييــم حصيلــة
الرتجمــة إىل اللغــة األمازيغيــة باملغــرب» ،وذلــك مبناســبة تخليــد اليــوم العاملي
للرتجمــة ،بتاريــخ  27شــتنرب  ،2017ابتــداء مــن الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال
مبقــر املعهــد .وسيشــارك يف النــدوة:

األستاذ عبد الوهاب بوشطارت :

La traduction vers l’amazighe au Maroc :
Etat des lieux, problèmes et défis.

األستاذة سليمة الكواليل
معايري تقييم الرتجمة :التنوع واالختالف .
األستاذ محمد لعضامت
تقييم حصيلة الرتجمة إىل األمازيغية :جائزة الثقافة األمازيغية،
صنف الرتجمة منوذجا
تسيري  :األستاذ عبد الله بومالك
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