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ترسيم السنة األمازيغية.. ما املانع 
؟

بعد، والسؤال  النور  ير  لم  الجواب 
يف  نفسه  ويفرض  الطرح  دائم 
سؤال  إنه  يناير،   كل  منتصف 
فرضته  أيضا  شعبي  ومطلب 
الفالحي  التقويم  عرب  الطبيعة 
والقصص  الجدات  كرسته  الذي 
والثقافة  والرتاث  والحكايات 
من  التاريخ  وفرضه  جهة،  من 
بالفعل  األمازيغي  الوجود  خالل 
كما  الكنانة،  أرض  يف  وبالقوة 
هامة  مرحلة  يف  الدستور  فرضه 
إنها  باملغرب.  األمازيغية  عمر  من 
فعال مرحلة مفصلية بالنسبة لهذا 
الوطنية  للهوية  األسايس  املكون 
والثقايف،  اللغوي  املستوى  عىل 
أن  األمازيغية  استطاعت  بحيث 
تسمو إىل مصاف اللغات املتطورة 
ذلك بشكل  انعكس  والحية عامليا، 
جيل عرب تدويلها ودخولها مدارج 
بابها  من  الحديثة  التكنولوجيا 
يف  ونسجل  ذلك  نالحظ  الواسع، 
االنتكاسات  بعض  نفسه  الوقت 
من  الكثري  عن  والرتاجعات 

املكتسبات يف التعليم ويف اإلعالم.
أماينو«  »أسكاس  ترسيم  مطلب 

ا  عيد
وطنيا يستند 

األول  املقام  عىل يف 
ت  ملقتضيا الدستورية، ا

ويرتبط بمضامني هذه الوثيقة خاصة 
رصاحة  ينص  الخامس  الفصل  وأن 
العربية،  جانب  إىل  األمازيغية  برسمية 
مراجع  تعترب  امللكية  الخطب  ان  وبما 
أساسية يف تنزيل وتطبيق كل القوانني 
محمد  البالد  عاهل  فإن  واملراسم، 
السادس أقر بشكل واضح يف الخطاب 
امللك  ثورة  ذكرى  بمناسبة  امللكي 
إشارة  يف  املغرب،  بأمازيغية  والشعب 
األمازيغي  »التاريخ  إىل  عليها  غبار  ال 

وقال  للمغرب،  الطويل« 
»املغرب  بالحرف   جاللته 
دولة  ألنه  مستهدف 
من  ألكثر  تمتد  عريقة 
فضال  قرنا،  عرش  اثني 
األمازيغي  تاريخها  عن 

الطويل«. 
يتكلمان  والوطن  األرض 
وتتنفسانها،  األمازيغية 
العلمية  واألبحاث 
عىل  تدل  واألركولوجية 
تم  سنوات  فقبل  ذلك، 
أقدم  بقايا  عىل  العثور 
يعود  »إغود«،  إنسان 
التاريخ.  يف  ضاربة  حقب  إىل  تاريخه 
بدالئل  األبحاث  هذه  تعترب  حني  يف 
وشمال  خاص  بشكل  املغرب  بأن  تقر 
أمازيغية  أرض  عام،  بشكل  افريقيا 
منذ  األمازيغ  استوطنها  باملائة،  مائة 
ما قبل التاريخ، إىل درجة يمكن القول 
أن  استطاعت  األمازيغية  بأن  معها 
تغري مجرى تاريخ اإلنسانية من خالل 

تلك االستكشافات.
ترسيم  نتفهم عرقلة مطلب  أن  يمكن 
األمازيغية ما قبل  دستور 2011، ولو 
أننا نرفض وال نقبل ذلك، لكن أن تستمر 
يف  واإلقصاء،  اإلهمال  سياسة  نفس 

زمن عرف عدة تحوالت ومتغريات 
قانونية وسياسية، فهذا ما يدفعنا إىل 
حول  استفهام  عالمة  من  أكثر  طرح 
من له املصلحة يف حرمان غالبية سكان 
بعيد  االحتفال  يف  حقهم  من  املغرب 
والحضاري  التاريخي  العمق  يجسد 
لألمازيغ واالحتفال باالنتماء والهوية.

الحايل عنرصا مساعدا  السياق  ويعترب 
بهذه  الرسمي  لالعرتاف  قويا  ودافعا 
املناسبة الوطنية وترسيمها عيدا ويوم 
مربر،  أي  هناك  يعد  لم  كما  عطلة، 
لعدم االعرتاف برأس السنة األمازيغية، 
خاصة يف فرتة أجمع فيها السياسيون 
واملدنيون عىل تنزيل هذا املقتىض، حتى 
املقاييس.  بكل  شعبيا  مطلبا  أصبح 
أيضا ترسيم السنة األمازيغية ال يحتاج 
الدراهم،  مليارات وال ماليني من  إىل  ال 
إرادة  إىل  تحتاج  القرارات  هذه  فمثل 
قلم  فبجرة  فقط،  واضحة  سياسية 
وطنيا  عيدا  األمازيغية  السنة  تصبح 
اإلرادة.  هذه  وجدت  إن  املغاربة  لكل 
وملاذا ال نعترب كل ما يتعلق باألمازيغية 
شد  بدل  الوطن  لهذا  مضافة  قيمة 
كل  لعرقلة  الفرامل  واستخدام  الحبل 
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أكدورت
 ابن الشيخ

ديوان وزير  األمازيغي« رسالة يف  »العالم  وضع مدير نرش جريدة 
الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بن سعيد بشأن »التمييز 

العنرصي املمنهج ضد الصحافة األمازيغية«.
وأشار رشيد الراخا يف رسالته إىل أن الوزير محمد بن سعيد دشن 
السنة الجديدة 2022 ، بلقاء هام يوم األربعاء 5 يناير 2022، مع 
الصحافة  مجال  يف  املهنية  الهيئات  وممثيل  الفاعلني  من  كوكبة 
 ،)CNP( للصحافة  الوطني  املجلس  بينها  من  الوطني  واإلعالم 
والفيدرالية املغربية لنارشي الصحف )FMEJ(، والجمعية الوطنية 
 ،)FMM( والفدرالية املغربية لإلعالم ،)ANME( لإلعالم والنارشين
مستقبل  حول   ،)SNPM( املغربية  للصحافة  الوطنية  والنقابة 
التي  العميقة  األزمة  خلفية  عىل  انعقد  والذي  الصحفية،  املقاولة 
وكذا  االتصاالت  عالم  يف  الرقمية  الثورة  بسبب  القطاع  يعرفها 

تداعيات جائحة كوفيد19-.
واعترب مدير »العالم األمازيغي« أن هذا اللقاء  جرى يف ظل »التمييز 
العنرصي« تجاه الصحافة االمازيغية، التي تم »تجاهلها عمدا من 
ِقبل سلفيْكم عثمان الفردوس وقبله  محمد األعرج )رغم تبجحهما 
ساهما  واللذان  األمازيغية(،  اللغة  ويتحدثان  أمازغينْي  بكونهما 
أرخت  التي  األزمة  عّز  يف  وذلك  إهمالها  خالل  من  ماليا  خنقها  يف 
كوفيد19-،  جائحة  بسبب  املنرصمتني   السنتني  خالل  بظاللها 
للغاية املخصص للصحافة  السنوي الضئيل  الدعم  حيث تم تعليق 
األمازيغية، عىل الرغم من أن الهدف األسايس من ورائه هو تعزيز 
التنوع الثقايف، وخاصة الهوية األمازيغية،  ودعم املجتمع الحداثي 

الديمقراطي التعددي«.
وانتقاداته  الوجيهة  عنها »مالحظاته  قال  ما  املتحدث  واستعرض 
داخل  القطاع  هذا  ومسؤولية  زمام  تتولون  وأنكم  خاصة  البناءة، 
إنها نفس  التي يقودها »أمغار« عزيز أخنوش.  الجديدة  الحكومة 
الوطني  املجلس  لرئيس  أن وجهناها  التي سبق  تقريبًا  االنتقادات 

للصحافة«.
بالهوية   2011 يوليوز  فاتح  دستور  اعرتاف  »رغم  الراخا  وقال 
عىل  الخامس  فصله  مقتضيات  وتنصيص  ديباجته  يف  األمازيغية 
العربية،  اللغة  جانب  إىل  باملغرب  رسمية  لغة  االمازيغية  اللغة  ان 
إال أن الصحافة املغربية ووسائل اإلعالم الوطنية واملجلس الوطني 
للصحافة، تواصل لألسف الشديد ممارسة التمييز العنرصي عالنية 
يف حق االمازيغ وهويتهم وصحافتهم )لإلشارة فقد كان هناك سنة 
2001، حوايل عرشة عناوين صحفية أمازيغية لم يبق منها اليوم إال 

عنوان واحد فقط، وهو مهدد بخطر االختفاء«.
لجريدة  النارشة  أمازيغ«  »إديسيون  وأضاف مدير مشارك لرشكة 
باإلجماع،  بغرفتيه  الربملان  مصادقة  »رغم  األمازيغي«:  »العالم 

التنظيمي رقم 26.16  املتعلق بتحديد مراحل تفعيل  القانون  عىل 
الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف 
يف  التنفيذ  حيّز  دخل  والذي  األولوية،  ذات  العامة  الحياة  مجاالت 
2019 يف الجريدة  26 شتنرب  2019، بعد صدوره يوم  فاتح أكتوبر 
الرسمية عدد 6816، لم تتوقف الصحافة املغربية ووسائل اإلعالم 
الوطنية )بما يف ذلك اإلعالم السمعي البرصي كالقناة األوىل، والقناة  
األمازيغ  ضد  التمييز  هذا  ممارسة  عن  سات...(  وميدي1  الثانية 
أنجزها  التي  التحسيسية   الحمالت  بذلك  تشهد  كما  وصحافتهم، 
املجلس الوطني للصحافة، الذي غيّب فيها اللغة األمازيغية بشكل 

ُممنهج، رغم اعرتاف وزارة االتصال بها منذ عام 2006«.
هو  الوقت،  نفس  يف  والشجب  للقلق  مدعاة  األكثر  األمر  أن  »إاّل 
ادعاء املجلس الوطني للصحافة أن هذه الحمالت تهدف أساسا إىل 
الزائفة والكاذبة، يف وقت يواصلون فيه استخدام  محاربة األخبار 
لديباجة  صارخ  خرق  يف  وذلك  الخاطئة،  العربي«  »املغرب  عبارة 

الدستور املغربي.« يورد املتحدث.
واسرتسل الراخا يف رسالته :«إن وسائل اإلعالم هذه، تترصف كما 
سكان  أصول  وان   ، باملرة  عربيا  ليس  املغرب  بان  تجهل  انها  لو 
بالذات،  املغرب  إىل  ترجع  األدنى(،  الرشق  )وعرب  افريقيا  شمال 
عىل  الواقع  إيغود«،  ن  »أدرار  األثري  باملوقع  التحديد  وجه  وعىل 
إنسان- أقدم  فيه  اكتشف  والذي  مدينة مراكش،  كلم من   70 بعد 

سنة  ألف   315 حوايل  إىل  تاريخه  يعود  العاقل،  اإلنسان  صنف  من 
خلت، وهي حقائق علمية أكدتها معطيات األنثروبولوجيا الوراثية  

وأحدث  االكتشافات االركيولوجية«  .
وبناًء عىل هذه الحقائق، يضيف الراخا » نود أن نلفت اهتمامكم، 
)الذين  للصحافة  الوطني  املجلس  أعضاء  وانتباه  الوزير،  السيد 
جواب  خالل  من   2021 مايو   28 يوم  مراسلتنا  عىل  بالرد  تكرموا 
للموضوع بصلة، والذي ستجدون برفقته نسخة  مراوغ وال يمت 
منه!(، وكذا الفاعلني األخرين يف مجال الصحافة واإلعالم الوطني 
لإلعالم  الوطنية  والجمعية  الصحف،  لنارشي  املغربية  )الفيدرالية 
والنارشين، والفدرالية املغربية لإلعالم، والنقابة الوطنية للصحافة 
وميدي1سات...(   والتلفزة،  لإلذاعة  الوطنية  والرشكة  املغربية، 

وجميع الصحافيني املغاربة، للعمل عىل:  
إىل  تشري  التي  واألوصاف  املصطلحات  جميع  تجنب  أوال،    -
التجانس القهري اللغوي أو العرقي أو اإلثني، الخاطئ والعنرصي 
يتحدثون  كانوا  سواء  األمازيغ،  واملواطنني  املواطنات  ماليني  تجاه 
األمازيغية أو العربية أو كانوا معربني، أو عربيني أو فرانكفونيني، 
العربية«،  »الشعوب  التالية:  للعبارات  بالنسبة  الشأن  هو  كما 
و«العالم العربي«، و«الوطن العربي«، و«املنطقة العربية«، و»األمة 

الذين  أنفسهم،  العرب   أن  علما  العربي«…،  و«الربيع  العربية«، 
ينحدرون فعال من الجزيرة العربية، ال يتوانون يف استغالل شبكات 
التواصل االجتماعية لالعرتاف الرصيح بالهوية األمازيغية لشمال 
إفريقيا، وهو ما تم تأكيده مؤخرا خالل بطولة ما سمي بـ » كأس 

العرب FIFA 2021« الذي نُظم بقطر!
»شمال  أو  الكبري«  »املغرب  مصطلح  باستخدام  االلتزام  -ثانيا، 
فاتح  يف  الصادر  املغربي  الدستور  ملقتضيات  طبقا  وذلك  أفريقيا« 
يوليو 2011، والتي غريت نهائياً تسمية »املغرب العربي« بـ«املغرب 
العروبي  القومي  للفكر  القهري  الرتويج  تجنب  أجل  من  الكبري« 
وشعاراته التي أكل عليها الدهر ورشب، والتي تتعارض مع الحقيقة 
التاريخية والتكوين األنثروبولوجي للسكان يف اململكة املغربية ويف 

كل شمال إفريقيا التي نسميها »تامازغا«.
»وكالة  من  الرسمية  اإلعالم  وكالة  اسم  تغيري  عىل  العمل  -ثالثا، 
بساطة،  بكل  املغربية«  األنباء  »وكالة  إىل  لألنباء«،  العربي  املغرب 
كما يظهر ذلك بشكل جيل باللغة الفرنسية عىل السيارات التابعة 

للوكالة.
والثقافة  الشباب  وزير  يبدل  أن  يف  أمله  عن  الراخا  رشيد  وعرب 
ودعوة  العنرصي  التمييز  هذا  ملحاربة  جهده  »قصارى  والتواصل 
استخدام  إىل  املغاربة  الصحافيني  وجميع  وزارتكم  أعضاء 
املصطلحات والتعابري التي من شأنها االنخراط يف تطبيق مضامني 
نصت  والذي  البالد،  يف  األسمى  القانون  باعتباره  املغربي  الدستور 
مقتضياته عىل املساواة الكاملة بني العربية واألمازيغية وعىل أنهما 

اللغتان الرسميتان للدولة. وهو ما ينسجم يف الواقع، ويتوافق مع
األصلية  الشعوب  للغات  الدويل  بالعقد  املتعلقة  األخرية  التوصيات   
)2032-2022( الذي أطلقته للتّو كل من األمم املتحدة واليونسكو، 

والذي ندعو وزارتكم إىل االنخراط فيه بشكل فّعال«.
وذكر رشيد راحة يف رسالتها بما قاله وزير االتصال األسبق، السيد 
املكتوبة  الصحافة  »دعم  إن  قال  والذي  الله،  عبد  بن  نبيل  محمد 
باللغة األمازيغية هو رضورة مجتمعية ملحة«، ولهذا فإن »أملنا 
كبري يف أن تنكّب وزارتكم عىل اتخاذ إجراءات استثنائية وملموسة 
من أجل سّن سياسة »تمييز إيجابي« لصالح األمازيغية، من خالل 
استمراريتها  الرضوري لضمان  الحكومي  الدعم  املزيد من  اعتماد 
وتطويرها وتنوع العناوين الصادرة بها. وعىل سبيل املثال، نحيطكم

 علما سيدي الوزير، أن الصحافة األمازيغية لم تستفد إال من نسبة 
ضئيلة ومخزية تقدر بـ ٪0.005 من بني الـ 6 أو 7 مليارات سنتيم 
التي خصصتها وزارتكم سابًقا لدعم الصحافة املكتوبة قبل الوباء، 

رغم أن الصحافة األمازيغة تهم غالبية الشعب املغربي!«

مدير »العامل األمازيغي« يشكو لنب سعيد »التمييز العنصري« ضد الصحافة األمازيغية

كلمة 
حرة

ⴰⵡⴰⵍ
رشيدة إمرزيك
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إميازيغنإميازيغن واحلضارات القدمية: واحلضارات القدمية:
 عالقات عالقات  التأثريالتأثري و والتأثرالتأثر

* العالقات األمازيغية – الفرعونية:
قديمة،  سياسية  عالقة  واالمازيغ  للفراعنة 
وقد  امليالد  قبل  عرش  الثاني  القرن  إىل  تعود 
والتطاحن  “بالرصع  العالقات  هذه  تميزت 
عىل مر زهاء قرنني”)02(.  ، توجت باستيالء 
األرسة  ودشن  الحكم  عىل  ششناق  الزعيم 
وجيشه  امللك  “واحتفل  والعرشين   الثانية 
التاريخي  االنتصار  بذلك  عظيما  احتفاال 
الرائع”)03(. ولم يكتف ششناق بانتصاراته 
عىل  الحرب  “أعلن  بل  فحسب،  مرص  يف 
حقوقه  إلثبات  سليمان،  سيدنا  ابن  ربهام 
عىل فلسطني وانترص عليه واستوىل عىل بيت 

املقدس”)04(.
استمرت عهود الحكام ذوي األصل األمازيغي 
يف البالد املرصية أكثر من قرنني، تأثرت فيها 
الحضارة األمازيغية باملدنية املرصية وأثرت 

هي بدورها يف هذه األخرية.
التأثري  مظهر  أهم  الديني  الجانب  يشكل 
 TANITE »تانيت«  فاأللهة  الحضارتني  بني 
املؤرخني  شيخ  يؤكد  كما  األصل،  األمازيغة 
النسج عند املرصيني”  آلهة  هريودوت هي” 
)05( كما أن اإلله أمون املرصي األصل، شكل 
أحد األلهة لدى االمازيغ، بحيث “انقادوا إليه 
ما  إذا  أكثر  الفكرة  هذه  وتتأكد  االنقياد  كل 
علمنا بوجود رسومات لإلله آمون يف وهران 

وبرقة” )06(.
بشكل  انترشت  األمازيغية  اللغة  أن  كما 
واسع يف مناطق التواجد األمازيغي خصوصا 
»أصوان« ، التي ال زالت تتداول فيها اىل حدود 
اآلن، كما أن كلمة »نيل« التي هي ذات أصل 
راين  بشهادة   النهر،  مجرى  تعنى  ليبي 
كتاب  صاحب     RENNE BASSET بسيط 

»النحو القبائيل«.
 

* العالقات الفينيقية – األمازيغية:
إن العالقات الفينيقية األمازيغية كان يغلب 
عليها الطابع التجاري، فالنصوص القديمة 
تفيدنا بأن الفنيقيني أسسوا مراكز تجارية 
املتوسط  األبيض  البحر  ساحل  طول  عىل 
مع  ودية  عالقات  ربط  إىل  حاجة  يف  فكانوا 
“األهايل ألن هؤالء هم الذين كانوا يمدونهم 
وبأجور  نشيطة  قوية  حازمة  عاملة  بيد 
يتزوجون  كانوا  أنهم  ويظهر  مرتفعة  غري 
ومحالتهم”  بيوتهم  يف  ويزورنهم  بناتهم 
)07(، هذا ما ساعد عىل احتكاك الحضارتني 
الحضارية  باملظاهر  اقرتبوا  “فالرببر  أكثر، 
بالرببر  الفينيقيون  تأثر  وكذلك  الجديدة، 

وبتقاليدهم وعقائدهم” )08(.
تروي  التي  أيضا  الطريقة  األساطري  من 
أسطورة  باألمازيغ  الفينيقيني  اتصال  عن 
تأسيس قرطاج. فقد روى املؤرخ الروماني 

من  عرش  الثامن  الجزء  يف  جوستينوس 
أيليسا  الفينيقية  األمرية  أن  تاريخه، 
وطلبت  افريقيا،  بشمال  حلت    ELISSA
من امللك يارياس أن يبيعها بقعة من األرض 
تسع جلد ثور، فلما تم عقد البيع  أخذت جلد 
ثور كبري وقطعته رشيطا طويال، وحصلت 
عىل قطعة أرض كبرية تفوق تصور امللك، إال 
أن هذا األخري لم يبال بذبك، ألنه كان يخطط 

ليشء آخر.
 أرسل امللك إليها يف فرتة الحقة رسوال طالبا 
االنتحار  فضلت  امللكة  أن  إال  الزواج،  منها 

بدل التقرب من امللك األمازيغي.
عموما أن الفينيقيني قدموا بالد الرببر تجارا 
أثروا  مستضعفني،  جئني  ال  أو  مساملني 
وتأثروا باملدينة األمازيغية، هذا التأثري الذي 

سيظهر بشكل جىل يف املرحلة القرطاجية.

* العالقات اإلغريقية- األمازيغية
فإن  واألمازيغ،  اإلغريق  اتصاالت  قلة  رغم 
مظاهر التأثري والتأثر بني الحضارتني يظهر 
“فاليونان  مجال،  من  أكثر  يف  جيل  بشكل 
أخذوا عن الليبيني عوائدهم يف الدفن، واملأتم، 
واقتبسوا منهم شعائرهم وأديانهم “)09(، 
تقليد  حاولوا  الرببر....  ملوك  أن  »كما 
وسكوا  سياسية  هياكل  خلق  يف  لليونان 
 )10(  “ االغريقية  الطريقة  عىل  نقودا 

للملك  كان  أنه   « الصقيل  ديودور  ويفيدنا 
عالقات  املاسيلية  اململكة  مؤسس  إملاس 
) أكاتوكليس  االغريقي  الجنرال  مع  طيبة 

.)AGATHOCLES11
حركة  تقوت  ماسينيسا  حكم  فرتة  »ويف 
التبادل بني مدنه، واملدن اليونانية، وازدادت 
الديار  يف  الحكم  أرباب  وبني  بينه  العالقات 

كثريا ما يتداول على هامش كل سنة امازيغية عالقة إميا زيغن بالفراعنة  دون الوقوق عند احلضارات األخرى اليت كان فيها 
حضور امازيغي متميز.

سأتناول موضوع »اميازيغن واحلضارات القدمية: عالقات التأثري والتأثر. ضمن هذا العدد من جريدة العامل االمازيغي، وهي جزء من ندوة علمية 
نظمتها: املؤسسة األوروبية العربية للدراسات العليا، يف موضوع »مسامهة االمازيغ يف تاريخ وحضارة شبه اجلزيرة اإليبريية ،بغرض االسهام يف 

تأكيد عراقة التاريخ املغريب واليت أكدها صاحب اجلاللة يف خطاب تارخيي. بإشارته اىل التاريخ األمازيغي الطويل .
أهل املوقع اجلغرايف بالد املغرب “ألن يكون منطقة جتاذب سياسي وحضاري بني القوى الدولية لعامل البحر املتوسط “)01(. فما هي خمتلف العالقات 

بني احلضارة األمازيغية بالعامل اخلارجي؟ ما هي طبيعتها؟ ماهي مظاهر التأثري والتأثر يف ما بينهما؟  تلكم هي التساؤالت اليت سنحاول اإلجابة 
عنها.

امحد زاهد
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بالد  من  والعاج  الخشب  تبتاع  كانت  لقد  اليونيانية... 
هذا  اىل  باإلضافة   .)12(« كزال  ستيفان  بشهادة  ماسينيسا 
أهم  إىل  استنادا  فنطر  محمد  التونيس  املفكر  لنا  يقدم  كله  
املصادر األثرية، وكذا األدبية ، أكثر من مثال يشهد عىل تفتح 

امللوك األمازيغ عل العالم الهيليليني وهذه بعضها: 
أفالطون  لغة   MASTANABAL مسطنبال  ابنه  اتقان   •

والتشبع باألدب اليوناني حسب ما اورده تييوس ليفيوس.
• مشاركته – أي ميسطنيال- يف ألعاب أثينا وفوزه يف سباق 

الخيل.
169 بكمية  • تزويد معبد أبولون APPOLOLON)25( سنة 

من القمح تبلغ 11600 بواصو )13(.
ماسينيسا  استدعاء  عن  الدارسني  من  مجموعة  يؤكد  كما 
للفرق املوسيقية إىل قرصه )14( . إن هذا اإلقبال عىل املدينة 
اإلغريقية ربما قد ال يدع مجاال للشك يف أن نقول أن الحضارة 
املتفتحة  الحضارات  ضمن  تصنف  حضارة  هي  األمازيغية 

شأنها يف ذلك شأن الحضارة اليونانية.

* العالقات األمازيغية – القرطاجية:
يف  تحكمت  التي  الضوابط  أحد  السيايس  العامل  يشكل 
األخرية  هذه  انهزام  فبعد  القرطاجية  األمازيغية   العالقات 
الثانية، عمدت إىل البحث  عن أحالف يف  يف الحرب البونيقية 
شمال افريقيا لالنتقام من الرومان، فقد قبلت ول ورفضت 
أخرى.... مما يعني اختالف هذه العالقات من مملكة ألخرى 

ومن ملك آلخر وفق ما تمليه الظرفية السياسية.

* العالقات القرطاجية- املاسيسولية: 
بعد انهزامها يف الحرب البونيقية الثانية وجهت الديبلوماسية 
القرطاجية أنظارها نحو شمال افريقيا علها تجد من يمدها 
يد املساعدة ملواجهة الرومان، وقد وجهت أنظارها أول األمر 
إىل امللك سيفاكس الذي قدم لها مساعدات عسكرية يف حربها 
املراكز  مشكلة  »أن  إال  االسباني.  الرتاب  فوق  الرومان،  ضد 

التي  القرطاجية  الساحلية 
بالسيطرة   سيفكس  اهتم 
أهميتها  نتيجة  عليها 
إىل  ادى   .... االقتصادية 
بني  عنيفة  حرب  نشوب 
وسيفكس  القرطاجيني 
)15( . هذا األخري أكد كرهه 
مسامع  أمام  للقرطاجيني 
الرومان : »ال أكره أي شعب 
 « القرطاجيني  أكره  كما 
تدم  لم  الكراهية  هذه  لكن 
طويال، تضيف ماري فرانس 
MARIE- بريسسالنس 

 ،France BRISELANCE
سيستسلم  ما  رسعان  إذ 
فيجب  مليوالته  سيفاكس 
 SOHPONISLE سوفونيزبو
جسكون  عزربعل  ابنة 

 HASDRUBAL
لم  والتي   )JESCON)16
يف  القرطاجيون  يرتدد 
تزويجها إياه، توطيدا للحلف 
هانعبالل  صديقه  مع  عقده 

.)HANNIBAL)17
كما يؤكد لنا املؤرخون القدانمى)18( انه يف فرتات أخرى عمد 
امللك سيفاكس أسلوب الحياد بحيث حاول إصالح ذات البني 
بني القرطاجيني والرومان، والعمل عىل إنهاء الرصاع بينهما 
يف لقاء سيكا، العاصمة املاسيسولية. »إذ جمع بني القائدين 
الديبلوماسية  ممثل  وحسدربعل  الروماني  الطرف  عن 
تكن  لم  املاسيسولية  اململكة  ان  عموما  القرطاجية)19( 
التأثريات  مملكة منغلقة عىل نفسهاـ، فتحت املجال لولوج 

األجنبية إىل داخل حدودها.« )20(.

* العالقات املاسيلية – القرطاجية: 
القرطاجية  املاسيلية-  العالقات  من  االوىل  الفرتة  تميزت 
بالرصاع، إذ تخربنا املصادر األدبية عن إعالن امللك كايا فجأة 
التي  الحرب  هذه  امليالد  قبل   220 عام  قرطاجة  عىل  الحرب 
اإلقليمية  كايا  امللك  ملطالب  األخرية  هذه  باستجابة  انتهت 
 – املاسيلية  العالقات  يف  جديدة  مرحلة  ستبدأ  وبذلك   )21(
 ، والتعاون  السلم  طابع  عليها  يغلب  عالقات  القرطاجية. 
ما  سيتحالف  إذ  األحداث  مجرى  غري  كايا  امللك  موت  أن  إال 
العالقات  تصدع  فرتة   ، قرطاجة  يف  منارصين  مع  سينيسا 

القرطاجية واملاسيلية.
يف  له  »وكان  كزال  ستفان  إىل  استنادا  فنطر  محمد  يقول 
 ، النميديني  التعاون مع ملك  إىل  قرطاجة نفسها  من يدعو 
لكنه أخفق ، وقد أوفد امللك إذ ذاك ابنيه مسيبسا وغلسا إىل 

قرطاج للدفاع عن املضطهدين )22(.

* العالقات املورية – القرطاجية:

العالقات  عن  للحديث  كافية  معلومات  عىل  نتوفر  ال 
القرطاجية- املورية، إذ لم يتحدث املؤرخون عن هذه اململكة 
يف عالقاتها بالعالم الخارجي اال عابرا، من هنا ال يسعنا إال 
ان نكرر ما قاله األستاذ محمد البشري شينيتي: » إن أخبار 
كتب  يف  ذكرها  د  ير  لم  الفرتة  هذه  يف  موريطانيا  مملكة 
املؤرخني، ولعل السبب يف هذا السكوت يعود اىل الدور الثانوي 
للمنطقة  الكربى  الحوادث  تلك  يف  اململكة  هذه  لعبته  الذي 

املغربية )23(.
مهما اختلفت مظاهر وأسباب اتصال القرطاجيني باألمازيغ 
أيما  البونيقية  بالثقافة  تأثروا  األمازيغ  أن  هو  الثابت  فإن 
تأثري، سواء يف املجال الثقايف أو يف مجاالت أخرى، ففي حديثنا 
بها  كتبت  التي  البونيقية  الحروف  إىل  أرشنا  مثال  اللغة  عن 
السيايس  بالتنظيم  تأثروا  أنهم  كما   . األمازيغ  امللوك  أسماء 
القرطاجي. يتضح ذلك من خالل وجود مظاهر هذا النظام يف 

دواليب الدولة النوميذية. 
»إن الحضارة البونيقية تمكنت بلغتها وديانتها وتقاليدها يف 
أثروا يف  النوميذيني )24(. كما أن األمازيغ هم ايضا  القلوب 
بعض الجوانب املرتبطة للحياة القرطاجية . يكفي أن نذكر 
»فهي   ، األصل  األمازيغية   « »تانيت  لآللهة  تقديسهم  هنا 
آلهة اإلنتاج والخصوبة عندهم« )25( كما أن »الليبيني كانوا 
يتعاطون خدمة الجلد منذ العرص النيوىليتي، ومن غري شك 

أن البونيقني أخذوا عنهم لها اتصلوا بهم. »)26(.
الحضارتيتن  بني   – والعطاء  األخذ  عملية  العملية-  هذه  أن 
يقوم دليال قاطعا عىل تفتح الحضارة األمازيغية عىل العالم 
طبيعة  نحدد  حني  اكثر  الفكرة  هذه  وستتأكد  الخارجي، 

العالقات بني الرومان واألمازيغ.

* العالقات األمازيغية- الرومانية:
البحث عن أحالف يف  إىل  الذي عمدت فيه قرطاجة  الوقت  يف 
افريقيا الشمالية لم تبق روما مكتوفة اليدين بل نهجت هي 
األخرى هذا األسلوب غاية حماية مصالحها، والبقاء يف مركز 

القوة، فقد استطاعت أن تكسب ممالك دون أخرى، أو ملكا 
األخرى من مملكة  اختلفت هي  العالقات  أن هذه  آخر  دون 

ململكة ومن فرتة زمنية ألخرى.

* العالقات املاسيلية – الرومانية: 
شكلت فرتة حكم امللك ما سينيسا مرحلة التعاون السيايس 
واالقتصادي بني الدولتني فإذا كان الرومان قد ساعدوا امللك 
ماسينيسا السرتجاع عرشه، فإن هو اآلخر قدم لها أكثر من 
مساعدة »فمساعدته لها لم يقترص عىل الجانب العسكري يف 
شمال إفريقيا وإنما ظهر يف ميدان آخر أكثر اتساعا. فمن ذلك 
أنه سنة 200 قبل  امليالد حني أعلنت روما حربها ضد فيليب 
 200 و  القمح  بواصو )27( من  ألف   200 بإرسال  املقدوني 
ألف للشعري وألف فارس نوميذي، ويف 198 قبل امليالد أعانها 
وألفني   ، فارس  وألف  أفيال  عرشة  بإرسال  الحرب  نفس  يف 
بواصو من القمح، ويف 191 قبل امليالد أعانها ضد أنتيوكوس 
ANTHOCHUS بإرسال 500 فارس وعرشين فيال و 5 آالف 
بواصو من القمح و 3 االف بواصو من الشعري ... ويف  سنة 
170 قبل امليالد بمليون بواصو  من القمح )28( وقد استمرت 
هذه العالقات الودية إىل حدود فرتة حكم يوغرطة الذي قامت 
الرومان حروب ضاربة  دامت زهاء ست سنوات  بينه وبني 

)105-111 ق.م(.

* العالقات املاسيسولية – الرومانية: 
فتحت روما واجهة حربية باسبانيا بقيادة الجنرال سيبيون 
الشمالية سفراء ألجل  افريقيا  إىل  أرسل  الذي  SCIPON هذا 
أنذاك خصص سيفاكس  النوميذيني...  امللوك  خلق حلف مع 

أحسن استقبال ملبعوث سيبيون« )29(، إال انه بعد أن زوجه 
التحالف  معاهدة  نقض  سوفونيزية  الحسناء  القرطاجيون 
الفرتة  القرطاجيني، ومنذ تلك  الرومان، وانضم إىل صف  مع 
والعالقات بني اململكتني يغلب عليها طابع الرصاع والتصدع 
وكثرة الحروب التي خرس فيها سيفاكس اليشء الكثري آخرها 
فقدانه ململكته. لكن هذا لم يمنع من وجود فرتات من الحياد 
والتي عمد فيها امللك سيفاكس أسلوب التوفيق بني القوتني 
»انظر  بينهما  الدبني  ذات  وإصالح   ، والقرطاجية  الرومانية 

العالقات القرطاجية – املاسيسولية«.

* العالقات املورية – الرومانية:
قليلة هي املصادر التي تحدثت عن اململكة املورية نظرا لنهج 
هذه اململكة أسلوب الحياد يف أغلب فرتاتها التاريخية . لكن 
وجدها بجوار اململكتني السابقتني الذكر اللتني كانتا مرسحا 

ألهم األحداث دفعها بأن تكون هي األخرى طرفا فيها .
الرومانية  الضغوطات  أفرزتها  العالقات  هذه  أن  الواضح 
ليوغرطة  العون  يد  يقدم  ان  بوكوس  حاول  أن  بعد  عليها، 

غاية مواجهة الجيش الروماني.
ال نهتم هنا باألحداث التاريخية املتدفقة بقدر ما نريد أن نبني 
أشكال اتصاالت الرومان باألمازيغ وكذا أهم مظاهر التأثري 

والتأثر بني العاملني.
يكمن يف  الروماني عموما  التاريخ  يف  لألمازيغ  تأثري  أهم  إن 
ال  لوالها  التي  املساعدة  هذه  الحروب،  أكثر  يف  مساعدتهم 
اختلفت موازين القوى لصالح الطرف اآلخر. فكم كان محمد 
التازي سعود صادقا حني قال: » لوال هذه الخيالة لتغري ما 
نعرفه من نتائج الحرب البونيقية«استنادا لسالوست مرتجم 

حرب يوغرطة.
األمازيغية  املمالك  العالقات بني  اللمحات حول مختلف  هذه 
ثانية  جهة  من  الخارجي،  والعالم  األخرية  وهذه  جهة،  من 
تجعلنا نقف أمام أكثر من حقيقة وتجيبنا عن أكثر من سؤال 
. لكن الجواب األهم هو أن الحضارة األمازيغية هي حضارة 
اللغوية  أن يفقدها ذلك خصوصياتها  متفتحة بامتياز دون 
ظلت  التي  الخصوصيات  هذه  أيضا.  والعقائدية  والفكرية 
قائمة إىل حدود اآلن. تتمظهر يف كل مظاهر وأشكال الحياة 

من أكل ولباس ورقص وغناء....إلخ

الهوامش
-1 محمد البشري شنيتي/اإلحتالل الروماني لبالد املغرب/ ص: 141.

-2 محمد شفيق / ملحة عن ثالثة وثالثني قرنا من التاريخ األمازيغي / 
ص : 27.

-3 هذا النرص يعترب لدى االمازيغ بمثابة بداية لتاريخهم ، يعرف »بناير 
أمنيس« وهو عبارة عن رأس السنة األمازيغية، أي أن األمازيغ هم اآلن يف 
2956، كما يعيش آخرون عام 2015 وآخرون عام 1436 . انظر جريدة 

تاسافوت،: عدد : 13.
-4 أحمد صفر / مدينة املغرب العربي/ ص: 48.

-5 نفسه: ص90
-6 رشيد الناظوري /مغرب الكبري- العصور القديمة /ج: 1، ص:139.

-7 أحمد صفر/ مدينة املغرب العربي/ ص:91.
-8 رشيد الناظوري/ مغرب الكبري- العصور القديمة- ص:182 .

-9 أحمد صفر، ص:52.
 MOULOUD CAID/AGUELIDS ET ROMAINS EN-  /10

 BERBERIE/.P.14
 Ibid.P.12/11

-12 محمد فنطر/يوغرطة/، ص: 97.
.OPPOLON 13 أبلون هو إله الشمس عند اليونان-

-14    محمد فنطر/ص:98 99-
نفسه  امللك  كان  كزال:  استيفان  إىل  استنادا  شفيق  محمد  يقول   15-
انظر  اإلغريق/  املسيقيني  واتخذ جوقة من  اليونانية  بالحضارة  معجبة 

ملحة عن ثالثة وثالثني قرنا من تاريخ األمازيغ/ ص:36. 
وىخر   ، بقرط  فخم  قرص  له  كان   : صفر  أحمد  أيضا  يقول   -
الفاخرة فتنصب املوائد وتوضع فوقها  الوالئم  بسيكا ، وكان يولم فيها 
املأدبة حفالت موسيقية رائعة يشارك  أثناء تلك  األلوان األطعمة، وتقع 

فيها املطربون القادمون من اليونان.

ص:   – سيفاكس  وملكها  املسيوسولية  اململكة   – بوحجار  الزبري   15-
.134

 Marie France Barcelon – jeune Afrique livre/histoire de  16-
l’Afrique/Tome 1/les grandes royoumes /P106

-17 محمد فنطر/يو غرطة/ص:43. الهامش
-18 أمثال تيتيوس ليفيوس، وايبيان.

-19 الزبري بوحجار/ص: 142-143
-20 نفسه/ص :134 .

-21 محمد البشري شينيتي ص:27 
22 – محمد فنطر ص: 95 

الجامعية/ املعرفة  القديم/دار  /املغرب  مهران  بومي  محمد   23-
االسكندرية 1990

-24أحمد صفر/ ص:152.
-25 بواصو: مكيال قديم توزن به املواد الجافة ، يحمل ما قدره التياثنى 

عرشة كيلو غراما 
-26 نقال عن محمد التازي س//ص ص: 207:208دذ

Marie France Breslance/P.105 26-
-27 محمد التازي سعود/ص: 207 

-28 الزبري بوحجار/ ص: 250.
-29 محمد فنطر/ص: 97.



يناير  -2022 العدد 252 
ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2972  - ⵓⵟⵟⵓⵏ  252

www.amadalamazigh.press.ma

 “ منتصر إثري؛

ملف العدد
ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 6

للملك  تمثال  تشييد  أثار  اليوم،  من  سنة  قبل 
مدخل  يف  تنصيبه  تم  الذي  »شيشنق«،  األمازيغي 
الجزائر، جدال واسعا بني  مدينة تيزي وزو، رشق 
الجزائريني والليبيني واملرصيني، وتزامن الجدل مع 
األمازيغية  السنة  برأس  رسمية  احتفاالت  إقامة 

2971 بالجزائر. 

ردود  الجزائر  يف  شيشنق  تمثال  تنصيب  وخلف 
إطالق  إىل  املرصيني  فعل يف مرص، دفعت عدد من 
اسم  تحت  االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  حملة 
الخط،  عىل  ليبيا  دخلت  فيما  مرصي«،  »شيشنق 
الليبية  للثقافة  العامة  للهيئة  بيان  خالل  من 
امللك  بأن  يفيد  السابقة،  الوفاق  لحكومة  التابعة 
بالحرف: »من خالل  األصل، وقالت  ليبي  شيشنق 
من  العالية  الدرجة  ذات  املراجع،  لكافة  العودة 
األول  شيشنق  امللك  أن  تأؤّكد  واملصداقية،  الدقة 
قبيلة  من  أمازيغية  أصوله  م(،  ق.   929-950(

املشواش الليبية«. 
أن  “استطاع  األول  سيشنق  امللك  أن  البيان  وذكر 
وأسس  الفرعون،  لقب  ويحمل  مرص،  حكم  يتوىل 
عام  حوايل  والعرشين  الثانية  أرسته  لحكم  بذلك 
من  قرنني  قرابة  حكمت  والتي  امليالد،  قبل   950

الزمن. 
* هل شيشنق مرصي؟ أم جزائري؟ أم ليبي؟

 لطاملا خلق أصل شيشنق األمازيغي، جدال واسعا 
إفريقيا،  شمال  بلدان  مستوى  عىل  الشعوب  بني 
ملك  شيشنق  الجميع،  يعرفه  الجواب  أن  إال 
الجغرافية  الخريطة  استحضار  ويكفي  أمازيغي، 
من  املمتدة  املنطقة  وهي  األمازيغ،  يسكنها  التي 
ومن  مرص  يف  سيوة  واحة  حتى  األطليس  املحيط 
غرب  النيجر  نهر  حتى  املتوسط  األبيض  البحر 
وطمس  األمازيغي  الوعي  انعدام  لكن  إفريقيا، 
الهوية األمازيغية املشرتكة بني الشعوب املغاربية، 
االيدولوجية  وهيمنة  القرسي  التعريب  وسياسة 
لها عىل مدى قرون خلت،  تعرضوا  التي  املرشقية 
والثقافة  الهوية  بأن   يعتقدون  الكثريون  جعلت 
وكل  والتقاليد  والعادات  والتاريخ  والحضارة 
املوروث املشرتك بني شعوب بلدان شمال إفريقيا، 
هو ملك خاص لدولة حديثة بعينها واألخرى غري 
الدولة وتلك من  أو »رسقة« من هاته  بها،  معنية 

تاريخ األخرى. 
وسياسة  الهوياتي«  واالغرتاب  »االستالب  هذا 
الشمال  لإلنسان  والثقايف«  الهوياتي  »التحويل 
التي  الجنسيات،  تحويل  »سياسة  أو  اإلفريقي، 
محمد  األستاذ  بتعبري   « التعريب  بسياسة  تسمى 
رصعات  من  نتابعه  ما  كل  سبب  هو  بودهان، 
بني  متبادلة  واتهامات  واحتكاكات  ونقاشات 
دفع  الذي  نفسه  السبب  وهو  املغاربية،  الشعوب 
عدد كبري من املغاربة إىل »اتهام« الجزائر بـ«رسقة« 
الكسكس املغربي، والجزائريون لـ«اتهام« املغرب 
ليبيا،  باتهام  واملرصي  الجزائري،  الرتاث  برسقة 

والليبي بـ«اتهام« الجزائر وهكذا.. 
أثبت  من  إال  أمازيغ،  إفريقيا،  شمال  فسكان 
يزال  ال  من  وفيهم  تعرب  من  فيهم  العكس، 
األبحاث  وكل  وهويته،  وثقافته  لغته  عىل  يحافظ 
األنثروبولوجية واألركيولوجية التي ثم اإلعالن عنها 
عاقل،  إنسان  ألقدم  جمجمة  اكتشاف  من  مؤخرا 
300 ألف  هوموسابيان، والذي عاش باملغرب قبل 
سنة عىل األقل، بأدرار إيغود إىل اكتشاف أقدم قطع 
 .000 000. 142 إىل  حيل يف العالم تعود إىل ما بني 
150 سنة يف مغارة بيزمون بالصويرة، كما تم يف 
يف  تماما  لها  مشابهة  حليا  اكتشاف  سابق  وقت 
الجزائر وتعود إىل 35 ألف عام، وعندما نتحدث عن 
التاريخية  الخريطة  نقصد  فنحن  إفريقيا،  شمال 

الحالية،  بمرص  سيوة  واحة  من  املمتدة  لألمازيغ 
الثانية  أرسته  األمازيغي  شيشنق  أسس  حيث 
والعرشين حوايل العام 950 قبل امليالد التي حكمت 
قرابة قرنني من الزمن. وهنا نستحرض محارضة 
ألقاها الخبري ووزير اآلثار املرصي، السابق زاهي 
حواس، أمام االالف الطلبة مصحوبة بترصيحات 
قال من خاللها: »أغلب املرصيون يتحدثون باللغة 
وال  شبه  وال  كالم  ال  عربا،  ليسوا  لكنهم  العربية، 
ترصفات وال عادات وال تقاليد، إطالقا«، نحن »لنا 
شكل خاص«، نحن شعب إىل الوقت الحايل له شكل 

خاص وطبيعة خاصة نابعة من 5 آالف عام«. 
يتعلق  فيما  أي  املرصي،  الوزير  مع  نتفق  وهنا 
يف  ويختلفون  عربا  ليسوا  املرصيني  أن  بموضوع 
العادات والتقاليد.. إلخ، شأنهم شأن باقي شعوب 
شمال إفريقيا، لكن الذي لم يرش له األنثروبولوجي 

األمازيغية  أن سيوة  السابق، هو  والوزير املرصي 
املرصية هي مركز ومنطلق الحضارة الفرعونية. 

والحضارية،  العمرانية  املظاهر  إىل  وباإلضافة 
والتي  باألمازيغية  »إغرم«  تعني  »هرم«  فكلمة 
كون  الطرح  هذا  ويعزز  املكان...،  أو  البناء  تعني 
هاء،  ويقلبونه  الغني  حرف  ينطقون  ال  الفراعنة 
وأقرب لغة إىل األمازيغية كانت هي اللغة املرصية 
القديمة وهذا ما دفع بالكثري من العلماء إىل القول 
أمازيغية  لهجة  إال  هي  ما  القديمة  املرصية  أن 
وبني  بينها  للتشابه  مالحظتهم  من  انطالقا 
»التوارَكية-الطوارقية«  األمازيغيتني  اللهجتني 
أهرييش  أورده  وهذا  مرص«.  و«السيوية-سيوة، 
املشرتكة  األصول  يف  »بحث  عنوان  تحت  محمد، 
للحضارة األمازيغية والحضارة املرصية القديمة« 

منشور يف »منتديات ستار تايمز«. 
حتى عدد من النصوص الفرعونية القديمة ترجمت 
انطالقا من األمازيغية السيوية«، ويذهب البعض 
أمازيغية  كلمة  نفسه  »مرص«  اسم  أن  إىل  اآلخر 
نفسه  و«آمون«  األحجار،  ذات  وتعني  »مي-زر« 
الذي عبده الفراعنة كان أمازيغيا، وال يخفى عىل 
الكل أن آمون هو أقدم اآللهة املرصية وأصلها وما 
ويوجد  »آمون-رع«...،  منه  تفرع  إال  اآللهة  بقية 
الرئيسيني ل«آمون« يف سيوة األمازيغية.  املعبدين 

وفق ما ذكره أهرييش يف بحثه. 
الثالثة  األهرامات  مرص،  يف  األمازيغية  األهرامات 

وهو  الضخمة،  باألحجار  تشييدها  تم  املعروفة 
النمط الذي كان يستعمله األمازيغ، لكن األهرامات 
التي بنيت فيما بعد كانت مبنية بالطني عىل عكس 
األهرامات  بنوا  كيف  نسوا  الفراعنة  وكأن  األوىل 
لدى  أما  أهرييش،  محمد  الباحث  يقول  األوىل! 
أنهم طوروها  املتحدث، فيالحظ  األمازيغ، يضيف 
قلب  يف  قبور  »إدبنان« وهي  بنوا  الزمن حيث  مع 
عبارة  وهي  التاريخ  قبل  ما  إىل  ترجع  الصحراء 
عن تالل من الحجارة املرتاكمة يرتاوح طولها بني 
بضعة أمتار و300 مرت وتتخللها ممرات وحجرات 
لكن علوها ال يتجاوز بضعة أمتار... وتوجد يف »تني 
غربي  آجر«  بمنطقة«  »غاط«  واحة  غرب  كاويا« 
»الفزان« يف ليبيا...وتوجد كذلك يف قرية »تيط« يف 
»أهكار« وسط الصحراء الجزائرية وكذا يف املكان 

املسمى »تني غرزوز« بني«أدرار« و«أهَكار«. 

ثم بنوا »بازينات« وهي عبارة عن قرب يعلوه هرم 
مرتاصة،  بحجارة  مبني  القاعدة  مربع  صغري 
وتوجد بكثرة يف منطقة »الفزان« بالجهة الجنوبية 
الغربية الليبية، ويف منطقة الشلف األعىل بالجزائر 
واألرضحة  املرصية،  األهرامات  من  أقدم  وهي 
الكربى ذات الشكل املخروطي، يوجد منهما اثنني 
عن  كيلومرت   100 بعد  عىل  أولهما  البناء  ساملي 
بالرضيح  يسمى  وثانيهما  العاصمة،  الجزائر 
النوميدي يوجد يف املكان املسمى »ميدراسن« قرب 
بقايا  يوجد  كما  أيضا.  بالجزائر  األوراس  جبال 
لهذه األرضحة يف املغرب داخل املثلث الذي ترسمه 

النقاط الثالث: فاس، الحاجب، مكناس. 
أمازيغيون،  ملوك  بناها  الثالثة  البنايات  هذه 
عصور  عرب  شيدوها  وموريتانيون  نوميديون 
قبل  واألول  الخامس  القرنني  بني  ترتاوح  تاريخية 
امليالد وتتميز بتشابهها مع األهرامات املرصية يف 

تخطيطاتها األساسية العامة. 
األهمية،  نفس  لهما  أخرى  أنواع  ثالثة  توجد  كما 
واكتفى الباحث أهرييش بذكر اسميهما: الركامات 
املغربية الصغرية املسماة »إيكركورن، إيرشكورن، 
حسب  نطقها  طريقة  إيرششورن...تختلف 
أقدم  األمازيغية  الكناري  بجزر  هرم  املناطق(. 
من  إليها  األقرب  لكنه  املرصية  األهرامات  من 
األساسية  والتخطيطات  النهائي  الشكل  ناحية 
يعترب  والذي  واألخري  السادس  النوع  أما  العامة، 

عن  غني  فهو  البنياني  الشكل  هذا  تطورات  آخر 
نفس  إىل  وتنتمي  املرصية:  األهرامات  التعريف 
األثرية  املعطيات  إليها  تنتمي  التي  القبور  نمط 
الحوانيت  نظام  عىل  واملعتمدة  ذكرها  جرى  التي 
والحفر يف األرض عىل شكل مطامري أو يف الصخور 

واألجرف. 
ونقل الباحث أهرييش ما جاء يف كتاب سكان تحت 
قال  حيث  عزب،  محمد  املرصي  للكاتب  األرض 
االنسان  إن  »ـ  املرصي  الكاتب  عن  نقال  بحثه  يف 
الفرعوني كان يعتمد يف بنائه عىل الطني املحرتق، 
األهرام  كأحجار  وليس  وخفيف  سهل  يشء  فهو 
يستخدمون  ال  الفراعنة  يعني  »)ص81(  الرهيبة 
الذين  القدامى  األمازيغ  عكس  عىل  األحجار 
يستخدمون األحجار يف بناء القبور خاصة، وأدرج 
اعرتفوا  حني  أنفسهم  الفراعنة  ذكره  ما  بحثه  يف 
بأن بناة األهرام ذوو قوة فريدة، يف نص الربيشتا 
املنحوت عىل تمثال اإلله القرد تحوتي حتب والذي 
األهرام  بناة  من  الواحد  ذراع  قوة  كاآلتي:  نصه 

بألف رجل . 
وهو  أمازيغي  فرعون  أول  شيشنق  امللك  يعد  وإذ 
وتعترب  الفرعونية  األمازيغية  الدولة  مؤسس 
توسع  حيث  اإلطالق  عىل  فرتة  أقوى  حكمه  فرتة 
حتى  دولته  ووصلت  إرسائيل  مملكة  حساب  عىل 
إرسائيل  ملك  سليمان  سيدنا  أن  حتى  إسبانيا، 
األمازيغي  امللك  امللك شيشنق، فإن  ابنة  تزوج من 
)ابنة  سيليني  كليوباترا  زوج  هو  الثاني  يوبا 
كليوباترا املرصية( وابنهما هو بطليموس املشهور 
هو اآلخر واالبنة كليوباترا املوريتانية، كما أن 17 

عرش ملكا أمازيغيا تعاقبوا عىل عرش مرص. 
يعبدون  الفراعنة  كان  الدينية،  الناحية  ومن 
باإلضافة إىل »آمون« اإلله »أتون« أو إله الشمس، 
الشمس  إله  بدورهم  يعبدون  القدامى  واألمازيغ 
»ياكوش« وهنا يتفق الفراعنة واألمازيغ عىل كون 
اإلله الذي يرمز للشمس هو اإلله املشرتك بينهما. 

حتى اآلثار املكتشفة يف املواقع األثرية الصحراوية، 
سالوتي  مبارك  تاكليت  الجزائرية،  الباحثة  تقول 
مرص”  يف  بـ”األمازيغ  املوسوم  األخري  كتابها  يف 
تشهد عىل االتصال والتأثريات الثقافية املرصية يف 
الصخرية  الرسوم  غرار  عىل  األمازيغ  قدماء  عالم 
تجرها  عربات  بعضها  يمثل  والتي  بالطاسييل، 
مرص  يف  تستعمل  كانت  التي  تلك  مثل  خيول 
القديمة، أو أيضا رسومات تمثل جماال وحيوانات 
باقي  يف  ذلك  بعد  وانترشت  مرص  إىل  أوال  دخلت 
الصحراء، وأشارت إىل أن القبائل األمازيغية شكلت 
لقرون  مرص  حكمت  كاملة  فرعونية  سالالت 
عديدة من بينها “شيشنق األول واوزوركون القديم 

)ابتداء من القرن العارش قبل امليالد(”. 
الحضارة  أن  املصادر  من  عدد  خالل  من  ويتضح 
األمازيغية هي نفسها الحضارة الفرعونية، واختم 
»أحداث  إن  حمودة  آيت  الطيب  الكاتب  كتبه  بما 
ووقائع تاريخنا القديم تشري إىل وجود أمة أمازيغية 
ما  واملآثر  االنجازات  من  لها  ومتميزة،  متفردة 
يدونوا  لم  أنهم  عيبهم  والخصوم،  األنداد  يفوق 
مآثرهم، ولم يحفظوها من آفة النسيان كما فعل 
املجال واسعا  أو غفلة، وفسحوا  غريهم، لسذاجة 
فزورا  حسابنا،  عىل  نرجسيتهم  بإظهار  للوافدين 
ظلما  إليهم  ونسبوها  ومآثرنا  وأمجادنا  تاريخنا 
سكوت،  ونحن سكوت،  قالوا  ما  أكثر  وما  وزورا، 
عسكرية  أمة  إىل  تحولنا  وبسكوتنا   ،... سكوت 

مقاومة تابعة للرشق مرة، وللغرب أخرى« . 

شيشنق األمازيغي واحلضارة الفرعونية
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تقديم:   
   أصبح الفراعنة املهيمنون عىل العالم القديم خالل » عرص 
1087- ق.م.( - تعرف كذلك بعرص  الحديثة »)1551  الدولة 
 - الفرعونية  القديمة  »االمربيالية«  وبـ  الكربى،  التوسعات 
مهيمن عليهم خالل مرحلة االضمحالل الثالثة املمتدة  زمنيا 
بني سنتي 332-1087 ق م. ، فال تستثنى إال األرسة 26 التي 

العرص  باسم«   املختصني  بني  املعروفة  حكمها  فرتة  اعتربت 
الصاوي«، بمثابة  صحوة مريض قبل الوفاة. وسيسجل حكم 
خصوصياته  له  جديد  آخر  عرص  بداية  ق.م(   332( البطاملة 
،ونهاية التاريخ الفرعوني الطويل واملميز حضاريا الذي امتد 

بني سنتي 332-3200 ق.م.
  لقد سيطرت العديد من  الشعوب  - من  ليبيني )األرستان 
22 و23(ونوبيني ) األرسة 25( وآشوريني )قضوا عىل النوبيني 
الفرعونية  مرص  أرايض  عىل  ق.م(-    663 طيبة  وحطموا 
تميزت  إفريقية(،فقد  الليبية)الشمال  للشعوب  .وبالنسبة 
معرفة  يف  تفيد  كما  والجزر،  باملد  الفرعونية  بمرص  عالقتها 
ذلك الوثائق األثرية ملرص الفرعونية التي يعود أقدمها لأللفية 
الرابعة قبل امليالد، أي للمرحلة املعروفة عند املختصني بما قبل 
العرص الثيني، وستتحول شعوب ليبيا )شمال إفريقيا القديم( 

بدورها إىل مسيطرة عىل األرايض الفرعونية كما سنرى.

1.حكم الليبيني ملرص الفرعونية )945 و715 ق.م(:

1.2األرسة 22 تؤسس بداية الحكم الليبي:
 )Les Egyptologues( ظل االعتقاد السائد عند علماء املرصيات
األول«  »شاشانق  مع  يبدأ  الليبي«  »العرص  بأن 
»شاشانق  ب  أيضا  امللقب   ،  )Chechanq 1(
الفرعوني  الحكم  سدة  إىل  وصل  الذي  املؤسس«، 
الثانية  سنة 945  ق.م، معلنا  بذلك حكم األرسة 
والعرشين .إال أن  عالم املرصيات الفرنيس »جون 
يويوت« )Yoyotte  J.( قدم رأيا آخر، بني من خالله 
بأن أول من توىل من الليبيني منصب الفرعون هو 
، وأنه   )Osorkon  ( شخص يدعى    »أورسكون« 

حكم قبل »شاشانق املؤسس« بحوايل 33 سنة.
مهما يذكر، فقد عرفت مرحلة حكم هذه األرسة 
املختصني  بني   )23( تلتها    التي  (واألرسة   22(
»املرحلة  باسم  الفرعونية  الحضارة  تاريخ  يف 
الليبية«، )بني 945 و715 ق.م( ، وتمتد عىل مدى 
الباحثني  بعض  .ويعتقد   ونصف  قرنني  حوايل 
اإلغريقي  املؤرخ  أوردها  التي  املعطيات  بأن 
يف  ملرص  زيارته  عند   )Hérodote(»هريودوت«
القرن الخامس قبل امليالد، وبخاصة ما ذكره عن 
املرصيني من جهة ،وعن الليبيني املحاذين لهم من 
جهة ثانية تدل عىل مدى عمق التأثر والتأثري بني 

الطرفني.     
كما   - القديمة   ملرص  الحاكمون  الليبيون  حافظ 
اسمهري- املحفوظ  املغربي  الباحث  لقوله  ذهب 

»منصب  خاصة  القبيل،  تنظيمهم  ألقاب  عىل 
 « أو   « املشواش  زعيم   « أصبح  وهكذا  الزعيم«؛ 
املتداولة  الترشيفية  األلقاب   من   « الليبو  زعيم 
نفسه  الفرعون  يُْستثن  لم  الفرعونية.  الوثائق  يف 

هذا  حمل  من 
فالكتابات  اللقب، 
بمعبد  املنقوشة 
واملؤرخة  الكرنك، 
بالسنة الثانية من 
الفرعون   حكم 
األول  شاشانق 
هذا  وصفت 
ب«  األخري 
للمشواش«.  الكبري  الزعيم 
تذكاري  نصب  وعدد 
ألورسكون )Osorkon( الثاني 
الفرعون،   هذا  مسؤوليات 
ومنها » سيد  مرص العظيم«  
و« الزعيم الكبري للمشواش ». 
ومع مرور الوقت اختزل لقب 
» زعيم املشواش » يف النقائش 
 ،  »Ma مى:   « واحد  حرف  يف 
وهو بداية كلمة » املشواش«. 
وهكذا ظل » زعيم املشواش« 

يكتب اختصارا » زعيم مى«.
الترشيفية  األلقاب  ظلت 
الزعماء  عائلة  ألفراد 
الليبيني ترتكز عىل توضيح 
التي  الدموية  القرابة 
هذه  بحاميل  تربطهم 
ويظهر  القبلية.  األلقاب 
أنها  من جرد هذه األلقاب 
األحفاد،  إىل  األبناء  تعدت  
 «  : ومنها  وإناثا،  ذكورا 
إبنة الزعيم الكبري »، » إبنة 
الزعيم  »إبن  الزعيم«،  إبن 
الزعيم  بنات   « الكبري«، 
 .  « الزعيم  إبن  »بنات   ،«
جنائزي  تمثال  عىل  وكتب 
مؤرخ   )chaouabti(
إبن   « ق.م   800 بحوايل 
 ، للريبو«  الكبري  الزعيم 
وهي من التقاليد الجنائزية 
التي كانت مخصصة لعلية 
لقب  أن  واملالحظ  القوم. 

مثل  يف  الزعيم 
التي  النقائش  هذه 
عائالت  تخص 
ليبية، أو عىل األقل  
ليبية،   أصول  من 
يف  له   يرمز  كان 
 ،»wr« ب  البداية 
بكلمة  عوض  ثم 
 ms  « هي  جديدة 
بعض   وبينت    .«
اللغوية  الدراسات 
األخرية   هذه  أن 

يف  متداولة  تزال  وما  السيد«،   « تعني  قديمة  أمازيغية  كلمة  
بعض املجاالت األمازيغية، واعتمدت للداللة عىل املعنى نفسه 
آخرين  »عند   ms  « تعني  باملغرب.  املعيارية  األمازيغية  يف 
»ابن«،ومن ذلك دالالت اسم الفراعنة »رمسيس 1 إىل 20«  التي 

تعني :«ابن إاله الشمس رع«. 
القبلية من  الليبية ذات األصول  الترشيفية  األلقاب  لم تختف 
املشار  املغربي  الباحث  دراسة  وفق  الفرعوني  البالط  محيط 
الضعف  أكرب يف فرتة  الواجهة بشكل  إىل  أنها عادت  إليه، غري 
الثاني  أورسكون  الفرعون  موت  من  دامت  التي  السيايس  
األرسة  ونهاية  الليبي  الحكم  سقوط  إىل  ق.م(   850 )حوايل 
الثالثة والعرشون. ومع ذلك، فقد  استمر حمل هذه األلقاب  
إىل عهد  حكم بساميتك األول )Psammétique 1er  (، حوايل 
610 ق.م ، ومنه: »زعيم املشواش« و » زعيم الليبو« و » زعيم 

بالد الغرب«، يف إشارة إىل بالد الليبيني.  
 أما بخصوص إدراج الليبيني ضمن  »األقواس التسعة«، والتي 
توحي إىل أعداء مرص من الشعوب املجاورة لها ، فاملالحظ أن  
الفرعون »شاشانق األول«  ُوِصف يف إحدى لوحاته ب »ضارب 
أقوام األقواس التسعة » . فهل  بقي الليبيون ضمن هؤالء كما 
كان عليه األمر من قبل؟ أم أن َوْصَف شاشانق بهذه الصفة 
التي يحملها  املعتادة  الرسمية  األلقاب  يكون من  أن  يعدو  ال 

الفرعون؟

ال يمكن أن نفهم من كل ما سبق أن الليبيني يف فرتة حكمهم 
عريق.  تاريخ  لها  التي  املرصية  التقاليد  عىل  انتفضوا  ملرص 
رموز  عىل  محافظني  الليبية  األصول  ذوو  الفراعنة  ظل  فقد 
يصعب  أنه  لدرجة  وغريها،  وألبسة  ألقاب  من  السلطة 
تمييزهم عن سابقيهم من املرصيني . فما أشارنا إليه سابقا 
من  خصوصيات الليبيني يف اللباس وأشكال التزين ال أثر لها 
يف الصور الرسمية لفراعنة األرستني الثانية والعرشين والثالث 
لهؤالء  األجنبية  فاألصول  ذلك،  ومع  الليبيتني.  والعرشين 
استدعت طرح سؤال جوهري اعتادته الدراسات التي اهتمت 
بفرتة حكم األرس األجنبية التي تعاقبت عىل التاريخ السيايس 
الحكم  نظام  عىل  الليبية  التأثريات  حجم  ما  القديم:  املرصي 

الفرعوني؟   
عىل  وهما  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  يف  الباحثني  آراء  تباينت 
اتجاهني: األول يعتقد أصحابه أن التنظيم اإلداري للدولة خالل 
الفرتة الليبية يشبه » التنظيم الفيودايل« . ويستمد هذا األخري 
جذوره من التنظيم القبيل الليبي،  ولذلك اعتمد الحكام الجدد  
عىل  اإلدارة(  الكهنة،  )الجيش،  الرئيسية  املناصب  إسناد  يف 
القرابة العائلية والدموية، مع ما يرتتب عن ذلك من امتيازات. 
أما االتجاه الثاني، فريى أن التغريات املؤسساتية التي عرفتها 
الدولة املرصية إبان حكم الليبيني، ما هي إال استمرار ملسلسل 

الليبيون حيكمون مصر الفرعونيةالليبيون حيكمون مصر الفرعونية

الدكتورة.البضاوية بلكامل                                                         
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من   الفراعنة   عهد  إىل  جذورها  تعود  التحوالت   من 
الرعامسة  . وكيفما كان تقويمنا لهذه املرحلة، فصدى 
مرحلة الحكم الليبي ملرص نجد له أثرا  يف الكتاب املقدس 

)التوراة( الذي ذكر الليبيني  وزعيمهم شيشنق . 
نعتقد أن معطيات هريودوت مكملة لفهم صورة الليبيني 
عند املرصين، خاصة وأنه زار بالد هؤالء واستقى منهم 
أب  الغربيني. يشري  التي دونها عن جريانهم  املعلومات 
التاريخ إىل تشابه عادات املرصين وبعض القبائل الليبية  
املتاخمة لهم ، وربما هؤالء هم من سماهم بطلموس  
 .  )les Liby-égyptiens( املرصين  بالليبيني-  الحقا 

إىل  املرصيون  ينظر  كيف  نتساءل:  لهذا،  اعتبارا 
الليبيني وهم يتقاسمون إرثا ثقافيا، وربما أصال 
مشرتكا؟ نعتقد أن ما أورده هريودوت يف موضع 
يحكي   . اإلجابة  عنارص  بعض  لنا  يقدم   آخر 
املؤرخ اإلغريقي ما ييل: » يعتقد أهل  حارضتي  
ماريا )Maréa( وأبيس )Apis(، الذين يسكنون 
وليسوا  ليبيون   أنهم  لليبيا،  املتاخمة  املناطق 
معتقدات  بقسوة   يتحملون  وأنهم  مرصيني، 
يحرموا  ال  ولكي  بالذبائح.  الصلة  ذات  هؤالء 
من لحوم األبقار]التي ال يأكلها املرصيون ألنهم 
اإلله  إىل  عنهم  مبعوثني  أرسلوا  يقدسونها[ 
مع  يجمعهم  مشرتك  يشء  ال  أن  ليبلغوه  آمون 
وأنهم  الدلتا،  خارج  يسكنون  ألنهم  املرصين، 
يريدون من آمون أن يرخص لهم ليأكلوا من كل 
يشء. لم يرخص لهم اإلله بذلك، وقال إن مرص 
املرصيني  وأن  النيل...  يرويها  التي  األرض  هي 
الجواب  هو  هذا  النهر.  هذا  ماء  يرشب  من  هم 
عندما  فالنيل  آمون.  من  الليبيون  تلقاه  الذي 
إىل  أيضا  ولكن  الدلتا،  إىل  فقط  يصل  ال  يفيض 
أماكن من املنطقة املسماة الليبية والعربية، عىل 
مسافة مسرية يومني انطالقا من كلتا الضفتني 
]ضفتي واد النيل[، وأحيانا أكثر من ذلك وأحيانا 
 )Colin Frédéric( كولن  فردريك  وقف   .. أقل« 
من  واستخلص  النص،  هذا  معطيات  عند  كثريا 
أوساط  يف  تبلورت  نظرة  تعكس   أنها  تحليلها 
البرشية   املجموعات  وتَُميُِّز  املرصين،  الكهنة 
يف  تعتمدها  التي  املياه  مصادر  نوعية  عىل  بناء 
املجاورين  الليبيون  أن  فرغم  اليومية.  حياتها 
ملرص يعيشون عىل ماء املطر، إال أن كهنة آمون 
ساقوا حججا غري منطقية ليثبتوا لهؤالء » أنتم 
من  ترشبون  ألنكم  ليبيون،  ولستم  مرصيون، 
يمكنها  ال  النيل  فيضان  أن  علما   ، النيل«  مياه 
أن تصل إىل موقع املدينتني املذكورتني. يتبني من 
هذا النص أن املعتقد حارض بقوة يف تحديد نظرة 

كل طرف إىل اآلخر.
والعلوم  االذاب  بكلية  بعد  عن  محارضة   *

اإلنسانية - مادة تاريخ شمال افريقيا  القديم .

املراجع:  
- Colin Frédéric,  Les Libyens en 
Egypte…, op.cit, P103
- Matilde Borla et Frèdèric Colin,  Titre et 
noms libyens sur un chaouabti du Musée 
égyptien de Turin )catalogue nº 2802(, In  
Bulletin de la Société d’Égyptologie, Nº 
24, 2000-2001, PP : 11-28, P 16. 
 سليم حسن، موسوعة مرص القديمة، الجزء  
 9، - ص110

  
-  

Myliwiec Karol, Royal Portraiture of the 
Dynasties XXI-XXX, 1988, 
- Payraudeau Fréderic, Administration, société 
et pouvoir à Thèbes sous la XXII dynastie 
bubastite, Volume 1, publication de l’Institut 
français d’archéologie orientale à Le Caire, 
2014, p398-
- Ibid, P 398-401.

 - سموا أحيانا ب »ليهوبيم«)Lehubim(، وأحيانا أخرى 

  )Libahim( ليباهيم  أو   ،  )Leubim(»لوبيم« باسم 
دانيال،  سفر  13؛  اآلية   ،X اإلصحاح  التكوين،  )سفر 

اإلصحاح IX، اآلية 43( 
-  سفر األخبار الثاني، اإلصحاح IIX، اآلية 3.

   - Hérodote, Histoires, , IV, 168 
- Ptolémée, Géographie,  
- Hérodote, Histoires, II, 18.
- Colin Frédéric,  Les Libyens en Egypte, op.cit,  
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jusqu'á la vallée du Nil( 32); ce qui nous 
amêne aux remarques suivantes :
-D'une part, il convient de noter que rien á 
priori ne devait empêcher l'influence de PO-
rient méditerranéen de toucher, sans relais, 
les cótes orientales du Maghreb.
-D'autre part, l'intermédiaire de la Sicile 
ne paraït pas trës convaincant lorsqu'on 
sait que la seule chronologie qui démontre 
l'antériorité des caveaux siciliens ne se base 
que sur le contenu et la typologie de ces 
derniers. En ce qui concerne le contenu, les 
grottes préhistoriques de l'Afrique du Nord 
pourraient être réutilisées bien aprês la fín 
de la préhistoire ; ainsi des cultures, chro-
nologiquement três différentes, peuvent 
s'y superposer ou même s'y juxtaposer. 
L'habitat troglodytique en Afrique du Nord, 
semble remonter á l'Áge de la pierre. II a 
persisté jusqu'aux périodes historiques, ce 
qui inviterait á en faire une forme d'archi-
tecture africaine sans qu'il soit nécessaire-
ment propre á l'Afrique du Nord.
Nous savons par Hérodote que les Ethio-

piens, auxquels les Garamantes faisaient la 
chasse, habitaient des grottes( 33). Le pé-
riple d’Hannon ainsi que le géographe Stra-
bon signalèrent des troglodytes dans le sud 
marocain.
Faut-il   donc   accepter  sans   réserve   l'ori-
gine  orientale   des haouanets », ou fau-
drait-il plutót leur attribuer une origine 
locale dictée   par   l'environnement   géo-
graphique    et   les    conditions climatiques? 
Seuls d'autres examens minutieux de ces 
« haouanets » peuvent donner une réponse 
claire á notre question.
Quoi qu'il en soit, les contacts entre PAfrique 
du Nord et les cotes nord de la Méditerranée 
demeurent une réalité incontestable. Dans 
l'état actuel de nos connaissances, nous ne 
savons ni comment ces traversées s'étaient 
déroulées, ni qui allait á la rencontre de 
l'autre; mais il est certain que ces rapports 
remontent aux périodes préhistoriques.

* Extrait di livre de Mohamed-Mustapha Boudribila
Aspects de l’Histoire ancienne de l’Afrique du Nord 

Amazigh et Carthaginois, Faculté des lettres et des 
sciences humaines, 2015, pp.89-98.

(1)-A.H.S. El Mossallamy, « Les relations des Libyco-ber-
bères avec l'ancienne Egypte: le rôle des Tehenu dans l'his-
toire de l'Egypte », dans Libyca antiqua, UNESCO, 1988, 
pp.55-75. 
(2)-F.Decret et M. Fantar, idem, L’afrique du nord dans 
l’antiquité des origines au ve siècle ap. J-C., p.43.
(3) - G. Galassi, Tehenu e le origeni mediterranei della 
civilità egizia ", Rome, 1942, p.33. J.H.Breasted,« Ancient 
records of Egypt». Chicago University Press, 1906, 1,
(4)- J.H.Breasted, “Ancient records of Egypt”, Chicago 
University Press, 1906, I, p.675.
(5)- F.Chamoux, «Cyrène sous la monarchie des Battiades 
», Paris, éd. De Brocard, 1953, pp.42 et suivant.
(6)- J.H. Breasted, Histoire de l'Egypte depuis les temps 
les plus reculés jusqu'à la conquête persane», Bruxelles, 
Vromant, 1926, p.33 et suiv.
(7)- Idem, p.787.
(8)-0. Bates, The Eastern Libyans », Londres, 1914, p.109 
(9)- Idem, p. 109
(10)- J.H B Breasted,« Histoire de l'Egypte depuis les 
temps les plus reculés jusqu'à la conquête persane », 
Bruxelles, Vromant, 1926, pp. 49 à 51.et O.Bates, op. cit. 
p. 210
(11)-F.Chamoux, idem, op., cit., p.41 et suiv. 
(12) - J.H.Breasted, idem., op., cit., II, 1906, p.321.
(13)- A.H.S.El Mossallamy, idem., op., cit., p. 58.
( 14)- J.H.Breasted, idem., op. cit., III, 1906, p.448.
(15)- Hérodote, « Histoires », IV, 168 et suiv. ; F. Chamoux, 
idem, op. cit., pp.53 et 58.

(16)- J.H.Breasted, idem., op. cit., 1926, p.478.
(17)-R. Cornevin, «< Histoire de l'Afrique des origines 
à la deuxième guerre mondiale », Paris, 1970, pp.48-49.
(18)- H.Kess, « Ancient Egypt, a cultural topography »>, 
1961, pp.30 et suivant
(19)- Homère, << Odyssée », IV, 85-90.
(20)- J.H.Breasted, idem., op., cit., 1926, pp. 33 et suivant
(21)- F.Decret et M.Fantar, « L'Afrique du Nord dans l'an-
tiquité », Payot, 1981, p.43.
(22)- Hérodote, <<Histoires »>, IV, P. 189.
(23)- A.H.S. El Mossallamy, idem., op., cit., p. 57.
(24)- Hérodote, « Histoires », IV, 186.
(25)- F.Decret et M.Fantar, idem., op., cit., p.44.
(26)- Abou Oubeïd al -Bakri, « Descrivtion de l 'Afriaue 
septentrionale », Paris, 2e ed., 1965, traduction Mac Gou-
kin de Slane, p. 305.
(27)- Ibid.,p.l2.
(28)- F.Decret et M.Fantar, idem., op., cit., p.38.
(29)- G.Camps, « Les Berbêres, mémoire et identité», 
Paris, Errance, 1987, p.36.
(30)- F. Decret et M. Fantar, idem., op., cit., p. 40.
(31)- H.Martin, « Origines des monuments mégalithiques 
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tité et mémoire ». op., cit, 21.
(32)- Decret et M. Fantar, idem, op., cit, p.40.
( 33)- Decret et M. Fantar, idem, op., cit, p.40.
( 34)- Hérodote, « Histoires », IV, 183.

JANVIER 2022 -NUMERO  252

 ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵢⵔ  2972 - ⵓⵟⵟⵓⵏ - 252

La civilisation pharaonique serait-elle d’origine amazighe ? La civilisation pharaonique serait-elle d’origine amazighe ? 
Dans une des déclarations choquantes, le grand égyptologue 
égyptien Zawi Hawass affirmait que les Égyptiens ne sont ni 
Arabes ni Africains (1). Nous pouvons parfaitement partager 
son avis personnel par rapport au fait que les Egyptiens ne sont 
plus des Arabes, cependant, Africains ils le sont bel et bien. De 
ce fait, nous pourront même aventurer à affirmer qu’ils sont 
plutôt d’origine Amazighe. Comment ?

L’un des premiers arguments qui m’ont poussé à y réfléchir 
c’est cette ancienne question que je me suis posée durant la 
décennie des années quatre-vingt, lorsque j’étais étudiant 
à l’université de Bordeaux II, et lorsque j’ai eu l’occasion de 
lire les études du fameux anthropologue Gabriel Camps, et 
plus concrètement son livre sur « aux origines de la Berbérie: 
monuments et rites funéraires protohistoriques ». Et ce qui m’a 
surpris le plus c’est de découvrir l’existence de petites pyra-
mides en Algérie … Alors, je me suis posé cette question est ce 
que les grandes pyramides d’Egypte comme celles de Giza ne 
seraient-ils pas œuvres des artisans du peuple amazighe qui a 
les construites en Afrique du Nord et lors de ses déplacements 
de l’ouest vers l’est, à cause de la désertification du Grand 
Sahara, en évoluant des constructions très comme les tumu-
lus, très abondants au Sahara marocain et au Sud-est, vers des 
constructions plus élaborés comme les 13 pyramides de Tous-
nina de la wilaya de Tiaret (2) ou les pyramides marocaines de 
Ghires à Goulmima et ainsi de suite jusqu’à ce que les Ama-
zighes construisent la civilisation pharaoniques et bâtissent de 
colossales monuments funéraires !!!

Mais les preuves les plus tangibles vont venir par la suite par 
la lecture de trois publications qui confirment, non pas cette 
probable origine amazighe des pharaons sinon la 
certitude comme quoi Egyptiens sont apparentés aux 
Amazighs.

La première preuve c’est la publication par l’Univer-
sité Complutense de Madrid en 2011 de l’œuvre de 
mon ami Dr. Antonio Arnaiz Villena, avec son com-
pagnon Jorge Alonso Garcia intitulé « Egipcios, Be-
reberes, Guanches y Vascos ». Ces auteurs avancent 
les preuves de l’anthropologie génétique comme 
quoi : « l’étude génétique des Egyptiens (basé sur 
les gènes HLA) et sa comparaison avec les autres 
peuples méditerranéens les situent dans un groupe 
majoritaire ancien qui inclut les Egyptiens, les juifs, 
les Crétois, les Marocains, Algériens, Italiens, Espa-
gnols et Basques, qui ont eu des contacts génétiques 
et des flux culturels durant une très large période ».

La deuxième publication est de mon amie l’améri-
caine Helene E. Hagan qui a eu l’amabilité de m’en-
voyer son livre « The Shining ones ; an etymological 
essay on the Amazigh roots of Egyptian civilization » publié 
en 2000 aux USA et où elle avance que à propos des racines 
amazighes de la culture égyptienne que : « Le XXe siècle a été 
témoin d'une découverte progressive d'informations projetant 
peu à peu l'histoire de la civilisation égyptienne plus loin dans 
le temps. Les premières populations de la vallée du Nil sont 
mieux documentées à l'heure actuelle qu'elles ne l'étaient il y 
a quelques décennies, et davantage d'informations sont éga-
lement disponibles sur le complexe des oasis du désert occi-
dental. On pensait à une époque antérieure que les plusieurs 
dynasties de pharaons, qui ont régné pendant environ deux mil-
lénaires, constituaient l'étendue de la civilisation égyptienne. 

Les estimations actuelles sont différentes, reconnaissant que 
l'ère du royaume était enracinée dans une culture antérieure 
du temps archaïque, au cours de laquelle les fondations du 
royaume égyptien ont été posées. Cette période prédynastique 
ou archaïque (5 000 à 3 000 avant J.-C.) n'a pas livré tous 
ses mystères. C'est l'objet de cette enquête, dont le but est de 
donner une nouvelle direction à des recherches déjà existantes 
pour la plupart, les recherches historiques et archéologiques 
ont été menées par des chercheurs traditionnels, imprégnés 
d'une conception spécifique de la civilisation et de l'histoire 
comme ayant ses racines dans la Grèce antique, sous-estimant 
les informations culturelles et linguistiques amazighes margi-
nalisées qui auraient pu fournir des informations importantes 
sur les origines des régions occidentales de l'Égypte et un récit 
plus précis du passé de la région » et elle conclut sa modeste 
étude par cette réflexion : « J'avais une vague connaissance 
préalable que le territoire libyen s'étendait jusqu'au Nil à un 
moment donné, et que la langue amazighe et la langue égyp-
tienne avaient certaines similitudes et appartenaient toutes 
deux à ce que les érudits classaient comme une famille de lan-
gues hamitiques. Je ne savais pas que, pas à pas, je rencon-
trerais tant de rapprochements, tant d'indices et de racines 
communes profondes, une vaste panoplie d'informations éty-
mologiques que je n'ai nullement épuisées”.

La troisième publication qui va renforcer la relation des Ama-
zighs et des Egyptiens avec plus de détails et plus de profon-
deurs vient de la part de la chercheur algérienne Taklit Me-
barek-Slaouti qui a publié un extraordinaire ouvrage intitulé 
"Les Amazighs en Egypte. Des temps les plus reculés aux dy-
nasties Amazighes » et que le Haut Commissariat à l’Amazi-

ghité a eu l’amabilité de m’envoyer et où madame Slaouti met 
la lumière sur une très longue période historique des relations 
complexes politiques, sociales, commerciales et culturelles 
entre les populations amazighes anciennes de Libye, du Sahara 
et de l’Afrique du Nord avec l’Egypte pharaonique.

Cet ouvrage, en se basant des données archéologiques saha-
riens, atteste du l’étroit contact et de la profonde influence 
culturelle entre les deux civilisations, l’égyptienne et l’ama-
zigh ancien, comme le reflètent les peintures rupestres du Tas-
sili N Ajjer, dont certaines représentent des chars tirés par des 
chevaux, et qui sont similaires à ceux qui étaient utilisés en 

Egypte. Ainsi et en fin de compte, le char de guerre tiré par des 
chevaux égyptien est d’origine saharo-amazigh et elle ajoute 
que ces relations politiques et sociales étaient tellement pro-
fondes que les tribus Amazighes ont fini par former des dynas-
ties pharaoniques entières qui ont régné pendant plusieurs 
siècles sur l’Egypte, dont celle de Cheshonq Ier.

Et c’est dans ce sens que dans mon étude sur les femmes ama-
zighes dans l’histoire (3), j’ai souligné qu’une des questions qui 
se posent avec acuité c’est celle de savoir si les reines égyp-
tiennes, comme Nefertiti ou Cléopatre, ont elles des relations 
avec les femmes amazighes anciennes, du fait qu’elles parta-
geaient l’ordre matriarcal, et où j’ai répondu par l’affirmative 

du fait que dernièrement des chercheurs s’alignent 
de plus en plus sur la conviction de l’idée que la 
grande civilisation pharaonique est d’origine ama-
zighe. Les belles femmes égyptiennes anciennes, 
vénérées et admirées, à l’époque où les grecs et les 
romains se surprenaient profondément de leurs 
rôles et de leurs pouvoirs, celles-ci gouvernaient, 
décidaient et géraient le pays à l’égal des hommes, à 
l’encontre de la misogynie des religions patriarcales 
de judaïsme, du christianisme, de l’islam et des civi-
lisations gréco-romaines. La reine Merneith, Néfé-
rousobek, Hatchepsout, Taousert, Tyi, Néfertiti ou 
Cléopâtre, qu’elle soit la mère, la sœur ou la princi-
pale épouse du Pharaon détenait un rôle politique de 
premier ordre en gérant les affaires de l’Etat à côté 
de celui-ci ou/et durant son absence ou sa mort !

Président de la Fondation David Montgomery Hart 
des Etudes Amazighes

Notes :

(1)-www.youtube.com watch?v=kIqH20G2k1c

(2)-www.lefigaro.fr/culture/2019/01/15/03004-
20190115ARTFIG00007-les-mysteres-
des-pyramides-de-tiaret-derniers-vestiges-de-l-algerie-
avant-l-islam.php(3)-  https://amadalamazigh.press.ma/fr/
des-femmes-amazighes-dans-lhistoire/ 

* Par rachid raha
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ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, 
ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ 
ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ 
ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ 
ⴰⴽⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ.

ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵖⵔ 
ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ 
ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⴱⵓⴷⵔⴰⵔⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ 
ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 20, ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ 
ⵉⴱⵓⴷⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⴰⵕⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ 
ⴷⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴼⵔⴳⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ.

ⴰⵣⵡⴰⴳ ⵙ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ 

ⵡⴰⵜⵔⴱⵓⵔⵉ ⴼ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ
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5

5
ACTUALITES

timirtwww.amadalamazigh.press.ma

ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ 

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵎⴰⵙⵙ 

ⵄⴰⴱⴷⵍⵃⴰⵎⵉⴷ ⴷⴷⴱⵉⴱⴰ, 
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ 
ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷⵜ ⴳ 
ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ 
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ , ⵢⵉⵏⵉ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ 
ⴳ ⵓⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵍⵉⵏ: “ⴰⴷ 
ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏⵖ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖ 
ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ 
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ”.
ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ 
ⵜⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷⵜ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵎⴰⵙ 
ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ 
ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ 

ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ 
ⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏⵎⵙⵓⵔⵓⴼ 
ⴷⵉⴷⵙ, ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ 
ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ 
ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴽⴰ ⵜⵎⴰⵙⴰⵔⵜ ⴷ 
ⵜⵎⵍⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴷ 
ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴳ ⴽⵓ 
ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ.
ⵉⵙⵎⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⴷⴱⵉⴱⴰ 
ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ 
ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ 
ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ 
ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ 
ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ 
ⵉⴷⵔⵙⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⵙⵙⵔⵖⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ 
ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟ ⴰⴽⵓⵔⴷⵉ 
ⴳ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ 
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵉⵅⴼ ⵏ 
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2972, ⵢⴰⵣⵏ 
ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ 
ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⴰⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ 
ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ ⴰⵎⵖⴰⵔ 
ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ 
ⴰⵎⴰⵣⴰⵉⵖ.
ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ 
ⴰ ⴷ ⵉ ⵎ ⵓ ⵇ ⵔ ⴰ ⵟ ⵉ 
ⴰⴽⵓⵔⴷⵉ ⵉⵙ 

ⵉ ⵙ ⵙ ⵔ ⵖ ⴷ 
ⵉ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴳⴰⵏ 
ⴰ ⵎ ⴷ ⴷ ⴰ ⴽ ⴽ ⵯ ⵍ , 
ⵉⵜⵜⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ 
ⵓ ⵙ ⴳ ⴳ ⵯ ⴰ ⵙ 
ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 
ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵍⴽⵎ 
ⴽⵓ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ 
ⵏⵏⵙ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ 
ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ 
ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ.

ⴰⵙⵙⵔⵖⴷ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ 
ⴰⴽⵓⵔⴷⵉ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳ ⴰⵡⵙ 2972

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2972, 
ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ 
ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ13 
ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2022 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ 
ⴷ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ 
ⵏ ⵜⵓⵍⴰⴼⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ 
ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴷⵓⵏⵉ ⴳ 
ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ 
ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ  ⵜⴷⵍⵙⴰ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ.
ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵙⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. 

 ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ 
ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ, 
ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ 
ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2972, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ 
ⵉⵎⴷⵍⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. 

ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵎⵍⴰ ⵜⴼⵔⵉⵙⵉⵏ 

ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴷ 
ⵓⵔ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. 

ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⴰⵎⴰ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 
20 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵔⵔⵉⵡⴰⵇ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ 
ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⴼⴰⵙⵉ, ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ 
ⵜⴷⵍⵙⴰ.

ⵕⵕⴱⴰⵟ: ⴰⵙⴼⵙⵔ 
ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ 
ⵏ ⵓⵙⴳⴳ ⴰⵡⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 

ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 

ⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵢⴰ: ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
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4
إبداع

tirrawww.amadalamazigh.press.ma

ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 

ⵉⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 

ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2972, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ 

ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ ⵓⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ 

ⵓⵎⵄⵉⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⵓⵔⵉⵜⵉⵏ 
ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵃⵟⵟⵓ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ 

ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ. 

ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⴰⵎⴰ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ 
"ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ" ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ 

ⵙⵉⵏ, ⵜⵥⴹⵕ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵊⵊ 

ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ 

ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵜⴰⵙⵉⵏ ⴷ 

ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ. 

ⵅⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ 

ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ 

ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 

ⴽⵜⵓⴱⵕ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ 

ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ 

ⵡⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ 

ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ 

ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⴰⵊⴷⵉⵔ ⴳ 

ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 

ⴽⵜⵓⴱⵕ 2001, ⴷ ⵓⵙⵓⴼⴼⵖ 

ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ 
ⵓⴱⴰⵔⵓⵣ: "ⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 
ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: 

ⴰⵣⴰⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ".

  * ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏⵃⵎⵎⵓ 
 

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ: ⵜⵉⵍⵉⵜ 

ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ 

ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵜ 

ⵉⵎⵍⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ 

ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⵥⵉ ⴳ 

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ 
ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ 
ⵏ ⵓⵙⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ 
ⵜⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ 
ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵏ 
ⴷⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ 
ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ 
ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ 
ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ 
ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⵜⵉⵔⴰⵜ 
ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ 
ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴳⵉⵡⵔ ⵅⴼ 
ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ 
ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ 
ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⴰⵊⴷⵉⵔ ⵏ 2001 .

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⴹⴼⵔⵏ ⵉ 
ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏ 

ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ 
ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵣⵣⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ 
ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⴷ 
ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵓⵏⵓ 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2972 ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ 
ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ.
ⵉⵙⴽⵜⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ 
ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ 
ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ 
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ 
200 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ 
ⵓⵥⵕⴼ ⵏ 2022 ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵣⵣⴰⴳⵣ ⵏ 
ⵓⵙⵙⵓⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ 
1 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ 2025. 

 

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ 

ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ 

ⵉⵙⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ 
ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ 
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 
ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ  
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 
ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2972  ⴷⴷⵓ ⵓⵙⴳⵓⵎ 
" ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ  ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ". 
 
ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⴼⵓⴳⵍⴰ 
ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⴽⴰⵏ 
ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ 
ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴰⵡⵍ 
ⵅⴼ ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ 
ⵓⵙⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. 
 
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ 

ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵎⵏⴰⴷ ⵉⵏⵉⴰⵡ 
ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉ 
ⴰⵎⴰⵢⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ 
ⵜⵢⴰⵡⴼⴰⵏ ⵉⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ 
ⵉⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ 
ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵉⵏⴰⴳ. 
 
ⴰⵙⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙⴳ 
ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ  ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 
ⵏ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⴳⴰ 
ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ 
ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ 
ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ 
ⵡⴰⴽⴰⵍⴽ.

ⵉⵙⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ 

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 

ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ 2972 
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ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴼ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ 

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ 
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ
ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ 
ⴷ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ
ⵉⵎⵔⵙⵉ:  ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓ 
ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ,
ⵜⵕⵥⵎⵎ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 
2022 ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ 
ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵖ ⴷⵔⵓⵏ 
ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ 
ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ 
ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ (ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, 
ⵜ ⴰ ⴼ ⵉ ⴹ ⵉ ⵕ ⴰ ⵍ ⵉ ⵜ 
ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ 
ⵉⵎⵣⵔⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ, 
ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ 
ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ 
ⴷ ⵉⵎⵣⵔⵉⴳⵏ, 
ⵜ ⴰ ⴼ ⵉ ⴹ ⵉ ⵕ ⴰ ⵍ ⵉ ⵜ 
ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ 
ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, 
ⴰⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ 
ⵜⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵜ, ⴰⴽⵕⴰⵙ 5 
ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴼ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ 
ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ  ⴳ 
ⵜⵉⵡⵙ ⵜⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ 
ⴽⵓⴼⵉⴷ 19.
ⵙⵙⵓⵔⴼⴰⵜ ⵉⵢⵉ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵉⵏⵉⵖ 
ⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵙ 
ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵙⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ 
ⴷⴷ ⵓⵔ ⴱⴷⴷⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ 
ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵕⵊ ⴷ 
ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⵍⴼⵉⵔⴷⴰⵡⵙ (ⵎⵇⵇⴰⵔ 
ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ 
ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) ⴰⵡⵙⵏ 
ⴳ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ 
ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ 
ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ 
ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵓⴱⴱⴰⵢ 
ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ 
ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ 
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵖⵔ 
ⵏ ⵜⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴷ ⵏ 
ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ 
ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟ ⴰⵎⵏⵏⴰⵡ ⴷ ⴰⵜⵔⴰⵔ.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ,
ⵔⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵏⴼⴽ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵢⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⵏ 
ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵡⴰⵍⴰⵎ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⴰⴷ 
ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ 
ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵖⵏⵏⵓⵛ, ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ 
ⴰⴷ ⵏⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ 

ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ:
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ 
ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 
2011 ⴼ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, 

ⵢⵉⵏⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵡⵉⵙ 5 
ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, 
ⵎⴰⵛⵛ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ 
ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ 
ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, 
ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓ 
ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ ( ⴳ 2001, 
ⴽⴽⴰ ⵏⵏ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ 
ⵏ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵓⵔ ⴷ 
ⵉⵖⴰⵎⴰ ⴰⴱⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵡⵍ ⵉⵎⵎⴰⵖⵏ 
ⴷ ⵓⵣⵎⵣ !)
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵏ 
ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 26.16 ⴳ 
ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ 
ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  
ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⴰⴳⵏ ⴳ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ 
ⴳ 26 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, 
ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ 
ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (ⴳ 
ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, 2ⵎ, 
ⵎⵉⴷⵉ 1…) ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⴽⴰⵔⵏ 
ⴰⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ 
ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵎⴰⵍⴰⵏ 
ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ 
ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵖ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ 
ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙⴳ 2006 !
ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵖⵉⵍⵓⴼ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ 
ⵉⴳⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳ ⴳ ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ 
ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ 
ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏⴳⴰⵏⵉⵏ 
ⵜⵉⴽⵔⴽⴰⵙ, ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ 
ⵙⵎⵔⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ ⵉⴳⴰⵏ 

ⵜⵉⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ”, 
ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ 
ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.
ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵔ ⵓⴽⴰⵏ 

ⵙⵓⵍ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⵉⵖ ⵓⵔ ⵙⵙⵏⵏ 
ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⴷ 
ⵉⵙ ⵓⵔⵉ ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ 
ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ  ( ⴷ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵏ 
ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ), ⵉⵍⵍⴰ ⴳ 
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ 
ⵉⵖⵓⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ 70 ⴽⵎ ⵙⴳ ⴰⵎⵓⵔ 
ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ 315 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ 
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴼ 
ⵙⴰⵡⵍⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ 
ⵜⵉⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ.
ⵙ ⵉⵙⴼⵉⴼⵡⵏ ⴰⴷⵏ ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⴰⵇⵔⴰ , 
ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴰⴷ 
ⵏⵔⴰ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 
ⵉⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⴷ ⵉⵔⵓⵔⵏ 
ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2021 ⴷ ⴽⵓ 
ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ 
ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ:
ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ 
ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ 
ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴳⴰⵏ 
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵖ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵏⵖ ⵓⴷⴰⵢⵏ 
ⵏⵖ ⵉⴼⵕⴰⵏⴽⵓⴼⵓⵏⵉⵢⵏ, ⴰⵎ: ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ 
ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ, ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ, 
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵙⴳⴰ 
ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, 
ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ…ⵏⵙⵏⵏ ⴳ 
ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵏ 
ⵜⵉⴷⵜ ⴰⵔ ⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ 
ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ 
ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ 
ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵎⴽ ⵉⵊⵕⴰⵏ 
ⴳ ⵍⴽⴰⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ 2021 
ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵇⴰⵟⴰⵕ !
ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴰⴷ 

ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ 
ⵏ “ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ” ⵏⵖ 
“ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ” ⵃⵎⴰ ⴰⴷ 
ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ 
ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷⵎ 
ⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ 
ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵃⵎⴰ 
ⴰⴷ ⵜⴳ: “ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ”.

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ,
ⵏⴻⵏⵏⵓⵔⵣ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙⵎ ⴳ 
ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⴷ, 
ⴷ ⴰⴷ ⵜⵖⵔⵎ ⵉ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ 
ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵎⵔⵙⵏ 
ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ 
ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵍⵍⵉⵖ 
ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ ⵊⴰⵔ 
ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ  
ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, 
ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵏⵉⵜ ⴳ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ  
ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ 
ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ 
(2022-2032), ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ 

ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵏⵙⵉⴽⵓ, ⴰⵔ ⵏⵉⵜ ⵏⴰⵇⵔⴰ 
ⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ 
ⴷⵔⵓ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵕⵡⴰⵏ.
ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ, ⵎⴽ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ 
ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵎⴰⵙⵙ 
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴱⵏⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ 
ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ 
ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ 
ⵢⴰⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ 
ⵏⴻⵏⵏⵓⵔⵣ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔ 
ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵉⵥⵉⵍⵏ  ⵉ ⵚⴰⵃⴰ ⵏ 
ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⴷ. ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ 
ⴳ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏⵏⵙ 
ⴷ ⵜⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ 
ⵎⴰⵙ ⴷ ⴳ 6 ⵏⵖ 7 ⵏ ⵉⴷⵎⵍⵢⴰⵕ 
ⵏ ⵙⴰⵏⵜⵉⵎ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ 
ⵏⵏⵓⵏ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⴷⴰⵜ 
ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ, ⵉⵚⴰⵃⴰ ⵉ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵏⴰ ⵓⵏⵛⴽⴽ ⵉⴳⴰⵏ 
ⴰⵎⵥⵍⵓⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ 0.005 % 
ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ 
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ !
ⵖ ⵓⵡⵇⵍⵍ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴷ 
ⴷⵉⴷⵓⵏ ⵉ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ 
ⴰⴷ, ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵏⵜⵜⴰⵣⵏ ⵎⴰⵙⵙ 
ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵣⵓⵍⵏ ⵏⵏⵖ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ.

* ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵕⴰⵅⴰ
ⴰⵎⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵓⵜ 

ⵉⴷⵉⵙⵢⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ,
ⵜⴰⵎⵣⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ 

ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
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Les rapports avec l'Egypte

Les documents qui attestent les rapports entre les Libyens 
(Amazighs) et les Egyptiens remontent au 4 ème millénaire 
avant l'ère chrétienne. Sur une statue du roi Scorpion, dé-
couverte à Abydos vers 3500 av. J.C. apparaît le premier 
nom libyen «Tehenu ». On en déduit que le roi Scorpion dut 
combattre les Tehenus lors de sa tentative de l'unification de 
la Haute et de la Basse Egypte(1). A partir de cette époque 
en effet, on assiste à des contacts permanents entre les deux 
peuples. Ces contacts qui vont durer jusqu'à l'antiquité 
classique prennent des formes d'invasions, de perturbations 
ou, parfois simplement, des migrations permanentes de la 
part des Libyens ou des recrutements de mercenaires de la 
part des Egyptiens(2).

Pour les Egyptiens, les Tehenus sont « les Occidentaux » qui 
habitaient le voisinage de l'Egypte(3). Certains historiens 
pensent que le terme Tehenu était utilisé en opposition aux 
termes qui désignaient d'autres peuples de l'Est comme par 
exemple les Asiatiques(4). D'autres estiment qu'il désignait 
les populations qui ont la peau blanche, ou qui vivaient à 
l'ouest de la vallée du Nil et au nord de l'Afrique noire(5). On 
a supposé que les Tehenus occupaient les oasis et la région 
du Fayoum; d'après des scènes du temple de «Sahouré», 
représentant des Libyens, on a admis qu'ils avaient même 
atteint le sud de «Memphis » dés la 5 ème  dynastie(6). 
Ainsi, les documents égyptiens nous font savoir que les 
Libyens Tehenus, que, durant les temps côtoyaient de-
puis longtemps le Delta et ses oasis occidentales Certains 
auteurs avancent même préhistoriques, une population 
composée de Libyens et d'Egyptiens vivaient en symbiose 
dans le Delta et ses régions; mais pour comprendre cette 
fusion, il serait indispensable d'en connaître l'évolution(8). 
D'autres estiment que le royaume du Nord, fondé dans le 
Delta, présentait des traits libyens ou avaient des origines 
libyennes. La généalogie du roi Harpéson, descendant 
d'une famille libyenne qui s'était établie dans le Delta 
égyptien, compte les noms de onze ascendants mâles et 
de leurs épouses. Sous l'influence égyptienne, tous les 
hommes de cette famille semblent avoir été monogames(7).
Narmer qui avait été envoyé pour corriger les Libyens re-
belles, situés à l'ouest du Delta, a été identifié à un Libyen 
appelé « Narbata»(8). Certains historiens pensent que les 
victoires de Narmer et du roi Scorpion ont été remportées 
sur les Egyptiens et non sur des Libyens(9). On peut consi-
dérer que les deux cas sont possibles puisque, comme 
nous l'avons signalé, les deux peuples se trouvaient mêlés 
entre eux depuis la plus haute antiquité.
D'après les sources égyptiennes, les Tehenus s'établirent 
dans le Delta, le Fayoum, le Wade al-Natron et le long 
du versant nord de la vallée du Nil(10). Les occupants de 
ces régions versaient déjà une somme provenant de leur 
récolte et offraient une partie de leur bétail aux autorités 
égyptiennes. Les documents égyptiens qui citent les tri-
buts perçus de ces régions ainsi que, leur bétail et la fertilité 
de ses sols, sont abondants dés l'Ancien empire(11). Cepen-
dant ces oasis ne furent colonisés définitivement que sous le 
nouvel empire, avec Ramsès III à savoir la vingtième dynas-
tie (20 ème dynastie pharaonique)(12).
Jusqu'au règne de Ramsès II de la dix-huitième dynastie 
(la 18m dynastie pharaonique), les Tehenus avaient été 
le premier groupe libyen à menacer le pouvoir égyptien à 
l'ouest. Des mentions comme « causer la ruine des Tehenus 
» et plusieurs autres, sont courantes dans les documents 
égyptiens de cette époque (1301 1235)(13). Plus tard sous le 
règne de Méneptah, (14me et 13tme siècle), nous assistons 
à la participation d'autres peuplades libyennes qui vivaient 
à l'ouest des Tehenus, cités par les Egyptiens par des termes 
comme «< Lebous» ou «<Meshouechs », les ancêtres des 
Amazighs(14).
Sous le commandement d'un roi lebou nommé « Meryey»>, 
vers le 13ème siècle avant l'ère chrétienne, et avec l'alliance 
des peuples de la mer, les Libyens avaient, une fois encore, 
livré une bataille contre les Egyptiens qu'ils ont perdue face 
à Méneptah(15).
Les échecs successifs des Libyens face aux Egyptiens ne les 
avaient pas découragé; au contraire leurs attaques deve-
naient de plus en plus fortes et permanentes, de telle ma-
nière qu'ils avaient fini par conquérir et gouverner le Delta 
du Nil pendant plus de deux siècles. Nous trouvons leur écho 

dans la Bible, ainsi que dans le premier livre des rois et le 
deuxième livre des chroniques de Tyr qui nous rapportent 
que le roi «Chechonq Premier » (950-929) avait monté 
une expédition contre Jérusalem en l'an 929. Ce roi était 
contemporain du roi «< Salomon » qui a vécu entre 975 et 
935 et du roi de Tyr « Hiram»> entre 979 et 946.
Chechonq avait vidé, nous dit-on les trésors de Jérusalem 
et remplit celui de son Etat qui en avait fort besoin. « C'est 
le seul acte, écrit R. Comevin, de politique extérieure men-
tionnée, non seulement pour Chechonq I; mais pour l'en-
semble des deux dynasties libyennes, lebous et Meshouechs 
qui ont pourtant régner pendant plus de deux cents ans, 
entre 970 et 730 »(16).
Ainsi les Mesheouech et surtout les Lebous, étaient deve-
nus les deux groupes les plus puissants parmi la population 
libyenne. C'est peut-être là la raison qui a valu à ces der-
niers (les Lebous), de donner leur nom à l'ensemble de la 
Libye. Ces invasions et ces troubles fréquemment causés par 
les Libyens, ces victoires et la perception des tributs par les 
Egyptiens, risquent de nous montrer les rapports entre les 
deux peuples sous le seul aspect guerrier sans aucune es-
pèce d'influence culturelle des deux côtés. Or, la réalité est 
que la part des échanges culturelle, religieuse, politique et 
économique entre les deux peuples sont apparentes depuis 

les temps les plus reculés de l'histoire de l'Egypte.
Dans l'Ancien empire, le culte du dieu « Horus» (le dieu 
faucon) et celui de sa mère «Seth-Horus », la protectrice 
du bétail, étaient apparus dans la région occidentale du 
Delta, puis s'étaient répandus, aux époques ultérieures loin 
vers l'ouest jusqu'à Barca(17). Comme nous l'avons signalé, 
ces régions étaient occupées par des groupes, voire des 
royaumes libyens (amazighs). On sait par ailleurs que l'agri-
culture et l'élevage du bétail étaient très importants dans 
ces régions(18); De là on comprend l'importance du culte de 
cette déesse dans la vie des anciens amazighs. On sait aussi 
que dans le nord ouest de l'Egypte, des Libyens portaient, 
tatouée sur leurs bras, l'emblème de la principale déesse 
du temple de Saïs appelée « Nit >> ou «< Neith », « la ter-
rible avec ses arcs et ses flèches », qui « vivait à l'ouest»(19). 
Il paraît que cette déesse est la même que celle que les 
Grecs identifiaient à Athéna(20). Par ailleurs, nous savons 
par Hérodote que les Libyens qui vivaient aux environs du 
lac Triton adoraient encore au Vème siècle cette déesse(21).
D'autres renseignements nous parviennent des bas-re-
liefs découverts dans le temple-pyramide de «Sahourê » 
à Aboussir; ils représentent quatre chefs libyens avec le 
front orné de l'emblème du serpent royal «Uraeus », dont 
certains auteurs pensent que son origine remonterait à 
un ancien roi libyen du Delta(22 ). En outre, le témoignage 
d'Hérodote signalant l'abstention des Libyens, hommes 

et femmes,, de la 
viande de vache 
et de porc et, qui 
célèbrent des fêtes 
en l'honneur d'Isis, 
confirme l'infil-
tration du culte 
égyptien dans les 
régions ouest de 
l'Egypte et aux envi-
rons du lac Triton, en 
Tunisie actuelle(23). II est donc vraisemblable que ce culte 
d'Isis remonte á la plus haute antiquité chez les Libyens( 

24).
D'autres cultes attestés par les gravures rupestres, notam-
ment en Algérie et au Maroc, ont été considérés comme 
étant dus á la pénétration de cultes égyptiens. II s'agit de 
la vénération du bélier et du taureau. Mais on ne peut pas 
confirmer qu'ils étaient introduits en Afrique du Nord, 
étant donné l'ancienneté et même la perpétuité de :ertains 
aspects de cette religion jusqu'á même l'époque médié-
vale. En effet, Al Bakri (lleme siêcle de 1 êre chrétienne) 
rapporte qu'au sud du Maroc «dans une montagne escar-
pée, á coté des Beni Lemas, une tribu de Berbères idolâtres 

adoraient un bélier »(25). II íignale aussi que la vénération 
du taureau « Gourzil » était pratiquée au Maghreb(26).
II n'est pas exclu que certaines traditions égyptiennes 
ont marqué es cultes libyens. Mais il est aussi três vrai-
semblable que les cultes du bélier et du taureau soient 
purement libyens. Les représentations figurées de ces 
animaux qui remontent aux temps les plus reculés de /
histoire de l'Afrique du Nord, ne laissent aucun doute sur 
leur origine autochtone. D'autant plus, l'isolement géo-
graphique de la iribu dont parle Al-Bakri, doit contri-
buer á préserver ces usages chez ces Berbères, à l'abri de 
toute infiuence extérieure.

Les rapports de l'Afrique du Nord avec le 
nord méditerranéen
Les contacts entre l'Afrique du Nord et le bassin septen-
trional de la Méditerranée avaient existé depuis l'Áge de 
la pierre polie. Des vestiges archéologiques recueillis en 
Tunisie, en Algérie et au Maroc, témoignent en faveur de 
ces contacts. En effet des éclats et des outils d'obsidienne 
ont été découverts dans des sites néolithiques á Hergla, 
au Sahel tunisien, á Korba, dans le Cap Bon; ainsi que 
dans une station voisine de Bizerte et dans l'une des ïles 
«Habibas », prés de la ville d'Oran en Algérie occiden-
tale(27). Au Maroc on a trouvé de la céramique présen-
tant les mêmes caractéristiques que le décor cardial fait á 
l'aide d'une coquille de mollusque marin, style européen 
qui était répandu en Espagne(28).
Les vestiges constituent une documentation importante 
qui témoignent des contacts entre les deux rives qui 

s'étaient manifestés dés le Néolithique ; l'existence de 
l'industrie obsidienne dans les ïles Lipari et á Pantelleria 
oú ce matériau volcanique abonde, confirment l'authenti-
cité de ces contacts.
Autres témoignages qui ont attiré l'attention des cher-
cheurs résultent de Pexistence des «Haouanets», des 
mégalithes, des dolmens, des tombeaux circulaires dits « 
Bazinas » ou « chouchets » en Afrique du Nord. Ces formes 
se trouvent aussi en Italie, en Sicile, en Sardaigne et en 
Espagne. Avec les dolmens on dépasse même le cadre mé-
diterranéen; on les rencontre en Europe celtique et en La 
Grande Bretagne. II convient de signaler que cette archi-
tecture est attestée dans plusieurs pays; c'est un fait histo-
rique dont il faut prendre compte ; mais il serait téméraire 
de vouloir y reconnaïtre des contacts ou des influences 
culturelles(29 ). Nous avons déjá évoqué la fragilité des hy-
pothêses de certains auteurs qui voyaient dans ces monu-
ments, des iníluences celtiques, gauloises ou vandales(30 ).
En ce qui concerne l'origine des «haouanets», les   auteurs 
l'attribuent généralement á la Méditerranée orientale. 
D'aprês leur forme et leur contenu, on estime que les ca-
veaux de la Sicile sont antérieurs á ceux de l'Afrique du 
Nord et que par conséquent l'Afrique du Nord aurait recu 
cette architecture par l'intermédiaire de la Sicile. Or, on 
constate que les « haouanets » de l'Afrique du Nord pré-
sentent de nombreuses similitudes avec les sépultures de 
l'Orient méditerranéen depuis les cotes de l'Asie mineure 

Relations des Amazighs avec l'Afrique 

le monde Méditerranéen et avec l'Egypte(1)
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Monsieur Moha-
med Mehdi Ben-
saïd,

ministre de la 
Communication,

de la culture et de 
la jeunesse

Objet : discrimi-
nation raciale à 
l’encontre de la 
presse amazighe

Monsieur Le Mi-
nistre,

Vous venez d’ou-
vrir l’année 2022 
avec une impor-
tante rencontre 

avec un parterre d’acteurs du domaine de la presse et des 
médias nationaux (Conseil national de la presse (CNP), 
Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), 
Association nationale des médias et des éditeurs (ANME), 
Fédération marocaine des médias (FMM), et Syndicat na-
tional de la presse marocaine (SNPM)), le mercredi passé 
5 janvier, sur l’avenir de l’entreprise de presse, et qui s’est 
organisée sur fond  de la profonde crise qu’elle connaît à 
cause de la téléphonie numérique et de la pandémie du 
Covid-19.

Cependant, permettez-moi de vous ajouter que cette ren-
contre s’est déroulée en plus sur fond de la « discrimi-
nation raciale » à l’encontre de la presse amazighe. Une 
presse que vos prédécesseurs ministres Mohamed LAA-
RAJ et Othman EL FERDAOUS (même s’ils se targuent 
d’être Amazighs et amazighophones) ont volontairement 
ignorés et qu’ils ont contribué, de par leur négligence à 
l’asphyxier financièrement, et ce, au pire moment de ces 
deux pénibles années de la pandémie, où la très maigre 
subvention annuelle dédiée à ladite presse autochtone 
s’est suspendue, et ce malgré le fait qu’elle a pour objec-
tif fondamental la promotion de la diversité culturelle, et 
notamment de l’amazighité, en faveur d’une société démo-
cratique, plurielle et moderne.

Monsieur Le Ministre,

Laissez-moi vous transmettre nos pertinentes obser-
vations et nos critiques constructives, surtout que vous 
venez prendre les rênes et la responsabilité de ce dépar-
tement au sein du nouveau gouvernement d’Amghar Aziz 
AKHENNOUCH. Des critiques presque les mêmes que 
nous avons déjà formulé au président de Conseil National 
de la Presse (CNP) (1) :

Bien que la constitution marocaine réformée du 1er juillet 
2011 a reconnu l’identité amazighe au sein de son pré-
ambule et stipule dans son article 5 la langue amazighe 
comme langue officielle du pays, la presse marocaine, 
les médias nationaux et le Conseil National de la Presse, 
continuent malheureusement à pratiquer de manière 
ostentatoire de la discrimination raciale à l’encontre des 
Amazighs, de l’amazighité et de leur presse (sachez qu’en 
2001, il existait une dizaine de titres et qu’actuellement il 
ne persiste qu’un seul titre, et en plus, il est en danger de 
disparition(1) !).

En dépit de l’adoption de  la loi organique N° 26.16, vo-
tée à l’unanimité par les deux chambres du parlement, 

concernant la mise en œuvre du caractère officiel de la 

langue amazighe, entrée officiellement en vigueur, après 
sa publication au Bulletin Officiel, le 26 septembre 2019, 
la presse marocaine et les médias nationaux (y inclus les 
médias audiovisuels comme TVM, 2M, Medi1Sat…) ne 
cessent  de pratiquer la dite discrimination à l’encontre 
des Amazighs et de leur presse, comme en témoigne les 
campagnes de CNP. Des campagnes où la langue amazighe 
est complétement absente, alors que le ministère de la 
communication l’avait déjà reconnu comme telle depuis 
2006 !

Mais ce qui est le plus inquiétant et plus condamnable 
c’est le fait que les campagnes du CNP prétendent avoir 
comme objectif principal combattre les faks news, les 
fausses informations, alors qu’ils s’obstinent à continuer à 
utiliser la dénomination erronée de « Maghreb arabe », en 
flagrant contradiction avec le préambule réformée de la 
constitution marocaine en vigueur.

Ces médias agissent comme s’ils ignorent que le Maghreb 
n’est pas de tout arabe (2) et que l’origine des populations 
nord-africaines (et des Arabes du Proche Orient) se trouve 
au Maroc même, au site préhistorique d’«Adrar n Ighud 

» à 70 km de Marrakech et datant de 315 mille ans (4) 
! Des vérités scientifiques que confirment les données de 
l’anthropologie génétique (5) et les dernières découvertes 
archéologiques (6).

Partant de ces faits, nous aimerions fort bien appeler 
votre appréciable attention, Monsieur Le Ministre, celle 
des membres de Conseil National de la Presse (qui ont 
eu l’amabilité de nous répondre le 28 mai 2021 avec une 
réponse évasive et hors sujet et dont nous vous joignons 
la copie !), et celle des autres acteurs du domaine de la 
presse et des médias nationaux (FMEJ, ANME, FMM, 
SNPM, SNRT, MEDI1SAT…) et tous les journalistes ma-
rocains à essayer :

- Primo, d’éviter toutes terminologies et dénominations 
se référant au monolithisme linguistique, ethnique ou ra-
ciale qui sont erronées et racistes vis-à-vis de millions de 
citoyennes et citoyens Amazighs, qu’ils soient amazigho-
phones ou arabophones ou arabisés ou judaïsés ou fran-

cophones, comme les vocables : « peuples arabes », « 
monde arabe », « patrie arabe », « région arabe », « Oumma 
arabe », « printemps arabe » … Sachant que les « Arabes 
» eux-mêmes, ceux qui sont vraiment originaires de la 
péninsule arabique n’arrêtent pas d’exploiter les réseaux 
sociaux en faveur de la reconnaissance explicite de l’ama-
zighité de toute l’Afrique du Nord, et qui viennent de le 
rappeler récemment durant la soi-disant « Coupe Arabe 
de la FIFA 2021 », tenue à Qatar !

- Segundo, de s’engager à employer le vocable « Grand 
Maghreb » ou « Afrique du Nord » pour être en conformité 
avec les dispositions de la constitution marocaine du 1er 
juillet 2011, qui a remplacé définitivement l’appellation « 
Maghreb arabe » par celle-ci, et ce afin d’éviter de perpé-
tuer l’apologie idéologique autoritaire de « nationalisme 
arabe » et de ses slogans obsolètes, aux antipodes de la 
réalité historique et de la composition anthropologique de 
la population du Royaume du Maroc et de toute l’Afrique 
du Nord, qu’on dénomme Tamazgha.

- Tercio, de vous engager à corriger la dénomination de 
l’agence officielle de l’«Agence du Maghreb Arabe de 

Presse (MAP)», simplement en «Agence Marocaine 
de Presse», comme elle figure correctement en langue 
française au sein de ces propres véhicules de service.

Monsieur Le ministre,

Nous espérons que, dorénavant, vous allez déployer vos 
efforts à combattre ladite discrimination raciale et en 
essayant de recommander à vos membres et à tous les 
journalistes marocains d’utiliser des terminologies et 
des vocables appropriés en faveur de traduire sur le ter-
rain du contenu de la loi suprême qu’est la Constitution 
marocaine, et que celle-ci prône décidément l’égalité 
des deux langues officielles, à savoir, la langue amazighe 
et la langue arabe. En effet, cela s’achemine, en plus, en 
parfaite conformité et syntonie avec les récentes recom-
mandations relatives à la Décennie internationale des 
langues autochtones (2022-2032) que vient de lancer 
l’ONU et l'UNESCO, et dont nous invitons votre dépar-
tement ministériel à s’y impliquer activement.

En définitive, comme l’avait bien souligné l’ancien 
ministre de la Communication, M.  Mohamed Nabil 
BENABDALLAH: « le renforcement de la presse écrite 
d’expression amazigh est une nécessité sociétale impé-
rieuse », et c’est pour cela que nous souhaitons pro-
fondément que votre ministère devrait se pencher sur 
des mesures exceptionnelles et concrètes en faveur d’ 
une politique de « discrimination positive », en dédiant 
plus de subsides de l’Etat afin d’assurer la nécessité 

impérieuse de sa continuité, de son développement et de 
la diversité des titres. Sachez, par exemple, que sur les 
6 ou 7 milliards de centimes que votre ministère dédiait 
auparavant à la presse écrite avant la pandémie, la presse 
amazighe n’en bénéficiait que d’un misérable, infime et 
honteux pourcentage de l’ordre insignifiant de 0,005 %, 
alors que la presse amazighe concerne, normalement, la 
majorité de la population marocaine !

Dans l’attente d’un opportun rendez-vous avec vous afin 
d’aborder en détail cette problématique, veuillez agréer, 
Monsieur le Ministre, l’expression de nos meilleures salu-
tations.

* Co-Gérant de la société EDITIONS AMAZIGH,

   éditrice du journal «Le Monde Amazigh»

Rachid Raha dénonce la discrimination 
à l'encontre de la presse autochtone  Amazighe

Rachid RAHA
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مشال إفريقيا 
أرض التعايش

وجهة نظر

يعد شمال إفريقيا بعد التاريخ 
بني  واللقاء  التعايش،  أرض 

والثقافات،  والحضارات  الشعوب 
االمازيغي  الشعب  سمات  ومن 
من  البقعة  هذه  يسكن  الذي 
األرض الرتحيب بالجميع، وحسن 
درجة  إىل  والضيافة  اإلستقبال 

الذوبان أحياناً، والتالقح .
معروفة  تاريخية  محطات  وعرب 
بشمال  كانت  التاريخ،  أمهات  يف 
ذكرت  أخرى  شعوب  إفريقيا 
أهمها  والتاريخ،  الدين  كتب  يف 
كانت  وما  الفرعونية  الحضارة 
حيث  من  استثناء  من  تشكله 
طبيعة عيش ملوكها وشعبها وما 
وصلت إليه من السيطرة والهيمنة 
عىل  الذات  وإثبات  والجربوت، 

حساب اآلخرين .
وءيمازيغن عايشوا فرتة الفراعنة، 
بل يمكن القول أن الفراعنة كانوا 
وال  بمرص،  ءيمازيغن  أرض  عىل 
عالقات  هناك  تكون  أن  يستعبد 
ألن  وعطاء  وأخذ  وتزاوج  صهارة 
ذلك طبيعي يف كل األزمنة واالمكنة 

طيلة مراحل الوجود اإلنساني .
بطش  من  ءيمازيغن  ينجوا  ولم 
حاول  والذي  الفراعنة،  ملوك  أحد 
الشعب  يف  والتحكم  السيطرة 
املفاجأة  حدثت  وهنا  األمازيغي، 
شيشونغ  ملك  إنتصار  املنتظرة، 
الفرعوني،  امللك  عىل  األمازيغي 
الشعب  إحتفال  ذكرى  وهي 
االمازيغي باالنتصار والذي صادف 
األمازيغية  الفالحية  السنة  رأس 

العريقة يف التاريخ .
ويمكن إستخالص بعض العرب مما 
شعب  ءيمازيغن  أن  أهمها  سبق، 
افريقيا،  شمال  يف  وأصيل  عريق 
ومن الشعوب ذات حضارة عريقة  
واملكان،  الزمن  يف  ثابتة ومتفاعلة 
التعايش والتفاعل مع  وأنه شعب 
إنتهت  وأقوام  األخرى  الشعوب 

وبقي تاريخها .
بقي  أنه  أكثر  واملهمة  واألساسية 
ينبض بالحياة،  رغم كيد الكائدين 
أثره  محو  يف  الراغبني  وكثرة 

والقضاء عليه شعبا وحضارة .
اإليجابي  من  أنه  األخري  يف  وأرى 
الفراعنة  حضارة  قراءة  واملفيد، 
فيه  محالة  بدون  ألنه  وتاريخهم 
مخفية  غري  أمازيغية  بصمة 
واالنسان  واملجال  األرض  فرضتها 
والتفاعل  والتواجد  واللغة 

واإلنتصار.

حلسن بنضاوش

شمال  وسكان  القديمة  مرص  بني  العالقات  تعترب 
إفريقيا ضاربة يف القدم، فتميزت تارة بطابع التعاون 
وصول  إىل  أدت  بحروب  أخرى  وتارة  الجوار  بحكم 
مقاليد  إىل  شيشينق  األمازيغية  األصول  يف  الفرعون 
هذه  توطدت  وقد  م.  ق   950 عام  الفرعوني  الحكم 
الثاني  ليوبا  والسيايس  التاريخي  الزواج  بعد  العالقات 
بكليوباترا سليني ابنة كليوباترا ملكة مرص وماركوس 
وحسب  امليالد،  قبل  األول  القرن  نهاية  انطونيوس 
م  ق   25( الثاني  يوبا  يتصف  بوکبوط،  محمد  الباحث 
أصله  عىل  فعالوة  مميزة،  بشخصية  امليالد(  بعد   33

النوميدي األمازيغي وتربيته الرومانية، فهو بونيي بما 
ورثه مع قومه من حضارة قرطاج، وإغريقي بثقافته 
وذوقه الفني، ومرصي بزواجه من ابنة كليوبرتا ملكة 
طرف  من  شك  بدون  روعيت  الجوانب  هذه  كل  مرص 
عرش  العتالء  يوبا  اختيار  عند  الروماني  اإلمرباطور 

موريطانيا
الحس  عىل  األثر  كبري  املميزات،  هذه  لكل  كان  لقد 
الثقايف والذوق الفني للملك يوبا الثاني السيما يف مجال 
العمارة، فعندما أراد تشييد عاصمته قيرصية بالجزء 
الجزائر  املمتدة من رشق  املوريطانية  الرشقي ململكته 
املعماريني  جلب  غربا،  األطليس  املحيط  إىل  الحالية 
فينوا  ومرص،  وروما  االغريق  بالد  من  والفنانني 
مجموعة من املعالم التاريخية التي مازالت تشهد عىل 
الحضارات. وانطالقا  امللك بمعمار هذه  تأثر هذا  مدى 
من قيرصية وتقليدا املعمار العاصمة انترشت باململكة 
واملعمارية  الفنية  األساليب  من  مجموعة  املوريطانية 
من  واملرصية،  والرومانية  اإلغريقية  األصول  ذات 
بينها، نذكر التيجان اللوتيسية املرصية التي اكتشفت 
بمجموعة من املدن بالجزء الغربي للمملكة املوريطالية 
تأثر  حد  أي  فإىل  وبناصا،  وساال  وهيبون  أوتيكة  مثل 
هي  وما  التيجان؟  بهذه  املوريطانيون  املعماريون 
مميزاتها ؟ وقبل ذلك ما هي التيجان اللوتيسية بمرص 

القديمة وعالقتها املعتقدات الدينية املرصية ؟
تعد زهرة اللوتس رمزا للحضارة املرصية قديما وحديثا 
وترجع العالقة بني املرصيني وهذه الزهرة إىل املعتقدات 
الخلق،  بداية  بينها وبني  التي ربطت  القديمة  املرصية 
مكونات  كأحد  نفرتوم  اإلله  اسم  يذكر  ما  وعادة 
يف  هيليوبوليس  بتاسوع  املقدسة(  الكائنات   ( النرتو 
أسطورة خلق الكون، إذ يعترب أول ما ظهر من محيط 
اللوتس  زهرة  يحمل  رجل  هيئة  يف  ويصور  األزيل  نون 
حابي  النيل  إله  يتمثل  كما  )اللوحة1(.  رأسه  فوق 
ثديني وبطن ممتلئة ويجلس عىل  عىل شكل رجل ذي 
تحاكي  ،و  التونس  زهرة  رأسه  فوق  حامال  كريس 
النيل:  نهر  القدامي،  للمرصيني  بالنسبة  األخرية  هذه 
فأوراقها تعني البحريات املتفرعة للنيل وساقها مجراه 
نقرأ  التاريخية  وباملصادر  النيل،  دلتا  تساوي  والزهرة 
عند هريودت الذي وصف مرص خالل القرن الخامس ق 
م، أن نبتة اللوتس هي نوع من زنابق املاء وكانت تزرع 
كانت  التي  املجففة  وأزهارها  جذورها  طعم  أجل  من 

تطحن مع الدقيق لصناعة الخبز.«.
ويبدو أن ارتباط زهرة اللوتس ببداية الخلق لم يقترص 
عىل الديانة املرصية القديمة فقط إذ نجده يف األسطورة 
إحدى  مع  الحب  هرقل  يبادل  لم  عندما  اإلغريقية، 
الحوريات التي وقعت بحبه وبعد مماتها غرية تحولت 

إىل نبتة اللوتس.
بليبيا  قبيلة  وجود  إىل  هريودت  يشري  إفريقيا  بشمال 
الغرب من  إىل  اللوتس ويموقعها  آكلة  اسمها  القديمة 
عىل  البحر  يف  اللوتس  أكلة  أرايض  وتربز  املكاي،  قبيلة 
أكيل  أن  ويضيف  البحر،  عرض  يف  يمتد  رأس  شكل 
اللوتس يصنعون أيضا من تمار هذه النبتة الخمر ، وقد 
ادى هومريوس يف ملحمته  القبيلة  لهذه  أول ذكر  ورد 
يرصف  اللوتس  يأكل  من  بأن  أكد  والذي  األوديسا 

االهتمام من رؤية وطنه وزوجته وأوالده.
بالبيئة  يتأثرون  وصناعه  املعمار  كون  إىل  استنادا 
مجموعة  املرصية  بالحضارة  اكتشفت  بهم،  املحيطة 
البيئي  بالتنوع  وثيق  ارتباط  لها  األعمدة  تيجان  من 
والديني ملرص القديمة، ويمكن تقسيم أهمها إىل خمس 

أصناف، نستعرضها عىل النحو التايل:

- أعمدة ذات تيجان شبيهة بالدورية:
جذع  ويكون  مستديرة  وقاعدة  مربع  بتاج  تتميز   

العمود تارة مضلعا وتارة أخرى محززا 
نجد هدا النوع بمعبد الكرنك والدير البحري.

ذات  أعمدة  بردية  تيجان  ذات  أعمدة   papyriforme

تيجان بردية  
الربدي  أزهار  من  مؤلفة  تيجان  عن  عبارة  تكون 
تتجمع  النبتة  هذه  سيقان  من  أيضا  مكونة  وساقها 
 )Neouserra( مستديرة  وقاعدتها  التاج  أساس  عند 
بأعمدة  الخامسة وبالضبط  إىل األرسة  أقدمها  يرجح 

بشكل  انترشت  أنها  غري  رع  أورس  يف  الجنائزي  املعبد 
كبري يف عهد األرس الوسطى والحديثة. 

Palmiforme- أعمدة ذات تيجان نخلية 

يتألف تاجها من مجموعة من سعف النخل وتنفتح اىل 
الخارج، يحمله جدع يشبه جدع النخلة. توجد بجميع 
العهد  خالل  وجودها  واستمر  الفرعونية  األرس  مباني 
بمقربة  االعمدة  لهده  نموذج  أقدم  يوجد  البطليمي، 
استعملت  كما  الخامسة.  باألرسة  أوناس  الفرعون 

بمعبد امينفيس بتل عمرنة .

Hathorique  - أعمدة ذات تيجان حتحورية  

عليها  يظهر  واجهة  وله  الشكل  مكعب  بتاج  تتميز 
اإلله حاتور، استعملت بشكل خاص خالل عهد األرسة 
بمعبد  استعملت  الروماني  البطليمي  والعرص  الحديثة 

دندرة والدير البحري والكرنك اللوحة5

Lotiforme  - أعمدة ذات تيجان لوتيسية

التاج.  هدا  تكون  التي  اللوتس  نبتة  اىل  التسمية  تعود 
ويدخل ضمن هدا النوع ثالث أصناف. 

تيجان مؤلفة من زهرة واحدة مقفلة عىل شكل برعم 
وساق اسطوانية 

شكل  لها  مزهرة  واحدة  زهرة  من  مؤلفة  تيجان   -
ناقوس معكوس الوضع 

- تيجان مؤلفة من عدة ازهار مقفلة كالربدي وساقها 
أسفل  عند  وتجمعها  االزهار  هذه  سيقان  من  مكونة 

التاج خمس أربطة.
شكله  يكون  أن  اللوتييس  النتاج  صانع  راعى  وقد 
زخور  يمثل  زخريف  تحوير  يف  الزهرة  كأس  شكل  عىل 
اللوتس  العمود عىل شكل عروق  بناء  اللوتس. كما تم 
املستديرة، وتظهر أقدم األعمدة اللوتسية بمرص العليا 
حيث  ململكتها  شعارا  اللوتس  زهرة  من  اتخذت  التي 
نجدها بمصطبة تعود لألرسة الخامسة بأبوصري. وقد 
استعملت بكثرة يف عهد األرسة الوسطى السيما بمقابر 
أصبحت  البطليمي  العهد  إبان  أنها  غري  حسان،  بني 

منترشة بقوة لكن بشكل منمنم« )اللوحتان 6 و7
تعد التيجان اللوتيسية صنيعة فكر وسواعد املرصيني 
الفنية يف  ابداعاتهم  القدامى وهي تعرب عن جانب من 
وقد  بهم.  املحيطة  بالطبيعة  وتأثرهم  العمارة  مجال 
بالبحر  الحضارات  من  مجموعة  إىل  بعد  فيما  انتقلت 
البوني  االغريق وبأوتيكا خالل  املتوسط كبالد  األبيض 
حيث عرت عىل تاج مزين بأوراق منمنمة لزهرة اللوتس. 
الشبيه  العهد  التاج  لوزين  الباحث  عليها  فأطلق 

باللوتييس 
تاج  بقايا  عىل  بالجزائر  هيبون  بموقع  اكتشف  كما   
pseudo-.باللوتسية شبيهة  زخارف  يحمل  عمود 

 lotiforme

من  النوع  هدا  عىل  العثور  تم  الغربية  بموريطانيا 
التيجان بكل من موقعي ساال و بناصا. من هنا نطرح 
السؤال حول ما ادا كان صناع هده التيجان اللوتيسية 
التيجان؟ وما  النوع من  قد احرتموا طرق زخرفة هذا 

هو مدى تأثرهم بها؟ 
خالل  الهندسية  األنظمة  تحديد  يصعب  عام.  بشكل 
لعدة  ذلك  ويرجع  القديم.  باملغرب  املوريتاني  العهد 
وعدم  املوريطانية  األعمدة  قلة  منها  نذكر  أسباب، 
املعالم  بداخل  الطبيعي  مكانها  يف  تام  بشكل  وجودها 

املوريطانية لكن يمكننا تحديد األنواع التالية.

 أ -تيجان أيونية:   
بالقرب  الرخو  الحث  من  تاجا  اآلثار  علماء  اكتشف 
األيونية  التيجان  ضمن  فأدرجوه  بولييل،  الفوروم  من 
ذات  بطبلية  التاج  هذا  ويتميز  البوني،  التأثري  ذات 
زخرفة بارزة ويتكون من واجهتني مزخرفتني واحدة 
ضمن  أدخلت  وثد  نباتية  بأوراق  والثانية  بحلزونيات 
هدا الصنف أنواع أخرى من التيجان كالتيجان األيونية 
البوني  التقليد  ذات  األيونية  والتيجان  الهلينيسية   –
األيوني،  التاج  بعنارص  املزينة  الطبلية  ذات  والتيجان 
النظام  اقتبست  ألنها  محلية  تيجانا  نعتربها  أننا  غري 
الهنديس األيوني فقط خطوطه العريضة كالحلزونيات. 
عليها  املتعارف  وزخارفه  مقاييسه  عنه  تأخد  ولم 

باملصادر الكالسيكية وباملأثر االغريقية والرومانية.

»ب – النظام الهنديس الكورنتي: 
ولييل  مواقع  من  لكل  املوريطانية  باملستويات  عثر   
االثار  علماء  عليها  أطلق  تيجان  عىل  وتمودة  وساال 
مثيالتها  تشبه  ال  انها  غري  الكورنتية«..  »التيجان 
املتعارف  واالبعاد  الزخرفة  مستوى  عىل  الكالسيكية 

عليها ومصدريا بهذا النظام الهنديس.

ج – التيجان الشبيهة باللوتيسية:
أجرى الباحث جون بوب استبارا ما بني الشارع الرئييس 
وقوس النرص بموقع ساال فاكتشف بناية هدمت عند 
للميالد إلعادة  الثاني  القرن  وبداية  األول  القرن  نهاية 
بناء وسط مدينة ساال. وعثر بها عىل تاج عمود. صنفه 

بوب ضمن التيجان الشبيهة باللوتسية.
تاجان  بناصا  ملعبد  األمامية  بالواجهة  ويوجد 
الحث  من  ومصنوعني  متقاربة«  أبعاد  لهما  لعمودين 
الشبيهة  التيجان  ضمن  كذلك  بوب«  صنفهما  الرخو، 
املزخرفة  املرصية  التيجان  مع  لتشابهها  باللوتيسية 
بزهرة اللوتس«. وتتميز هذه الزخارف بشكلها املنمنم 
ألنها تشبه أي نبتة حقيقية، ويبدو من خالل الزخرفة 
ويرجع  الحجار،  مقص  تتعد  وال  بسيطة  النجر  أداة 
الرخو  الحث  أي  العمود  منها  املصنوع  للصخرة  ذلك 
يسمح  ال  والذي  التفتت  والرسيع  الهشة  الطبيعة  دو 
يف  املستغلة  والحادة  الدقيقة  النجر  أدوات  باستعمال 
زخرفة  أن  الواضح  ومن  املعقدة،  الزخارف  صناعة 
تم  ألنه  بموريطانيا  متداولة  جد  كانت  اللوتس  زهرة 
اللوتس  بزهرة  مزخرفة  بولييل  مبخرة  عىل  العثور 

وصفها جودان ب »املبخرة البوينية. 
باملغرب  املوريطانية  اللوتيسية  للتيجان  دراستنا  بعد 
املرصية،  اللوتيسية  بالتيجان  ومقارنتها  القديم 
التيجان أخذوا فقط  النوع من  لنا أن صناع هذا  ظهر 
شكلها  حيث  من  اللوتس  لزهرة  العريضة  الخطوط 
ابعاد  احرتام  يتم  ولم  املنمنمة،  وتويجاتها  املخروطي 
الوريقات املكونة للزهرة مما جعل الباحث جون بوب 

يسميها بالشبيهة باللوتيسية.
عىل  تأثرت  عام  بشكل  املوريطانية  التيجان  أن  ويبدو 
من  واإلغريقية  واملرصية  البونية  باملدرسة  التوايل 
اللوتس  لزهرة  املخروطي  والشكل  البويضات  خالل 
غري  األيونية.  التيجان  لزخرفة  العريضة  والخطوط 
والسيما  بموريطانيا  اللوتيسية  التيجان  صناع  أن 
بها  املعمول  املقاييس  يحرتموا  لم  الغربي،  بجزئها 
بمرص القديمة أي أن تاج العمود يساوي سدس ارتفاع 

العمود ككل.
لإلشارة، يبدو أن التيجان الشبيهة باللوتيسية استمرت 
خالل العهد الروماني بولييل حيث عاينا تاجا مخروطيا 
متأثرا بالشكل املخروطي الزهرة اللوتس بمنزل نصف 
التيجان  ضمن  ايتيان  روبري  صنفه  والذي  األعمدة 
الهندسية  األنظمة  مع  تشابهه  لعدم  االستثنائية 
الكالسيكية املتداولة بالعالم الروماني غري أننا الحظنا 
بوريقات  ومزخرف  املخروطي  بشكله  يتميز  أنه 
زهرة اللوتس. نستخلص مما سبق أن صناع التيجان 
للتيجان  العريضة  بالخطوط  احتفظوا  بموريطانيا، 

اللوتيسية وأخذوا منها شكلها املخروطي ووريقاتها.
خالصة :

اللوتيسية املرصية عىل  التيجان  بعد دراستنا لتأثريات 
هذه  صناع  أن  نستخلص  املوريطانية  األعمدة  تيجان 
حني  يف  املخروطي  شكلها  فقط  منها  أخذوا  التيجان 
نجروا وريقاته بشكل منمنم. ونرجع ذلك لعدم وجود 
كما  القديم.  للمغرب  الطبيعية  بالبيئة  اللوتس  زهرة 
يبدو أن هؤالء الصناع لم يتتلمذوا مبارشة عىل املدرسة 
املرصية ولكنهم أدخلوا ذوقا خاصا عليها. كما يمكننا 
التيجان  لصناعة  بذاتها  قائمة  مدرسة  عن  الحديث 
والبونية  االغريقية  بالحضارة  متأثرة  املوريطانية 

واملرصية.
املصدر: كتاب التراث القدمي لبالد املغارب من البدء إىل هناية املمالك 

األفريقية ، 

التأثريات املتبادلة بني مصر واملغرب القدمي يف العمارة والفنون
تيجان األعمدة اللوتيسية منوذجا

رتيبة ركلمة
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أعضاء  أخنوش،  عزيز  الحكومة  رئيس  دعا 
التدابري  كل  اتخاذ  رضورة  إىل  الحكومة، 
لألمازيغية  الرسمي  الطابع  لتفعيل  الالزمة 
التي  واملؤسسات  الوزارية  القطاعات  داخل 
أنشطة  كل  ودعم  وصايتها،  تحت  توجد 
الثقايف  املوروث  وحماية  األمازيغية  تثمني 
وتعبرياته.  أشكاله  بكل  األمازيغي   والحضاري 
وأعلن  رئيس الحكومة خالل االجتماع الحكومي 
ليومه الخميس 13 يناير 2022، بتقنية التواصل 
املحدثة  الدائمة  الوزارية  اللجنة  أن  املرئي، 
التنظيمي رقم  القانون  34 من  املادة  بمقتىض 
الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق   16-26
يف  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية  الرسمي 
ذات  العامة  الحياة  مجاالت  ويف  التعليم  مجال 
األولوية، ستجتمع قريبا لتتبع ومواكبة تفعيل 
الطابع الرسمي لألمازيغية، وللنظر يف املخطط 
الطابع  تفعيل  أجل  من  املندمج  الحكومي 
خارطة  سيشكل  الذي  لألمازيغية،  الرسمي 
القطاعات  لجميع  ومنسجمة  واضحة  طريق 
الحالية. الحكومية  الوالية  خالل   الحكومية 

بترسيع  ملزمة  الحكومة  أن  أخنوش  وأكد 
التي  األولوية  ذات  االسرتاتيجية  األوراش 
16- رقم  التنظيمي  القانون  عليها  ينص 

الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  املتعلق   26
يف  إدماجها  وكيفيات  لألمازيغية  الرسمي 

ذات  العامة  الحياة  مجاالت  ويف  التعليم  مجال 
واملوارد  الجهود  تعبئة  ورضورة  األولوية، 
الكفيلة  واملالية،  واللوجيستية  البرشية 
التنظيمي. القانون  هذا  مقتضيات   بتنزيل 

خالل  ذاته،  السياق  يف  الحكومة،  رئيس  وذكر 
االجتماع، أن الحكومة »دشنت واليتها بإجراءات 
منها  باألمازيغية،  للنهوض  وملموسة  جريئة 

عىل وجه التحديد تخصيص 200 مليون درهم 
الطابع  لتفعيل   2022 لسنة  املالية  قانون  يف 
الرسمي لألمازيغية، مع االلتزام برفع السقف 
2025؛  سنة  درهم  مليار  بلوغ  حتى  تدريجيا 
كما شدد عىل أن الحكومة ستواصل، بكل عزم، 
تنزيل التزاماتها طيلة هاته الوالية، حتى تتحقق 
املقاصد الدستورية واإلرادة امللكية والطموحات 

 الشعبية املتعلقة بهذا الورش الوطني الطموح«.
واملواطنني  املواطنات  الحكومة،  رئيس  وهنأ 
 ،2972 الجديدة  األمازيغية  السنة  بحلول 
ميمونة.  مباركة  سنة  تكون  أن   متمنيا 
الرصيد  مظاهر  من  تعد  التي  املناسبة،  وبهذه 
عىل  أخنوش  أكد  جميعا،  للمغاربة  املشرتك 
األمازيغية  ترسيم  مسار  باستكمال  االلتزام 
ضمن  ووضعها  املغربية،  للمملكة  رسمية  لغة 
أحكام  مع  ومتناغم  واضح  وطني  عمل  إطار 
عّززت  التي  الراسخة  امللكية  واإلرادة  الدستور، 
سريورة  يف  األمازيغية  والثقافة  اللغة  مكانة 
الروافد.  املتعددة  الوطنية  الهوية   ترسيخ 

حرص  الحكومة  رئيس  أبرز  الصدد،  هذا  ويف 
اعتالئه  منذ  السادس،  محمد  امللك  »جاللة 
األمازيغية  والثقافة  اللغة  إعطاء  عىل  العرش، 
املكانة التي تستحقها يف بناء الهوية الوطنية، 
لهذا  الدائمة  ومساندته  النرّية  توجيهاته  عرب 
الرافد الوطني، وهو ما عرب عن حّس اسرتاتيجّي 
لجاللته منذ الخطاب املرجعي ألجدير يف 2001، 
بمجموع  الدستوري  باالعرتاف  توج  والذي 
اإلرث الثقايف واللغوي للشعب املغربي باعتباره 

مكوناً أساسيا للوحدة الوطنية«.

عزيز أخنوش يدعو أعضاء احلكومة الختاذ كل التدابري الالزمة عزيز أخنوش يدعو أعضاء احلكومة الختاذ كل التدابري الالزمة 
 لتفعيل الطابع الرمسي  لتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغيةلألمازيغية

الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري 
 تصدر تقريرها السنوي برسم سنة 2020

العليا  الهيأة  أصدرت 
البرصي  السمعي  لالتصال 
برسم  السنوي  تقريرها 
يعرض   .2020 سنة 
بثالث  الصادر  التقرير 
األمازيغية  العربية،  لغات: 
إنجازات  أهم  والفرنسية، 
هيأة التقنني وكذا املؤرشات 
بتطور  املتعلقة  الرئيسية 
البرصي  السمعي  املشهد 
سنة  خالل  الوطني 
فيها  شملت  استثنائية 
االقتصادية  األزمة  تداعيات 
األزمة  عن  الناجمة 
سائر   19 لكوفيد  الوبائية 

القطاعات.
فيما يتعلق بتقنني املضامني 

لالتصال  األعىل  املجلس  أصدر  البرصية،  السمعية 
تبثها  التي  الربامج  يهم  قرارا   79 البرصي  السمعي 

اإلذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة. 
كما أصدرت الهيأة العليا تقريرا عن املعالجة اإلعالمية 
يقدم معطيات كمية ومالحظات   19 لجائحة كوفيد 
لألزمة  اإلعالمية  املعالجة  لجعل  وتوصيات  نقدية 
اإلنسانية  الحقوق  مبادئ  باحرتام  ملتزمة  الوبائية 
الصورة  يف  والحق  اإلنسانية  الكرامة  احرتام  مثل 

والحياة الخاصة.
أما فيما يخص تدبري تعددية التعبري عن تيارات الفكر 
العليا خالل  الهيأة  أنجزته  الذي  التتبع  والرأي، أظهر 
الشخصيات  ملداخالت  ساعة   846 إفراد   2020 سنة 
العمومية من طرف وسائل اإلعالم السمعية البرصية. 
خصصت 39 باملائة من هذا الغالف الزمني للفاعلني 
 23 الجمعويني،  للفاعلني  باملائة   30 للسياسيني، 
باملائة للفاعلني املهنيني و8 باملائة للفاعلني النقابيني.

كما أظهر تتبع مدد مداخالت فئة الحكومة واألغلبية 
ثانية، يف املجالت  املعارضة من جهة  من جهة، وفئة 
أن  العمومي،  البرصي  السمعي  لإلعالم  اإلخبارية 
مجموع  من  باملائة   60 مثلت  األوىل  الفئة  مداخالت 
 40 الثانية عىل  الفئة  املداخالت، يف حني حصلت  مدد 
باملائة من هذا املجموع. يذكر أن تقييم مدى احرتام 

مبدأ الولوج املنصف بني الحكومة واالغلبية من جهة، 
تمثيلية  أساس  عىل  يتم  ثانية،  جهة  من  واملعارضة 
هاتني الفئتني يف مجلس النواب )عىل التوايل 59 باملائة 

و41 باملائة إىل حدود نهاية 2020(.
فيما  املجايل  اإلنصاف  ملتطلب  االستجابة  أجل  ومن 
السمعي  االتصال  لخدمات  املواطن  بولوج  يتعلق 
البرصي، قامت الهيأة العليا بتعيني 8 ترددات للرشكة 
شبكتها  توسيع  أجل  من  والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية 
لبث التلفزة الرقمية األرضية. كما قامت بتعيني 107 
عموميني  ملتعهدين   FM الرتددي  بالتشكيل  ترددات 
 42 يف  اإلذاعية  خدماتهم  تغطية  لتوسيع  وخواص 
منطقة بجنوب اململكة وباملجاالت القروية النائية عن 

املراكز الحرضية.
لالتصال  العليا  الهيأة  إسهام  أيضا  التقرير  يربز 
السمعي البرصي يف اسرتاتيجيات السياسة العمومية 
حول  الوطني  التفكري  ورش  يف  مساهمتها  خاصة 

النموذج التنموي الجديد.
لإلشارة فإن الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي 
هي املؤسسة الرسمية الوحيدة التي تصدر تقاريرها 
روح  مع  انسجاما  االمازيغية  باللغة  السنوية 
الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي 

لالمازيغية.

تفاجأ الطاقم الصحفي لجريدة “العالم األمازيغي” بمنعه من تغطية أشغال الندوة 
األوىل ملواكبة إحداث “معھد التكوين يف مھن محو األمية” املنظمة اليوم الثالثاء 18 
الوكالة  املغاربية بالرباط، بتعاون مع  اليونسكو للمنطقة  يناير، من طرف مكتب 

الوطنية ملحاربة األمية، وبدعم مايل من بعثة االتحاد األوروبي باملغرب.
بالعاصمة  الندوة،  اشغال  احتضن  الذي  الفندق  ولوج  من  الصحفي  الطاقم  ومنع 
الجريدة، رشيد  مدير  الذي وصفه  املنع  هذا  توضيح خلفيات وسبب  دون  الرباط، 

الراخا بـ”التمييز العنرصي ضد الصحافة األمازيغية واألمازيغ يف وطنهم”.
وأضاف الراخا من أمام الفندق الذي يحتضن الندوة، عرب تقنية املبارش عىل صفحة 
إال  الندوة،  التواصل االجتماعي:” طلبنا املشاركة يف تغطية أشغال  الجريدة بموقع 
أننا تفاجأنا بهذا املنع والتمييز العنرصي الذي طال الصحافة األمازيغية”، مضيفا: 
مارست  املقابل  يف  والعربية،  الفرنكوفونية  للصحافة  سمحت  املنظمة  “الجهات 

العنرصية والتمييز ضد صحافة الشعوب األصلية “.
وأرجع مدير العالم األمازيغي سبب املنع إىل الرسالة التي وجهها يف وقت سابق إىل 
اإلتحاد األوروبي بخصوص مساهمته يف تراجع اللغات األصلية وتطرف الشباب يف 
السوداء  الالئحة  يف  وضعتني  املنظمة  الجهة  تكون  أن  استبعد  ال   ”: قائال  املغرب، 
بهذا  عنيها  أعرب  التي  املواقف  بسبب  وندواتها  لقاءتها  يف  الحضور  من  املمنوعة 

الشأن”.

“الوكالة الوطنية لمحاربة األمية” 
و”اليونيسكو” تمنعان الصحافة 
األمازيغية من تغطية ندوة بالرباط
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التي  الوطنية  الندوة  خالل  ومهتمون  باحثون  أجمع 
والتكوين«  للرتبية  »األمل  جمعية  من  كل  نظمتها 
السبت  االجتماعية«،  والتنمية  اإلبداع  و«رابطة 
بمدينة  غشت   20 الشباب  بدار  الجاري،  يناير   15

األمازيغية  بالسنة  االحتفال  بمناسبة  الخميسات، 
يف  األمازيغية  بوضعية  االرتقاء  أهمية  عىل  الجديدة، 

التعليم واإلعالم ويف مختلف مناحي الحياة العامة.
وأكد املشاركون خالل ندوة :«إيض ن ناير... مناسبة 
ظل  يف  للتعدد  واالنتصار  بالوطن  االرتباط  لتعزيز 
االرتقاء  عىل  العمل  هو  اليوم  التحّدي  أن  الوحدة«، 
األمازيغية  ورش  إنجاح  عىل  والعمل  باألمازيغية 
والرتكيز عىل »النصف املمتلئ من الكأس والعمل عىل 
كل  الجميع  مشاركات  خالل  من  الفارغ  الجزء  ملئ 
من مكانه ومن موقعه، دولة ومؤسسات والفعاليات 

األمازيغية وجمعيات املجتمع املدني«.

الرقي  يف  ساهمت  األمازيغية  القناة  مماد:  محمد 
باألمازيغية

خالل  األمازيغية  القناة  مديرة  مماد،  محمد  أكد 
يف  وافر  بقسط  ساهمت  األمازيغية  القناة  أن  مداخلته، 

التحسيس بأهمية اللغة والثقافة األمازيغيتني.
خالل  الثامنة  القناة  لعبته  الذي  بالدور  مماد،  وذكر   
الحمالت التحسيسية بشأن فريوس كورنا، مذكرا يف ذات 
تأسيس  تجربة  قاطعتها  التي  املراحل  بمختلف  السياق 
اطلعت  التي  التجارب  استحرض  كما  االمازيغية،  القناة 
الدول  تجارب  عىل  لالطالع  أنداك  املشكلة  اللجنة  عليها 

التي عرفت تجربة التعدد الثقايف واللغوي. 
انتاج  من  تمكنت  األمازيغية  القناة  إن  إىل  مماد  وأشار 
املادية  اإلمكانيات  رغم  وافرة  وبرامج  وثائق  أفالم 
والرقي  الجودة  هو  اليوم  التحدي  ان  مربزا  الضئيلة، 

باألمازيغية.
إلدماج  مواتية  والظروف  الرشوط  المجاهد: 

األمازيغية يف مناحي الحياة العامة
قال الحسني املجاهد، األمني العام للمعهد امللكي للثقافة 
تنامت  الطبيعية  والظروف  الرشوط   « إن  األمازيغية 
يف  وإدماجهما  األمازيغيتني  والثقافة  باللغة  للنهوض 
مسلسل ومجاالت كالتعليم واإلعالم والحياة العامة ذات 

األولوية ».
هو  األمازيغية،  بالسنة  االحتفال  أن  مجاهد،  وأكد 
ما  واستحضار  للتقييم  وفرصة  هوياتي  ثقايف  »احتفال 
النهوض  مجال  يف  تحقيقه  يجب  وما  لألمازيغية  تحقق 
الروافد  املتعدد  املغربية  الثقافة  إطار  يف  باألمازيغية 

واملكونات«.
وباملسار  لألمازيغية  تحقق  بما  االفتخار  :«يجب  وزاد   
الكثري«،  ننتظر  أننا  رغم  تحقق  ما  ونثمن  اتخذته  الذي 
وأردف :« قبل ستة عقود لم تكون هذه الفرصة متاحة، 
األمازيغية  منها  مرة  عجاف  سنوات  هناك  وكانت 

والثقافات بصفة عامة«. 
مرت  التي  املراحل  لـ«اإليركام«  العام  األمني  واستحرض 
 « وضع  الذي  أجدير  خطاب  إىل  وصوال  األمازيغية  منها 
املوالية«، مضيفا  واملرحلة  املرحلة  حدا فاصال بني هاته 
للثقافة  امللكي  املعهد  وتأسيس  أجدير  خطاب  بعد   « أن 
األمازيغية عرف النهوض باألمازيغية انتعاشا وصوال إىل 
املغربي  الشعب  مبتغى  حقق  الذي  يوليوز  فاتح  دستور 

بدسرتة األمازيغية ». 
وقال إن ما حققه املعهد امللكي للثقافة األمازيغية حققه 
املجتمع  وجمعيات  وافراد  مؤسسات  من  الرشكاء  مع 

املدني.
سيحسن  األم  اللغة  تدريس  عىل  االعتماد  الراخا: 

وضعية المغرب وينقد المغاربة من »اإلرهاب«
األم  باللغة  التدريس  أهمية  عىل  الراخا،  رشيد  شدد 
وتحسن  املغرب  لتقدم  ناجعة  وسيلة  باعتبارها 

وضعيته يف ترتيب التنمية البرشية.
 وأكد رئيس التجمع العاملي األمازيغي، أن تأخر املغرب 
وضعية  إىل  باألساس  راجع  العاملي  الرتتيب  سلم  يف 

التعليم املرتبطة أساسا بغياب اللغة األم.
»العالم األمازيغي« يف معرض  وذكر مدير نرش جريدة 
أزوالي،  أودري  إىل  وجهها  التي  بالرسالة  مداخلته، 
تحدث  والتي  اليونسكو،  منظمة  لدى  العامة  املديرة 
الحكومة  تمارسها  التي  اللغوية  اإلبادة  عن  فيها 
الحكومات  وتجاهل  للمغاربة،  األم  اللغة  ضد  املغربية 
املتعاقبة لتوصيات امليثاق العاملي للحقوق االقتصادية 
يف  املتحدة  األمم  عن  الصادر  والثقافية،  واالجتماعية 
املختص يف  املقرر  الصادر عن  2015، وللتقرير  أكتوبر 
األشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العرقي، والصادر 

خالل شهر أكتوبر 2018.
اعتمدت  التي  أملانيا  تجربة  نجاح  الراخا  واستحرض 
تتواجد  التي  الشعوب  ملختلف  األم  اللغات  تدريس  عىل 
يف  تنخرط  الشعوب  هاته  جعل  مّما  أراضيها،  عىل 

املغاربة  باستثناء  منه،  جزء  وتشكل  األملاني  املجتمع 
الذين وجهوا صعوبات كبرية يف االندماج داخل املجتمع 

األملاني، وكذا بلدان االتحاد األوربي. 
ولفت رئيس التجمع العاملي األمازيغي إىل أن أسباب ذلك 
راجع باألساس إىل تدريس اللغة العربية للمغاربة الذين 

يتشكلون يف أغلبيتهم الساحقة من األمازيغ.
واعترب الفاعل األمازيغي أن تجاهل اللغة األم يف املدرسة 
ويدفع  تميزا  يعترب  بالخارج،  وللمغاربة  املغربية 
ما  بسبب  املدرسة  من  النفور  إىل  والتلميذات  التالميذ 
يشعرون به من تمييز، و انفصاما هوياتيا وثقافيا مّما 
يجعلهم أكثر عرضا للوقوع يف فخ »اإلرهاب والشبكات 

اإلرهابية«.
توصيات  وتجاهل  إهمال  استمرار  إن  املتحدث  وقال   
1962 والتي نصت  اليونسكو التي تمت صياغتها عام 
املوجهة  التعليمية  الربامج  يف  األم  اللغة  إدخال  عىل 
األوىل،  السنوات  من  ابتداء  االبتدائي  التعليم  ملستويات 
من  و8   7 للمادتني  املتعمد  االنتهاك  يف  االستمرار  مع 
اعتمدتها  التي  الطفل،  لحقوق  الدولية  االتفاقية 
 ،1989 نوفمرب   20 يف  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
»اإلرهاب«  من  مزيدا  تفرخ  املغربية  املدرسة  سيجعل 

و«التخلف«.
واستطرد املتحدث أن »اإلرهاب ال عالقة له باإلسالم«، 
الوسطي  املالكي  املذهب  يتبنى  املغرب  أن  إىل  مشريا 
الشبكات  فخ  يف  املغاربة  وقوع  معتربا  واملعتدل«، 
اإلرهابية يف املغرب والبلدان األوروبية، »راجع باألساس 
وقيمهم  ثقافتهم  ومن  األم  لغتهم  من  حرمانهم  إىل 

األمازيغية«.
األمازيغي،  العاملي  التجمع  رئيس  استحرض  كما   
مجموعة من املراسالت التي وجهها إىل البنك الدويل، من 
أجل إقناعه بأن لغة األم هي أساس التعليم، وقال الراخا 
إن مسؤولة البنك الدويل رّدت عىل رسالته األوىل بالقول 
اهتماماته،  ضمن  يدخل  ال  األم«  اللغات  »تدريس  إن 
البنك  ملؤسسة  مراسالت  بعد  املتحدث،  يضيف  لكن، 
الدويل، استجاب هذا األخري وأقر يف األخري بأهمية تعليم 
األطفال باللغة التي يفهمونها، من أجل تحصيل علمي 
أن  يمكن  ال  التعليم  يف  املستعملة  اللغة  وهذه  فعال، 

تكون غري لغة األم.
سياسة  حول  وثيقة  استعرض  الدويل  البنك  وكان 
التعليم، وتتضمن االستمارة مجموعة من األسئلة تمت 
بعد،  فيما  احصاؤها  ليتم  املهتمني،  قبل  من  تعبأتها 
وتهدف هذه املبادرة إىل إدخال استحسانات وتجديدات 

مرنة عىل السياسة التعليمية.
لغة  وسياسات  فعالية  حول  األسئلة  وتمحورت 
التدريس، التي تعزز مستوى التحصيل العلمي، وسهولة 
والتوجه  امللكية،  حقوق  املعرفة،  أو  املعلومة  اكتساب 
من  املؤسسة  انتقدت  كما  التعليم،  وشمولية  الربحي، 
يفهمونها  ال  بلغات  األطفال  تعليم  املبادرة  هذه  خالل 

فكيف لهم أن يحصلوا املعرفة من خاللها.
 400 تخصيص  إن  الراخا،  رشيد  قال  أخرى،  جهة  من 
هدف  تحقيق  أجل  من  عام  كل  األمازيغية  للغة  أستاذ 
تعميم تدريس هذه اللغة بحلول عام 2026، لن يحقق 
أي هدف، مشريا إىل أننا »سنحتاج إىل 5000 أستاذ عىل 
األوىل  السنة  يف  األمازيغية،  اللغة  يف  متخصصني  األقل 
فقط من املرحلة االبتدائية، األمر الذي سيتطلب اثنتي 
التعليم  مستويات  لباقي  أساتذة  لتكوين  سنة  عرشة 
لخمسة  أستاذ   100.000 تتطلب  والتي  االبتدائي، 
يقارب  ما  أو  سنة  مائة  إىل  سنحتاج  أي  تلميذ  ماليني 
كان  إذ  األمازيغية  اللغة  أساتذة  خصاص  لتغطية  ذلك 

تكوينهم بهذه الوترية البطيئة.
وخلص رئيس التجمع العاملي األمازيغي إىل أن تدريس 
املغاربة باللغة األم سيحسن وضعيته يف مؤرش التنمية 
البرشية وسيحصن املغاربة من الوقوع يف فخ »اإلرهاب 

والتطرف«.

القيم  أهمية  عىل  يشدد  إرسى  عمر  الصحفي 
األمازيغية ودورها يف التصدي »للتطرف« 

القيم  أهمية  إرسى،  عمر  والباحث  الصحفي  استحرض 
فخ  يف  الوقوع  من  املغاربة  انقاد  يف  ودورها  األمازيغية 

اإلرهاب والتطرف«.
استقبلت  إفريقيا  شمال  »أرض  أن  إىل  إرسى  وأشار   
الرومان  من  والديانات  الثقافات  مختلف  مع  وتعايشت 
والفنيقني واإلسالم فيما بعد، وثقافات أخرى دون مركب 
يورد  الثقافات«.  هذه  بمختلف  وتأثر  تأثري  وكان  نقص 

املتحدث. 
وأضاف الباحث إرسى » غالبا ما نتحدث وندافع عن اللغة 

باألمازيغية،  األمر  تعلق  كلما 
األمازيغية  يل  بالنسبة 
منظومة ثقافية بأبعاد قيمية 
بقيم  ربطها  فبدون  عميقة، 
الذي  والتسامح  التعايش 
عرف به أجدادنا عرب التاريخ، 
يتجسد  الذي  التضامن  وكذا 
واملساواة  »تيويزي«،  يف 
والشعب  واملرأة  الرجل  بني 
كان  نعرف  كما  األمازيغي 
وكذا  العصور،  عرب  أميسيا 
قيم التشبث باألرض والوطن، 
الثقافات  كل  عىل  واالنفتاح 
مركب  بدون  والحضارات 
بهذه  ربطها  دون  نقص، 
أي  سيبقى  األساسية  األبعاد 
إدماجا  رصف  لغوي  إدماج 

منقوصا«.
معرض  يف  املتحدث  وزاد 
عن  ندافع  »حينما  مداخلته 
إطار  ذلك يف  يكون  األمازيغية 
العربية  وبني  بينها  املساواة 
دون  رسميتني،  كلغتني 
ُصِنعت  التي  الدارجة  تهميش 
فوق هذه األرض املباركة، فهي 
أساسيني،  رافدين  والحسانية 
دون أن ننىس اإلسالم املغربي 
خصوصياتنا  مع  املتماهي 
والرافد  والقيمية،  الثقافية 
بشكل  هي  العربي،  اليهودي 
عام، منظومة متكاملة تعترب 
لها«،  جوهرا  األمازيغية 
مستطردا:« لكن ال يمكن أبدا 
مكون  أي  تهميش  أو  التخيل 
أو رافد من الروافد مهما كان 
الفسيفساء  هذه  ألن  األمر، 
وحضاري  تاريخي  إرث 
خدمة  يف  مادي  ال  ورأسمال 

التنمية«.
»الثقافة  أن  إىل  وأشار 
بجميع  إسوة  األمازيغية، 
الثقافات، لديها عالقة وطيدة 
فشل  تبني  حيث  بالتنمية، 
التنموية  املشاريع  من  عدد 
التي أرشف عليها البنك الدويل 
وإفريقيا،  الجنوبية  بأمريكا 
ثقافات  أخذ  عدم  بسبب 
وخصوصيات ولغات الشعوب 
فتمت  االعتبار،  بعني  األصلية 
والهوية  الثقافة  إضافة 
للتنمية  أساسيتني  كرافعتني 

املستدامة«.
»االنتصار  إىل  املتحدث  ودعا 

شموليتها«،  يف  »تمغربيت«  ملنظومة 
مكانها  تأخذ  أمازيغية  »بدون  مضيفا 
إىل جانب العربية وكل الروافد، فال يمكن 
بناء  وعن  حقيقية  نهضة  عن  الحديث 
ويحس  الجميع،  فيه  يتساوى  مستقبل 
فيه الجميع باالنتماء بنفس القوة، يف ظل 
منطق »التنوع الذي يقوي الوحدة«، كما 
التنوع و »تمغربيت« من  أن ترسيخ قيم 
شأنهما أن يصريا بمثابة مناعة قوية ضد 
ثقافة  ونرش  املستوردة،  الهدامة  األفكار 
باألرض  والتشبث  واملواطنة  الوطنية 

وقيمها«. يورد املتحدث.
وقال إرسى إن »أغلبية املغاربة املتورطني 
شمال  أبناء  هم  بأوروبا  »اإلرهاب«  يف 
مواطنون  وهم  املغرب  ومن  إفريقيا، 
القيم«.  إىل »مسألة  ذلك  أمازيغ«، وأرجع 
قائال:«  مداخلته  معرض  يف  وأستطرد 
االعتبار  إعادة  مسألة  يف  نركز  ما  غالبا 

لألمازيغية عىل اللغة وننىس القيم«. 
وأضاف الصحفي إرسى »األمازيغ شعب 
منفتح شعب متعايش«، و«عندما نتحدث 
عن  نتحدث  فنحن  األمازيغية  القيم  عن 
واالنفتاح«،  والتعايش  التسامح  قيم 
»الشباب  سقوط  سبب  إرسى  وأرجع 
الذين يرتمون يف أحضان اإلرهاب، إىل استرياد منظومات 

ثقافية مختلفة تماما عن ثقافتنا األصيلة ».
وقال املتحدث »لو حافظنا عىل القيم األمازيغية التي هي 
املدرسة  يف  القيم  هاته  ودرسنا  والتعايش  التسامح  قيم 
مشكل  يف  وقعنا  مّلا  املغربي  للشعب  األظافر  نعومة  منذ 

اإلرهاب والتطرف« .
مدير  مماد،  محمد  األستاذ  من  كل  تكريم  الحفل  وشهد 
التجمع  رئيس  الراخا،  رشيد  األستاذ  األمازيغية،  القناة 
العام  األمني  الحسني مجاهد،  األستاذ  األمازيغي،  العاملي 
والباحث  والصحفي  األمازيغية  للثقافة  امللكي  للمعهد 

عمر إرسى.

اخلميسات.. باحثون ومهتمون يناقشون وضعية األمازيغية
اخلميسات: منتصر إثري
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غري بعيد عن مدينة الحسيمة، وبالضبط مدينة إمزورن 
حيث رأى النور أول مرة يف 2001 ذات يوم خريفي، يف 
أيمن  ينطلق  التاريخ،  رشفة  عىل  املنسية  املدينة  هذه 
»الرجل  أي  »بروكمان«  ب  فنيا  املعررف  الجامعي 
املكسور« يف مجال املوسيقى، موسيقى الراب تحديدا، 
ويصدر مجموعة األغاني التجريبية، قبل أن يقرر شق 
يكتبها  التي  أغانيه  مواضيع  مستلهما  الفني،  طريقه 
ويلحنها ويوزعها موسيقيا بنفسه، من الواقع الريفي 

وما يعتمر قلبه من أفراح وأحزان. 
اإلنجليزية،  الدراسات  بشعبة  طالب  الجامعي  أيمن 
يتابع دراسته بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية املنضوية 

تحت لواء جامعة عبد املالك السعدي بمارتيل. 
هذه  من  التقرب  سنحاول  البورتريه،  هذا  خالل  من 
التي  التيمات  عىل  أكثر  والتعرف  املوسيقية،  املوهبة 
عالم  يف  جديده  ومعرفة  »بروكمان«،  عليها  يشتغل 

الراب. 

»حرام« تيمة الصداقة الزائفة 
يف  التجريبية  اإلصدارات  من  عدد  وبعد   ،2020 سنة 

موسيقى الراب، قرر »بروكمان« إصدار أغنيته »حرام« 
بتقنية الفيديو كليب من توقيع املخرج الصاعد محمد 
عن  بعيدا  بعناية  اختارها  أغنية  كلمات  املحدايل، 
فن  موسيقيي  معظم  عىل  الطاغية  النابية  الكلمات 
الصداقة وزيفها،  الريفي، محاوال ترشيح واقع  الراب 
وبعض العقليات املنترشة يف املجتمع، التي تحاول قدر 
استطاعتها الوقوف حجرة عثرة أمام أي تقدم فردي أو 
جماعي، مؤكدا ضمن كلمات الكليب إرصاره عىل امليض 
التمسك  عىل  الشباب  وداعيا  العراقيل  أنف  رغم  قدما 
بأحالمهم ومحاولة تحقيقها من خالل العمل الدؤوب. 

»مليح« رسالة التشبث باألمل 
يبعث  »بروكمان«  »حرام«،  تراك  من  شهرين  بعد 
»مليح«،  بأغنية  الشباب،  إىل  أمل  رسالة  جديد  من 
جرعة  فيهم  ليبعث  أقرانه،  بلسان  فيها  يتحدث  التي 
الخداعة،  املظاهر  وراء  االنسياق  من  ويحذرهم  أمل، 
الطريق  هذا  املخدرات،  طريق  عن  لالبتعاد  ويدعوهم 

الذي أتعب عائالت كثرية بسبب انحراف أبنائهم. 

»ساهي« هجرة مع وقف التنفيذ 
الريفي  الشباب  معظم  انشغال  ومع   ،2021 صيف  يف 
الفردوس  ضفة  األخرى،  الضفة  إىل  بالهجرة  الفتي 
املفقود، يقرر »بروكمان« االشتغال عىل هذه الظاهرة 
بإصداره  ليفاجئنا  جديد  من  السطح  عىل  طفت  التي 
من  أيضا،  كليب  الفيديو  وبطريقة  »ساهي«،  الثالث 
توقيع املخرج ياسني السقيفاتي هذه املرة، يروي قصة 

شاب راح ضحية رفاق السوء، واآلثار املرتتبة عنها، 
والديه  ودموع  رسية،  هجرة  أو  موتا  أو  سجنا  إما 

التي تأبى االنكفاف، وألم ال يأبى الفراق. 

»23/07« ذكرى فقدان مصدر احلنان 
»يما ثوكور ثنغايي يما ذكور ثزذغايي« الزمة 
تعكس ما يعترص قلبه من آالم جراء فقدان 
والدته، وهو شاب لم يكمل عقده الثاني بعد، 
العني،  لها  تدمع  كلمات  ترجمه  وفقدان  ألم 

أغنية حاول من خاللها تكريم أمه يف ذكرى وفاتها 
األوىل. 

»بروكامن« قلم وصوت يأبى االستسالم 
اليوتيوب من  باإلضافة إىل ما احتوته قناته عىل 
الشاب قد شارك رابورات  أن فناننا  أغاني، نجد 
هما  أو  موسيقيا،  توزيعا  أو  غناء  إما  آخرين 
العالم  »جريدة  به  خص  ترصيح  ويف  معا، 
التيمات  وبعض  أغانيه،  جديد  عن  األمازيغي« 

قلم  »بروكمان  يقول:  عليها،  يشتغل  التي 
الواقع  ترجمة  عن  يتوقف  لن  وموسيقى 

يد  مد  عن  يوما  يبخل  ولن  »تراكات«،  إىل 
من  تتمكن  حتى  املواهب  لكافة  العون 
نحو  سائرون  نحن  إبداعاتها...  إصدار 
انتظرونا  الريفي،  الراب  بفن  االرتقاء 
قريبا برتاك جديد نتمنى أن يوقظ فينا 

وفيكم ما تم إسكاته«.

بروكمانبروكمان....  
راب  موسيقى  راب صوت  موسيقى  صوت 

ملتزمةملتزمة
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تكرمي اإلعالمية والفاعلة األمازيغية أمينة ابن تكرمي اإلعالمية والفاعلة األمازيغية أمينة ابن 
الشيخ بتيزنيتالشيخ بتيزنيت

لرعاية  “عائشة  جمعية  احتفت 
يوم  البيئة”،  وحماية  األرسة 
بمدينة  الجاري،  يناير   15 السبت 
والفاعلة  باإلعالمية  تيزنيت 

األمازيغية أمينة ابن الشيخ.
وكرمت الجمعية خالل حفل ”يوم 
الرتاث “ بمناسبة السنة األمازيغية 
وهي  الشيخ  ابن   ،2972 الجديدة 
ومستشارة  أمازيغية  إعالمية 
مكلفة  الحكومة،  رئيس  بديوان 

بامللف األمازيغي.
وعرف اللقاء فقرات فنية متنوعة 
اإلعالمية  حق  يف  شهادات  وتقديم 
وذلك  بها،  املحتفى  األمازيغية 
رئيس  و  الربملاني  النائب  بحضور 
غازي  الله  عبد  تيزنيت  جماعة 
االقليمي  املحلس  رئيس  نائبة  ،و 
جماعة  ورئيس   ، امصاو  عزيزة 
نائب  و  الخالدي  حسن  تارسيرت 

البكا،  محمد  اغري  افال  جماعة 
وعدد من املدعوين.

يف  الشيخ  ابن  أمينة  وعربت 
التواصل  موقع  عىل  صفحتها 
لرئيسة  شكرها  عن  االجتماعي 
األرسة  لرعاية  عائشة  جمعية 
وكل  البيئة  عىل  واملحافظة 
وكل  الجمعية  وأعضاء  عضوات 
رأسهم  و”عىل  الكريم،  الحضور 
غازي  عبدالله  وصديقي  أخي 
تيزنيت  إقليم  عن  الربملاني  النائب 
السادة و السيدات رؤساء وأعضاء 
الرتابية  الجماعات  وعضوات 
باالقليم واختي غيتة التي رافقتني 
كدورت  بلدتي  وبنات  أبناء  وكل 
مشقة  تحمل  من  فيهم  بمن 
تيزنيت  إىل  كدورت  من  االنتقال 
ومن انتقل من الرباط ومراكش اىل 

تيزنيت”.

إىل  الشكر  وجهت  كما 
كل “ضيوف وضيفات 
غمروني  الذين  الحفل 
من  نابع  أحسه  بحب 
و  أطفال  واىل  القلب، 
الطالبة  دار  طفالت 
بتيزنيت الذين اتحفونا 
معزوفات  و  برقصات 
رائعه  موسيقية 
الفرق  انىس  أن  دون 
امتعتنا  التي  الفنية 
باعذب  الحفل  طيلة 
واالغاني”.  املوسيقى 
يف  دونته  ما  وفق 
موقع  عىل  حسابها 

التواصل االجتماعي.

18 يناير  الثالثاء  املالطية املحافظة روبرتا ميتسوال يوم  انتخبت   
الجاري، رئيسة  للربملان األوروبي باألغلبية املطلقة يف الجولة األوىل 
انتقادات  أثار  الذي  من االقرتاع، رغم موقفها املناهض لإلجهاض 

عديدة.
وميتسوال هي ثالث امرأة ترتأ س الربملان األوروبي بعد الفرنسيتني 
سيمون فيل )1982-1979( ونيكول فونتني )2002-1999( وأول 
تصل  لكي  »عقدين  االنتظار  يتم  أال  يف  أملها  عن  وعربت  مالطية. 

امرأة« مجددا اىل هذا املنصب.
روبرتا  فان  اإلجهاض،  منع  عن  شخيص  بشكل  تدافع  كانت  واذا 
عزمها  عن  النتائج  إعالن  بعد  لها  خطاب  أول  يف  عربت  ميتسوال 
»الذهاب أبعد من أجل املزيد من املساواة بني الرجل واملرأة لضمان 

حقوق املرأة والدفاع عنها وعن كل حقوقنا«.
أثارت معتقدات هذه األم ألربعة أطفال انتقادات من بعض زمالئها 
يف الربملان األوروبي. وقال وزير الخارجية الفرنيس املكلف بالقضايا 

األوروبية كليمان بون ، إنه »يشعر باالنزعاج من رمز انتخابها«.
التي تثريها حول هذه املسألة وأكدت قبل  هي مدركة للتحفظات 
التصويت أن واجبها سيكون »تمثيل موقف الربملان« بما يشمل ما 

يتعلق بالحقوق الجنسية وقضايا اإلنجاب.
الثالثاء،  ال43  ميالدها  بعيد  احتفلت  التي  ميتسوال  وتخلف 
الديموقراطي االجتماعي اإليطايل ديفيد ساسويل الذي تويف األسبوع 
الربملان  املستشفى والذي كان سينتهي عهده عىل رأس  املايض يف 

هذا األسبوع.
يف  املقبلة  األوروبية  االنتخابات  حتى  املؤسسة  هذه  قيادة  ستتوىل 

صيف 2024. وهي أصغر رئيس للربملان األوروبي.
خالل  الدفاع  عزمها  وأعلنت   2013 منذ  أوروبية  نائبة  ميتسوال 
»الحلول  مواجهة  يف  ألوروبا«  املؤسسة  »املبادئ  عن  رئاستها 
أو االنعزالية«. وشددت  القومية والسلطوية  التي تمثلها  الخاطئة 
أيضا عىل طموحها ان تجعل أوروبا »أول قارة خالية من الكربون« 

مراهنة عىل امليثاق األخرض من أجل »إعادة تشكيل« االقتصاد.
الناس  سيتطلع  املقبلة،  السنوات  »يف  خطابها  يف  وقالت 

القيادة  أجل  من  مؤسستنا  إىل  أوروبا  أنحاء  جميع  يف 
حدود  اختبار  يف  اآلخرون  سيستمر   بينما  والتوجيه، 

قيمنا الديموقراطية واملبادئ األوروبية«.
وأضافت »يجب أن نقاوم الخطاب املناهض لالتحاد 

األوروبي والذي يرتسخ بسهولة وبرسعة«.
تقليد  احرتام  إطار  يف  يأتي  ميتسوال  روبرتا  انتخاب 
التناوب بني اليسار واليمني يف رئاسة الربملان الذي تم 
االلتزام به خالل انتخابات منتصف الوالية يف الربملان.

الشعبي  الحزب  اىل  تنتمي  التي  ميتسوال  نالت 
دعم  الربملان،  يف  سياسية  كتلة  أكرب  األوروبي، 

الديموقراطيني  االجتماعيني  مجموعة 
و«تجدد أوروبا« بفضل اتفاق ابرم االثنني 
خارطة  حول  الثالثة  التنظيمات  بني 

طريق مشرتكة.
ما يدل عىل التيقظ الشديد حيال موقف 
تذكر  االجهاض،  الجديدة من  الرئيسة 
الوثيقة كأولوية أساسية »االلتزام من 
األعىل بحقوق املرأة يف أوروبا« بما يف 

ذلك »الصحة الجنسية واإلنجابية«.
أيضا  هذه  الطريق  خارطة  تعطي 
دولة  عىل  للحفاظ  مشددا  انتباها 
»انتهاكات  مواجهة  يف  القانون 
من  العديد  يف  وترتسخ«  تتكثف 

الدول االعضاء.
»ميثاق  وضع  أيضا  األولويات  بني 

الهجينة«  »التهديدات  ملواجهة  أمني« 

حيز  دخول  او  أوروبي«  »رضائبي  جديد  إطار  واعتماد 
التنفيذ مذكرة أوروبية حول الحد األدنى لالجور.

كانت تنافس روبرتا ميتسوال مرشحتان: اإلسبانية 
باه  أليس  والسويدية  متشدد(  )يسار  ريغو  سريا 

كوهنكي )الخرض(.
حزب  )من  زلوتوفسكي  كوزما  البولندي  سحب 
مشكك بأوروبا( والذي كان يحظى بدعم تكتل 
الهوية والديموقراطية )يمني متشدد(، ترشيحه 

ليال.
بها  اإلدالء  تم   690 أصل  من  صوتا   458 نالت 
دعيوا  الذين  ال705  األوروبيني  النواب  بني  من 
 101 كوهنكي  باه  أليس  نالت  للتصويت. 

أصوات مقابل 57 لسريا ريغو.
سيتم  الربملان،  رئيس  جانب  اىل 
الجلسة  خالل  ال14  نوابه  انتخاب 

لوالية من سنتني ونصف السنة.
مناصب  تجديد  أيضا  سيتم 
ويف  برملانية  لجان  يف  مسؤولني 
اىل  يؤدي  ما  األوروبية  البعثات 
مداوالت صعبة بني الكتل السياسية.

الرئيس  فان  الربملان  قانون  بحسب 
سيما  ال  السلطات  من  عددا  يملك 
سلطة البت يف إمكانية تسلم نصوص 
وتعديالت تعرض عىل تصويت الربملان 
رئيس  النقاشات.  مسار  اىل  باالضافة 
خالل  املؤسسة  أيضا  يمثل  الربملان 

القمم األوروبية للدول األعضاء ال27.

انتخاب املالطية املحافظة روبرتا ميتسوال رئيسة  للربملان انتخاب املالطية املحافظة روبرتا ميتسوال رئيسة  للربملان األورويباألورويب
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يصناعة  معروفة  صغرية،  ساحلية  بلدة  من  نجالء  الفنانة  تنحدر 
ابنة أب فنان وأم مثقفة، نشأت يف منزل  ، مدينة آسفي، وهي  الفخار 

ميلء بالفن ما انعكس عىل نعكس عىل أثاثهالداخيل.
كان للعائلة أصدقاء يزورونها كل أسبوع، من كبار الفنانني املغاربة، منذ 
طفولتها، أحبت نسخ كل ما تراه يف الطبيعة عىل أوراقها البيضاء، حتى 
أنها كانت تخلق منحوتات صغرية، بأي مادة تجدها يف املتناول من اوراق 

الشوكوالتة...الجيالتني... وغريها.
الصغرية  أبنتهما  أن  عمرها  من  الرابعة  يف  كانت  أن  منذ  والداها  عرف   

خلقت لتكون فنانة، كربت نجالء، وأرادت أن تتابع دراستها يف ميدان 
لكن  مشهورة،  فنانة  تكون  بأن  حلمها  لتحقق  البرصية  الفنون 

عقبة  كان  الفنانني  يعانيه  الذي  البؤس  من  والديها  خوف 
حقيقية أمامها.

عىل  للحصول  والديها،  أراد  كما  العلوم  درست 
البكالوريا يف العلوم التجريبية، لكن لم تنس 

دخلت  فنانة،  تكون  أن  يف  حلمها  أبًدا 
العريضة،  أبوابه  من  االحرتاف  مجال 

مجال  يف  دراستها  متابعة  اختارت  ان  بعد 
تصميم األزياء، وحصلت عىل أربع دبلومات يف 

هذا التخصص.
مصمم  مهنة  لتمارس  مختلفة  طرق  وسلكت 

األزياء، وبعد سنوات من مزاولة هذه املهنة باملوازاة 
التفرغ  قررت  الفن،  ودراسة  والتنقيب  البحث  مع 

ملوهبتها،  قاتلة  اعتربتها  التي  مهنتها  وترك  لفنها، 
وحبها الكبري للرسم ولصديقها قلم الرصاص، لتختيل مع 

لتتمكن  وتصورها،  وخيالها  وابداعها  وفرشاتها  لوحاتها 
أخريا من فرض وجودها كفنانة لها وزن ثقيل يف الساحة الفنية 

والحصول عىل لقب فنانة تشكيلية مغربية .
وصربها  وإخالصها  حبها  لكن  اإلطالق،  عىل  سهالً  األمر  يكن  لم 

التكعيبي  الرسيايل  أسلوبها  اختارت  حلمها،  تحقق  يف  كثريًا  ساعدها 
لتحرر نفسها تماًما من كل ما قد يكون سجانا لروحها وخيالها.

تؤمن دائًما بحريتها، وبطبيعة كونها امرأة ومخلوًقا قويًا، تحرر نفسها 
بشكل  لوحاتها،  يف  بحرية  نفسها  عن  التعبري  من  تتمكن  حتى  تماًما 
اللوحة  جمال  ليكتمل  والشكل،  اللون  توازن  عنارص  احرتام  مع  عفوي 

وعنارصها.
فنية- روح  لحبيبي منظمة  التشكيلية نجالء  الفنانة   أسست وترأست 
فنان - للفنون الجميلة وهي منظمة عرفت نجاحا، وحققت حلمها يف 
إنصاف الفنان الحقيقي واألخذ بيده، وقد نظمت عدة معارض وملتقيات 
 -- مدينتي  تراث   -- السنوي  امللتقى  الريشة--  أنغام   - اهمها  عاملية، 

ملتقى --ألوان األمل-.
ولبنان  املغرب  يف  فردية  معارض  عدة  لحبيبي  نجالء  الفنانة  أنتجت 
وحققت من خاللها نجاحا كبريا، ولها مشاركات قيمة يف عدة ملتقيات 
عن  وتحدثت  مهمة،  وجوائز  ادرع  عدة  عىل  وحصلت  ووطنية،  دولية 
والشهرة  املجد  سلم  لتتسلق  عاملية  صحفية  منابر  عدة  عرب  ابداعاتها 

بأعمالها الجميلة واملميزة.
ويف إجابتها عىل سؤال ماذا يعني لك اللون والفنان؟ عربت بقولها: »اللون 
يف مخيلتي ويف تفكريي هو الرتجمة الالشعورية، لكل االحاسيس، اللون 
امل وحياة، وتعبري سيميائي، مرات يكون مقصودا ويف عدة مرات يكون 
كيان  الفن  ترجمة لشخصية، وعالج ألخرى،  اختيارا غري مبارش، وهو 
ووجود، الفن صفة من صفات الجمال والتميز، الفن هبة ربانية وهبها 
الله ملن اختارهم من عباده، فالفنان انسان ال يستطيع ان يستغني عن 
موهبته التي هي جزء من وجوده وكيانه، وانطباعيته واختياراته، وايضا 
جزء من تعبريه ان لم نقل هويته، فمعنى االحرتاف الفني والتفرغ له، هو 
ان ترتك العالم بارسه، كي تكون انت واالبداع واحدا، ان تضحي وتعطي 
كل ما لديك من حرية ومال ووقت وارتباط كي تكون صديق موهبتك، وان 
ال تفكر يف الربح املادي، بقدر ما تتشارك انت وفنك لتصبحا جسدا واحدا، 
الفن مغامرة.. ودراسة، وايضا تحدي مع الثقة بالنفس، ويف االختيارات 
والصرب واليقني بقدراتك، وبما تستطيع انت ان تبدعه، بكل نجاح، الفنان 

الشخصية،  قوة  فيه  والطموح يشرتط  الخطى،  وثبات 
وإرادة، الالمحدود، كي يرسم طريق  عزيمة  بكل  النجاح، 

ترجمة ويقني، يف جل حواراتي  الفن  ان  اقول 
كوني ألحاسيس وانتماء  من  يأتي  فاإللهام 

طموحة فنانة عاشقة امرأة مغربية 
مل  والحياة، فجل اعمايل لأل

عميق، لها  ارتباط 
الذات  بمفهوم 
 ، خر أل ا و
جمة  تر و
ى  ملحتو

 ، سيس حا ا
بة  جا ا تساؤالت، و لعدة 

ها  ا املتلقي، تر اعني  يف 
أيضا،  ابداعاتي، ورسالة  قرأ  من  لكل 

املرأة  أن  ملهمتي... والطبيعة عشقي ... سيجد 
صديقي..  اجابتي والكتاب  اخترص  أنييس...  واملوسيقى 

جميل..  كل  ان  يف  اعتربه ملهمي ...طفولتي.. كانت جميلة..  ... 
يف  خلقت  أنى  إطار حيث  ام   .... جميل  هو  ما  كل  يعشق  بيت.. 

بيتها، واب فنان مثقف من  لباسها واثاث  انيقة يف  الصحة....  يف وزارة 
وانا طفلة،  بيتي  ما كان يف  السيايس، كل  بالفكر  التعليم متشبع  ارسة 
صباح،  كل  عريقة  موسيقى  ألحان  بني  اإلبداع،  بذور  ذاتي  يف  يبث  كان 
واختيار ديكور املنزل بكل دقة وبذوق عايل، وزيارة عائالت فنية ضاربة 
يف عمق التاريخ، عزف وايقاع وسط البيت أدى إىل استقرار الفن يف نفيس، 
وأخذ يبدع يف سقل موهبتي منذ ان فتحت عيني عىل الحياة، وأنا أتسائل 
دائما ما هي مقومات الفنان، رغم أن إجابتي كانت حارضة بكل تلقائية 
وعفوية مرتبطة بمنظور طبيعة خلقي كإنسان له عقل يميز وإحساس 

يشعر، وعيون تجرد وتعشق.
فالفنان خلق ليكون فنانا بمقوماته اإلبداعية وخصائصه الفنية، عندما 
نحكي عىل الفنان »الرسام« نقول فنان بالفطرة، سواء درس يف معاهد 
او اعتمد عىل تطوير ذاته أو جمد موهبته وأبقاها وقف التنفيذ، فالرسام 
املبدع هو من يطور ذاته بالبحث واالستكشاف وإطالق عنان مخيلته كما 

قلت وآمنت دائما.

ليس رشطا ان يكون الرسام أكاديميا، الن يف أغلب االحيان يصعب 
كثرية  أمام معيقات  املوهبة  لصقل  أو معهد  ولوج مدرسة  الفنان  عىل 
عقليات  مشكلة   / واملعاهد  باملدارس  االلتحاق  صعوبة  املعاهد/  )قلة 
_واقول  الفنان  فيصبح  مستقبل...(  دون  الفن  تعترب  التي  العائالت 

واقصد دائما الفنان الحقيقي من خلق بالحاسة واملوهبة منذ صغره.
)الرسام.. املبدع هو من له قدرة نسخ اليشء كما هو مع ضبط االشكال 
طول  يتحرص  الصغر...(  منذ  معلم  عىل  االعتماد  دون  األلوان،  وقراءة 
حياته عىل أنه لم يلج مدرسة.. ولم يكن له حض اصدقائه بحمل شهادة 
تثبت انه فنان فأجيبه بأن الفنان العصامي هو ايضا اعتمد دراسة وبحث 
وتنقيب ذاتي بدون معلم معتمد عىل نفسه، وربما يكون أحسن من اي 
فنان تعلم بمعهد او درس الفن، او امتهن تدريس املادة، فقط ألنه اجتاز 
مبادرات ونجح بها، ليحمل شهادة اعرتاف بل هو طور فنه واعتمد عىل 
حسه العايل وثقافته من منظوره الخاص، فتجربتي كانت وال تزال قائمة 
يف البحث والتنقيب بعصاميتي، ومزجت املوهبة بإطالق العنان للمخيلة، 
ومقارنة بما راكمته من تجربة، وما تطرحه املدارس التشكيلية السابقة، 
وأكملها  املدارس،  أكاديمية  من  أستمد  يميزني،  بأسلوب  انفرد  أجدني 
بإبداعي وتصوري وتقنياتي الخاصة، اكيد كوني امرأة وهويتي كامرأة 
فأدافع عن  لوحاتي  وانسج مالمح  عاملي،  تأرسني كي تصنع  مغربية 
فأظل  انتمائي،  بجمال ومغربية  واتباهى  وتعبريي،  حقي يف حريتي 
فنانة عاشقة لكل جميل.. متفائلة بكل ما يوحي باألمل واملقاربة 
بني الشكل والصفة والتصور، انا كما وسبق وأن قلت حبيبة كل 
ووضعه  وتناسقه  توظيفه  حسب  لون،  كل  وعاشقة  األلوان، 
مميزاته  له  لون  فكل  عائلته  افراد  مع  الصحيح  مكانه  يف 
ترمز  مملكتي  لتبقى  مزاجية،  وايضا  وتأثريه  عمقه  وله 
باألصفر والربتقايل لألمل، وبالبنفسجي واالزرق للحياة، 
وباألخرض للخصب والعطاء واملخاض، ويبقى االحمر 

ثورتي ومعنى التحدي وايضا معاناتي.
العالم  ضجيج  عن  بعيدة  خلوة  اعتربها  حياتي 
وصخبه اعيش عاملي مع التصور والبحث والتصوف 
ال أفكر سوى يف ماذا سأنتج، فيكون لساني ريشة حواري 
قلم وجوابي ألوان، صديقي مرسمي وتأميل يف لوحاتي، فانسج 
األلوان،  خامة  عىل  اشتغل  وتصوري،   مزاجي  حسب  عىل  فكرتي 
من  بمجموعة  جميل،  محتوى  ألجمع  جديدة،  وفكرة  شكل  ودراسة 
ودفرت  وقلمي،  انا  بيني  وتشاور  وجواب  سؤال  بني  تتنوع  االقرتاحات 
مرشوع رسوماتي، فاقتني بعضا مما خططت اناميل بمشاورة مع قلبي 
مع  االنفراد  يف  تكمن  متعتي  عن  القول،  اخفيكم  ال  وقلمي،  ووجداني 
نفيس بكل هدوء وسكينة، حيث اجد تلك الراحة والطمأنينة، ال تأرسني 
موسيقى  بمصاحبة  الجميل،  عاملي  يكفيني  بل  امللذات،  وال  االسفار 
هادئة فأحافظ عىل روحي الربيئة، وتصالحي مع نفيس طيلة حياتي، 
اقتنعت ان الفن كيان ووجود بالنسبة يل، ال اعتربه مهنة بقدر ما اعتربه 
انا  استفيد  ما  يهمني  ما  بقدر  رزق  مصدر  يكون  ان  يهمني  ال  هوية، 
العالم كله  الحياة، فقط تركت  روحيا، فهو يف دمي هو استمراريتي يف 
كي اتفرغ له واعطيه ما قد سلبته وسلب مني، فال يمكن للمرء ان يعيش 
دون اوكسيجني، فالفن هو مائي وهوائي، فما اجمله من عمل إذا كان 
كلما  وبيتي،  وطني  فالفن  وطن،   كان  إذا  روح  من  اجمله  وما  مهنة، 

اعطيته ال يخذلني.
 عائلتي كانت سندي مند الطفولة وهي من زرعت يف عروقي لقب فنانة، 
فكربت وانا عىل علم انني فنانة مقتنعة بما انا عليه، ففي كل حني كنت 
اسمع ابي وامي وهم يقوالن يل بكل افتخار، تعايل ايتها الفنانة، وأنعم 
العائلة  فكل  سني،  صغر  رغم  فني  هو  ما  كل  اختيار  يف  باستشارتي 
وامي،  ابي  زرعها  بنفيس،  وثقتي  بموهبتي،  يؤمنون  كانوا  واالصدقاء 
رغم تخوفهم عيل من مسار مجهول، قد يكون تيها يل ولحياتي، فإرصار 
لها  احقق  الن  حافزا  هو  كان  معرضا،  اقيم  أن  عىل  وفاتها  قبل  امي 
حلمها، وارسم لها ابتسامة ليقيني انها معي رغم وفاتها، وأنها فرحة 
ملا وصلت له، وان ارفع رأسها ورأس والدي عاليا، كما ربياني صغرية ألرد 

لهم جزءا من جميلهم، وأشكرهم عىل ما أنا عليه اآلن.

نجالء لحبيبي فنانة تشكيلية مغربيةنجالء لحبيبي فنانة تشكيلية مغربية
الفن ترمجة لألحاسيس واإلنتماءالفن ترمجة لألحاسيس واإلنتماء
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من  أن  إىل  بالتذكري  جدير 
تحتضن  ال  أنها  السلحفاة  عادة 
بوضعها  تكتفي  بل  بيضها، 
بقليل  تطمرها  ثم  حفرة  داخل 
ن فراخا بعد ذلك،  من الرتبة لتكوِّ
رجعة،  غري  إىل  تهجرها  ثم  ومن 
تاركة  أو  بمصريها  مكرتثة  غري 
تفعل  األشياء«  ل«سلطة  أمرها 
وإما  حياة  فإما  تشاء،  ما  بها 

ممات. 

ولسان حالها يقول:

ⵜⵅⵙ  ⴰ ⵜ ⵛⴻⴼⴰⵔ, ⵏⵉⵖ ⴰ 
ⵡⴰⵔ  ⵜ ⵛⴻⴼⴰⵔ»  «

ومعنى هذا، أن كوني أو ال تكوني 
فاألمرعندها بسواء، كيفما كانت 
املكنون،  بيضها  مصري  نتيجة 
من  تتخلص  أن  بمجرد  فهي 
بأنها  تحس  بدنها  خارج  ثقلها 
وانشغاالتها  مسؤوليتها  خارج 
الحياد  محايدة،  فتظل  بالكامل، 
وال  عليها،  غريقلقة  السلبي؛ 
ستصري  التي  بالحال  منشغلة 

إليها.

و أظهرت ذلك يف قولها- اللعنة-: 
» ⴰ ⵡⴰⵔ  ⵜ ⵛⴻⴼⴰⵔ«  ولتموت، 
إذا لم تكن كما تود أن تكون، وهي 
واملراد:  موتها؛  عىل  آسفة  غري 
موت ما بداخل بيضها من أفراخ 

قبل خروجها إىل الوجود.
 ⵜⵅⵙ  ⴰ« املثل:   هذا  يرضب 
 ⵜ ⵛⴻⴼⴰⵔ, ⵏⵉⵖ ⴰ ⵡⴰⵔ  ⵜ
ⵛⴻⴼⴰⵔ » للذي تطبّع بالالمباالة 
لحس  يفتقد  أو  واإلتكالية 
املسؤولية تاركا األمر للتصاريف 

لتفعل بها كيف تشاء.
وبلغت  سوءا  الحالة  زادت  وإذا 
وعدم  والالمباالة  اإلتكالية 
مبلغه  الشخص  لدى  اإلكرتاث 
أبا  يكون  قد  مثال  الحد،  وتجاوز 
قد  أو  أبنائه،  لرتبية  مكرتث  غري 
الالمباليا  الشخص  هذا  يكون 
ممن يهجرون ثقافتهم وهويتهم 
فإن  هذا،  عىل  وقس  القومية 
الحالة  هذه  مثل  يف  هناك، 
املتفسخة، مثل عىل املقاس  يقال 
بشكل مختلف، اليختلف يف معناه 
أشد  ولكنه  قليال،  إال  سبقه  عما 
منه،  النفس  عىل  ووقعا  تأثريا 
 ⵉⴽⴽⴰⵙ  (ⴰ) ⵖⴻⵏⵏⴰⵙ,     وهو
ⵉⴽⴽⴰⵙ (ⴰ) ⴱⴽⴽⴰⵙ   »   وهذا 
الشخص  هذا  عيوب  أن  معناه 
القباحة  يف  يماثلها  ال  وأمثاله 
إال  آخر ما هنالك،  إىل  والشناعة، 
وضع  يف  من  وشناعة  فضيحة 

مخل بعرضه ورشفه.
                                                           

 يف املخيال الشعيب
األمازيغي الريفي

ثقــافـة وفن
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  بقلم: عبد الكريم بن شيكار

الفنان األمازيغي محمد المباركي لـ  »العالم األمازيغي«:
»تاروا نتنريي« تعتمد على اإلرث األمازيغي وُتغين للعامل

ن  »تاروا  جمموعة  عن  حدثنا  البداية،  يف 
تنريي«؟ كيف ومتى تأسست؟

أبناء الصحراء،   تروا نتينريي باللغة االمازيغية وتعني 
موسيقيني  ستة  من  تتكون  موسيقية  مجموعة  هي 
بمدينة   2012 سنة  الفرقة  تأسست  مثقفون.  شباب 
العالم  إيقاعات  الصحراء  موسيقى  اختارت  ورزازات، 
إليصال  وكوسيلة  بالفرقة  خاص  موسيقي  كنوع 
كبري،  ونجاح  ومشقة  كفاح  فرقة  للعالم،  رسالتها 
قامت املجموعة بإنتاج عدة أعمال موسيقية ساهمت 

يف إغناء الساحة الفنية األمازيغية.
سنة 2019 أصدرت الفرقة أول البوم موسيقي لها تحت 
موسيقية  مقاطيع  بثمانية  محمل   -  Azizdeg  - اسم 
األلحان والتي تحميل يف طياتها مجموعة من  متنوعة 
تسجيل  ثم  والثقافية،  االجتماعية  واملواضيع  القيم 
 Atty- استوديو  طرف  من  ورزازات  مدينة  يف  االلبوم 
records - الكندي الذي سفر من كندا اىل املغرب للقيام 

بالتسجيل وتوزيع املوسيقي لأللبوم، ليحتل بعد ذلك املرتبة 3 يف املكسيك و 36 
العالم،  130 يف اسرتاليا صنف موسيقا  االمريكية واملرتبة  املتحدة  الواليات  يف 

ليحتل بعد ذلك املرتبة األوىل يف جنوب افريقيا واملرتبة 21 يف الهند.
*كيف تشكلت لديكم فكرة تأسيس املجموعة؟

من  بعدد  كثريا  تأثرنا  إذ  هاو،  بشكل  املوسيقى  نمارس  كنا 
تيناريوين  الصحراوية،  ملنطقة  املنتمون  خصوصا  الفنانني، 
بوجه خاص، وقد كنا نستمع لكل من كان يغني باألمازيغية 
إىل أن قررنا سنة 2017 إصدار أول أغنية تحت عنوان » تاريت 

» )تامونت( والتي اعطت االنطالقة للمجموعة.
* ماهي العوامل التي سامهت يف بروز املجموعة وسط 

الساحة الفنية األمازيغية بمنطقة »أسامر«؟
من بني العوامل التي ساهمت يف بروز املجموعة وسط الساحة 
الفنية األمازيغية بمنطقة اسامر، اعتماد املجموعة يف أغانيها 
والحان  االمازيغي  اإلرث  من  استقتها  أصيلة  كلمات  عىل 
متميزة، كما أن إصدار 2017 ألول أغنية » تاريت » )تامونت( 
يف  مشاهدة  مالين  اربع  من  بأزيد  املجموعة  بروز  يف  سهم 
اليوتيوب، كما أن بعد قيام املجموعة بجولتني فنيتني يف كل من 
النرويج 2018 و فرنسا 2019 اضافة ايل مشاركات الفرقة يف 
املهرجانات الوطنية، واصدار البوم » Azizdeg »  أواخر سنة 
2019 كلها أعمال سهمت بدور كبري يف بروز اسم املجموعة يف 

الساحة الفنية يف اسامر ويف العالم ايضا.
* وما هي املواضيع التي تعاجلوهنا يف أغناكم؟

نتحدث يف أغانينا عن جميع املواضيع، من الحب والحرية، إىل 
املرأة والتهميش، نغني عن الصحراء، عن السالم والتعايش والتسامح، كذلك 
وأرضه،  وثقافته  ولغته  االمازيغي وكيف حفظ عن هويته  الشعب  عن حياة 
الوقائع  بعض  عن  الغبار  نفض  اىل  اغانيها  بعض  يف  املجموعة  تطرقت  كما 

واألحداث يف حياتنا وإظهارها عىل حقيقتها، تاروا نتينريي تغني لكل العالم.
* ما هي املدرسة الفنية التي تأثرت به املجموعة؟ وملاذا هي بالضبط؟

تناريوين   « العاملية  املجموعة  هي  املجموعة  بها  تأثرت  التي  الفنية  املدرسة 
النوع املوسيقي،  التأثري واختيار املجموعة لهذا  الفرقة دور كبري يف  » يل هذه 

بكونها سهمت يف نرش ثقافة شعبها يف جميع انحاء 
العالم عن طريق املوسيقى، وابداع هذه املجموعة يف انتاج 
اغاني والحان تحمل حنني واحاسيس تتحفنا دائما، كلها 
إىل  باإلضافة  مجموعتنا.  عىل  التأثري  يف  ساهمت  أسباب 
الكثري من الفنانني تلهمنا أذكر منها: الحاج بلعيد وعيل 

فركا توري املايل ومجموعة صاغرو باند املغربية ...

* ماهي أبرز مشاريعكم الفنية املستقبلية؟
بالنسبة للمشاريع املستقبلية حاليا املجموعة تعمل عىل 
تعمل  كما  القريب،  يف  عنها  االعالن  سيتم  جديدة  أغاني 
هوالندا  من  فنانني  بني  مشرتكة  اغنيتني  عىل  الفرقة 
وأمريكا ضمن مشاريع 2022. كذلك مشاركات وجوالت 
املوقع  االعالن عنها يف  املقبل سيتم  العام  فنية قادمة يف 

الرسمي للمجموعة.

*  من جهة أخرى، كيف تنظرون إىل واقع الفن األمازيغي 
باجلهة ؟

نالحظ  حيث  اإلنتاج  يف  صعبة  مرحلة  يعيش  حاليا  الجهة  يف  األمازيغي  الفن 
األمازيغي،  الفني  لإلنتاج  املقدم  الدعم  هزالة  بسبب  اإلنتاج  يف  كبريا  تراجعا 

رغم ان أسامر يتوفر عىل طاقات مبدعة يف مجال الفن االمازيغي ظلت لعدت 
سنوات تشتغل وتدافع به اىل االمام، وكذلك انعدام الثقة يف املنتوج الفني من 
لم  الذي  الرشقي  الجنوب  شباب  وإهمال  املستشهرين،  و  املستثمرين  طرف 
التي  اإلنتاج  رشكات  غياب  عن  نهيك  واملهرجانات،  اإلعالم  من  نصيبه  يأخذ 

تلعب دور مهم يف استمرارية الفنان املوسيقي بالخصوص.
* نرتك لكم التعليق عىل ثالثة أسامء؟

* مبارك أولعريب »نبا«: 
مؤسس  “نبا”  بـلقب  الجمهور  يعرفه  الذي  وموسيقي  فنان 
مجموعة “صاغرو باند” ساهم بالقسط الوافر يف الدفع باألغنية 
التي  بأخالقه  املاليني  قلوب  دخل  األمام،  إىل  امللتزمة  األمازيغية 

يشهد له بها كل من عرفه.
* جمموعة »صاغرو باند«

األوساط  يف  تعريف  كل  عن  غنية  موسيقية  مجموعة  صاغرو 
املصاحبة  الكلمات  امللتزمة وقوة  بأغانيها  األمازيغية، اشتهرت 
اختاروا  الذين  املثقفني  الشباب  من  مجموعة  وهي  ألنغامها، 

املوسيقى طريقا للدفاع عن وجودهم و هويتهم.
* موحى مالل: 

من  يعد  بـ”أسامر”،  الشباب  الفنانني  كل  يعرفه  اسم  هو 
املايض،  القرن  ثمانينيات  يف   « امون   « الجديد  للفن  املؤسسني 
حني بدأ بكتابة عدد من القصائد أيام النضال من أجل االعرتاف 
 1989 سنة  له  ألبوم  أول  يصدر  أن  قبل  األمازيغية،  بالثقافة 

بعنوان “اسيف ن دادس” أو نهر دادس.

* حاوره/ منترص إثري

ⵜⵅⵙ  ⴰ ⵜ 
ⵛⴻⴼⴰⵔ, ⵏⵉⵖ ⴰ ⵡⴰⵔ  

ⵜ ⵛⴻⴼⴰⵔ  قال الفنان األمازيغي، حممد املباركي، عضو جمموعة »تاروا نتنريي«، إن جمموعته تأثرت بالفرقة العاملية » تناريوين ». مضيفا يف حوار مع
»العامل األمازيغي« أن لـ«تناريوين« دور كبري يف التأثري واختيار »تاروا ن تنريي« هلذا النوع املوسيقي. 

 وحول املواضيع التي تعاجلها املجموعة يف أغانيها، قال املباركي، إهنا تتحدث عن » احلب واحلرية، املرأة والتهميش، عن السالم، التعايش 
والتسامح، عن حياة الشعب األمازيغي وكيف حفظ عن هويته ولغته وثقافته وأرضه«. كام تسعى املجموعة يف بعض أغانيها لـ »نفض الغبار 

عن بعض الوقائع واألحداث يف حياتنا واظهارها عىل حقيقتها، تاروا نتينريي تغني لكل العامل«. يورد املتحدث.
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