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Æ”ËdÐd?ÐØ dÐd?Ð WL?K� v?�≈  dA?ð r� ¨¡«u?��« v?KŽ W?OI?¹džù«
w� X?½U� w²�« …b?OŠu�« W?�Ëb�U� ¨¢w�ö?Ýù« `²H�«¢ ¡U?ł U*Ë
¨¢‰«b½u�«¢ r¼Ë ¨bNF�« w¦¹bŠ U¼uMÞ«u� ÊU�Ë UOI¹d�√ ‰ULý
W³?�½ UO?½UŁË ‰«b½Ë r?N²H?BÐ ôË√ 5²O?L�²?� s¹cš¬ «u?½U�Ë
r¼—U?³²?ŽUÐ U?�Ëd� W³?�M?�UÐ t½u?KJ?A¹ «u?½U� Íc�« V?IK?�« v�≈
¢» U?�Ë— r?N?O?K?Ž o?K?D?ð X?½U?� w²?�« »u?F?A?�« v?�≈ Êu?L?²?M?¹
«uK?�Ë rN½√ «ËbI?²Ž« »dF�« q?�Ë ULK� U?M¼ s�Ë ¨¢…dÐ«d?³�«
’uB?½ w�  œ—Ë d?Ðd³?�« WL?K� X½U?� «–≈Ë ÆdÐd?³�« œö?Ð v�≈
sÐ«Ë Ê«“u?�« bM?Ž Èdš_« w?¼  œ—Ë m¹“U�√ W?LK?J� ¨k?ŠU'«
¢‰«“Ë√¢ q?¦?� ¨W?Ðu?²?J?*«  U?O?Ðœ_« w?� U?C?¹√   œ—ËË ÊËb?K?š
ÊU?�?K�U?Ð w?Ðd?F?�« ·d(U?Ð W?Ðu?²?J?*« WG?K?�« p?K?ð vL?Ý Íc?�«
¨W?O?G?¹“U?�√  U?G?� Â√ W?G?� s?Ž Y?¹b?(« s?J?1 q?¼Ë Æ w?ž“U?*«
bŠ«Ë d?¼u' …œb?F²� t?łË√ w¼  UG?K�« Ê√ ÍËôb?*«  `{Ë√
W??O?Ðd??ŽË W??¹d??³?Ž s??� ¨W??O??�U?�??�«   U??G??K?� ÊQ??A??�« u??¼ U?L??�
WÐ—U?I²?� WG� X?½U� WO?G¹“U?�_« Ê√ YŠU³?�« bI²?F¹ËÆÆÆW?O�«—¬Ë
WO?G¹“U�ú� Ê√ 5?³ð WO�U?(« UN²O?F{ËË ¨ UŽdH?ð UN¹b� U?L�
œbý ¨t?²N?ł s� w?−� d?OM?� Æ…œbF?²� t?łËQÐ W?¹d¼u?ł …bŠË
⁄UMOHO²?� WK�U(« W¹d−(« ‘uIM�« —UC?×²Ý« …—Ëd{ vKŽ
ÊuO?K� 5» —bI?ð WŠU?�� vK?Ž …bł«u?²*« ¨U?OI¹d?�≈ ‰UL?ý w�
U� u¼Ë ÆÆÆ‚—«uD�« bMŽË «uOÝ w� WHA²J*« pKð ULOÝ ¨2rK�
bN?FÐ j³ðd?� U¹dAÐ «b?ł«uð „UM¼ Ê√ ¨q?šb²*« V�?Š ¨ 5³¹
Ë√ W?OL?�?²�« Ác?¼ sŽ d?E?M�« i?G?Ð ¨UC?¹√ W?GK?�UÐË W?ÐU?²J?�«
q?�_« w� W?OG?¹“U�_« W?GK?�« —uN?þ …d²?H� W?³�?M�U?Ð U�√ Æp?Kð
Ê_ ¨w?A?ŽË√ v?H?D?B?� `?{u?¹ ¨Áb?¹b?% V?F?B?¹ d?�√ «c?N?�
w?�U?�?�« r?O?�?I?²?�U?Ð Âu?I?¹ ·Ëd?F?*« w?J?O?Ýö?J?�« r?O?�?I?²?�«
Íc�« b?¹b'« w½u?��UÝu?KJ½_« r?O�I?²�« „UM?¼ sJ� ¨w?�U(«
v?K??Ž U?O?I??¹d?�≈ u?¼ q??�_« Ê√ Í√ Íu?O?Ý√Ëd??�_« v?K?Ž Âu??I?¹
 U?G?K?�« X?I?K?D?½« U?M?¼Ë ¨U??O?I?¹d?�≈ ÊU?�?½ù« q?�√ Ê√ —U?³?²?Ž«
w?²?�«  UG?K?�« Ác?¼ l?³?²ð ‰ö?š s?�Ë ¨‚d?A?�« v?�≈  dA?²?½«Ë
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rrrrNNNN²²²²OOOOLLLL����ðððð    qqqq����√√√√ËËËË    mmmm¹¹¹¹““““UUUU����____««««
W?¹dB?*«  UÐU?²J?�« w� ¢5?O³?¹d�«¢ Ë√ ¢5?O³?OK?�«¢ d�– œ—Ë
Êd?I?�« w?�«u??Š w?� …«—u?¦?�« h?½ w?�Ë W?O?I??¹d?žù«Ë W?1b?I?�«
o?K?D?ð W??O?L?�?²?�« Ác?¼ X??½U?�Ë ¨Íœö?O?*« q?³?� d?A??Ž Y?�U?¦?�«
s?� …b²?L*« W?OI?¹d?�ù« …—UI?K� w?�UL?A�« r?�?I�« v?KŽ „«c?MO?Š
ÆUÐdž w�?KÞ_« jO;« œËbŠ v�≈ U�dý W?¦¹b(« dB� ÷—√
 ËœËdO?¼  U½Ëb?� qO³?� s� ¨W?1bI?�«  UÐU²?J�« w?� œ—Ë b�Ë
W??L??K?� U??C??¹√ q??L??F?²??Ý« Íc??�« ¨¢5??O??³?O??K??�« ¢ W??O??L?�??ð d??�–
W?OL?�?ð Ê√ w?AŽË√ v?H?DB?� Y?ŠU³?�« b?I?²F?¹Ë Æ¢s?G¹“U?1≈¢
X²F½ q?Ð ¨ UOI¹d�« ‰ULý ÊUJ?Ý q� wMF²� sJð r?� ¨sG¹“U1≈
ÆUOI?¹d�√ ‰ULý s?� WMOF?� l�«u� sD?Ið W¹dA?Ð WŽuL−?� UNÐ
Êd?I?�« w?�«uŠ v?�≈ b?zU?�?�« r?Ýù« XK?þ 5?O?³?O?K�« W?L?K?� Ê√Ë
p�– bFÐ rŁ ¨¢dÐd³�«¢» rN²F½ r²¹ q³� ¨ÍœöO*« q³� f�U)«
W?LK?� ¢dÐd?³?�«¢ X½U?� «–≈ UL?Ž YŠU?³?�« ‰¡U�?ðË Æ¢m¹“U?�_« ¢»
XF?M�« u?¼Ë ¨WOI?¹džù« ¢”Ë—UÐd?Ð¢ WL?K� vK?Ž qO% W?O³?Mł√
W?C�«d?�« »uF?A?�« lO?Lł v?K?Ž t½u?IK?D?¹ o¹d?žù« ÊU� Íc?�«
UN?½√ Â√ ÆWO?½U�Ëd?�« …—UC(« s?Ž Wł—U?)« pKð Ë√ r?N²?�UI?¦�
Æ¢d?Ðd?Ð ¢…u?Žb*« »u?F?A?�« s?� V?F?AÐ W?�ö?Ž U?N?F?L& W?L?K?�
fH½ w?¼ ¨dÐd³�« Ê√ p�«– ¨W?O½U¦�« WO?{dH�« YŠU³?�« `łd¹Ë
¢‰«b½u�« ¢5O½U�d'« s� WŽuL−� vKŽ XIKÞ√ w²�« WOL�²�«
f?�U)« Êd?I?�« W¹«b?Ð w?� UO?I?¹d?�« ‰UL?ý «u?MÞu?²?Ý« s¹c?�«
YO?Š ¨WO?½U�Ëd?�« WL�U?F�« V?¹d�ð b?FÐ p?�– ÊU�Ë ¨Íœö?O*«
v�≈ W?³�½ ¨f�b?½_« œöÐ v�≈ U?¼d³Ž —Ëd?*« ‰«b½u�« ŸUD?²Ý«
¡eł vKŽ Â 430Ë 425 w�«u?Š w� ¡ö²?Ýù« r²?O� ¨¢”u�b?M�
dÐd?Ð WL?K� Ê√ YŠU?³�« b?I²F?¹ p�c�Ë ÆU?OI?¹d�√ ‰UL?ý s� r?N�
r?N²?F½ w?� ÊuO?D½e?³�«Ë Êu?O?�dA?�« ÊuO?½U�Ëd?�« UN?KL?F²?Ý«
ÊUJÝ qþË Æ5OK�_« ÊUJ�K� rN²?OL�²� W³�M�UÐ ô ‰«b½uK�
`?²??H?�«¢ b?N??Ž v?²?Š ¨¢d??Ðd?³??�«¢» Êu?ÎL?�??²?¹ U?O??I?¹d?�√ ‰U??L?ý
ÂU� b�Ë ¨rNðUOÐœ√ w� W�—UA*« »U?²J�« UNKLF²ÝU� ¢w�öÝù«

Æ¢dÐdÐ¢ WLK� —Ëcł sŽ Y×³�UÐ bFÐ ULO� ¨»dF�« Êuš—R*«
vHD?B� ¨UOłu�u?ÐËd²½_« w� YŠU³?�« –U²Ý_« eO� U?LO�
w� ôb?²�� ¨UO?I¹d�√ ‰UL?ý ÊUMJ?�¹ U½U� 5?³Fý 5Ð ¨‚u?Kł
rJ×?K� UF� ÊUF?C�¹ ÊU³FA?�« ÊU�Ë ¨¢”u�UÝ¢ t�U?� U0 p�–
v�≈ —Uý√ Íc?�«   ËœËdON� W³�?M�UÐ ‰U(«Ë p�c� Æw?½U�Ëd�«
5??O??³??O??K???�« U??L??¼ U??O??I??¹d??�≈ ‰U??L??ý w??� ÊU???³??F??ý „U??M??¼ Ê√
¨5?O?I?OM?O?H?�«Ë o?¹d?žù« UL?¼ Êö?š«œ ÊU?³?F?ýË¨5O?Ðu?O?Łù«Ë
W?�Ë—√ v?�≈ w??L?²?M?ð W??O?K?�√ U?Ðu?F??ý „U?M?¼ Ê√  v?K??Ž «b?�R?�
Èd?š√ U?Ðu?F?ýË 5?O?³?O?K??�« s?Ž t?¦?¹b?Š Èb?� W?�U?š ¨…b?Š«Ë
U� ‰uŠ ‚u?Kł ‰¡U�ð ¨m¹“U?�√ WLKJ� qO?�Q²�« w�Ë ÆWO?³Mł√

Æ ¢fJ¹“U�¢Ë ¢f¹“U�¢ w²LK� s� WLKJ�« XI²ý« «–≈
X?¹√ w??łu?�u?Ðd?²??½_« Y?ŠU?³?�« —U??Ý ‰«u?M?*« f?H??½ v?K?Ž
5?ÐË s??G?¹“U??1≈ v?L?�??*« 5?Ð Áe?O??O?9 ‰ö??š s?� 5?�??ŠU?Ð
ÊU?JÝ ‰u?Š ·u�u?*« vL?�*U?� ÆUN?Ð «u²?F½ w?²�« W?OL?�²?�«
ÊU?J??�?�« b?ł«u?ð W??¹—«d?L?²?Ý« v??K?Ž d?ýR?¹ ¨U??O?I?¹d?�≈ ‰U??L?ý
W¹d?Ł_«  UHA²?J*« ‰öš s� ¡«u?Ý UOI¹d?�≈ ‰ULAÐ 5?OK�_«
w� ¨ WOL�?²�« Ê√ 5Š w� ÆWO�¹—U²?�«  UÝ«—b�« ‰öš s� Ë√
v?�≈ w?Šu?ðË U?O?ł—U?š v?L?�?*« v?K?Ž o?K?D?ð ¨ÊU?O?Š_« V?�U?ž
ö?¹uÞ n?�Ë ÊËb?Kš s?Ð« Êu� s?Ž –U?²Ý_« ‰¡U?�?ð ÆWO?ŠbI?�«
rÝ≈ bFÐ UL?O� vM³²O� ¨¢dÐd?³�«¢Ë ¢m¹“U� ¡UMÐ√¢ ¨w²O?L�ð bMŽ
Ác?¼ œb?B?Ð X?�b?� w?²?�«  «d?¹d?³?²?�« q?� i?�— U?L?� ¨d?Ðd?³?�«
Y?OŠ ¨W?OI?¹d?�≈ ‰UL?A�« ‰u?�_U?Ð oK?F²?¹ U� q?�Ë ¨W?OL?�²?�«
¨‰U?J?ý_« s� q?J?A?Ð U¼b?×?{Ë W?�«d?)« s� U?Žu?½ U?¼d³?²?Ž≈
5š—R*« Ê√ ‰uI½ Ê√ sJ1 q¼ Æ tÐU²� UNÐ wL�O� œUŽ tMJ�Ë
Ác?¼ «u??K?I?½ ¨b?F??Ð U?L?O??� «ËƒU?ł s?¹c?�« 5??L?K?�?*« Ë√ »d??F?�«
Êu?MÞu?²�?*« ¨ÊuO?D?½e³?�« ÊU� s?¹c�« ÊU?�Ëd?�« sŽ W?OL?�²?�«

Ác?N?� r?¼u?²?F½Ë ¨ b?¹b?ý Ÿ«d?� w?� r?N?F?� ¨U?O?I¹d?�√ ‰U?L?A?�
ÊUJÝ o?Š w� W�Ë«b²� WO?L�²�« XO?IÐË 5¹dÐd³�U?Ð »U³Ý_«

Æ5�ŠUÐ X¹¬ ‰œUÝU¹ ¨WIDM*«

WWWWOOOOGGGG¹¹¹¹““““UUUU����____UUUUÐÐÐÐ    mmmm¹¹¹¹““““UUUU����____««««    WWWW����ööööŽŽŽŽ
Âu?K??F?�« w??� Y?ŠU??Ð u?¼Ë ¨f??O?� s?Ð Âö??�?�« b??³?Ž e??O?� 
ÁUDŽ√ Íc�« wM�?K�« rÝù« Èu²�� ¨5¹u²�� 5Ð ¨W?OH�KH�«
¨U?NÐ «u?²?F½ w?²?�« ¡UL?Ý_« Èu?²�?�Ë rN?�?H½_ Êu?O?G¹“U?�_«
«u²F½ ÊULÝ≈ ¢dÐd³�«¢ Ë√ ¢m¹“U�_«¢ rÝ≈ ÊU� «–≈ ULŽ özU�²�
”Ë—UÐdÐ WL?KJ� p�«– ÆrN�H?½√ ULNÐ «uLÝ s¹c�« r?¼ Â√ ULNÐ
Ë√ ¡UÐd?ž rN½√ U?�≈ ¨VFý v?KŽ oKD?¹ rÝSÐ f?O�Ë ¨XF?½ w¼
¨ÊU?�Ëd?�« v?K?Ž ¢ÍË—U?*«¢ r?Ý≈ ‚öÞ≈ - b?�Ë Æ»d?G?�« s?� r?¼
wŠuð W?OK�√ ¡ULÝQÐ X?�O�Ë  uF½ w?N� ¨ÊuOÐdG�« v?MF0
ô –≈ ¨WOG¹“U�_UÐ wG¹“U�_« j?Ð— w� TA�« fH½ Æ»uFý v�≈
ÊU?� Íc?�« V?F?A?�« ÊQ?Ð ‰u?I?�« ¨f??O?� s?Ð œU?I?²?Ž« w?� ¨s?J?1
uN?� ¨wG?¹“U�_« V?FA�« w?IO?I(« t?LÝ≈ WO?G¹“U?�_« Àb×?²¹
…œ—«Ë m¹“U?�√ WL?K� Ê√ v?I³¹Ë Æt?O�≈ W?³�M?�UÐ T?ÞUš ‰ôb?²Ý«
w?� œd?ð r� ¢d?Ðd?Ð¢ W?L?K?� Ê√ 5Š w?� ¨W?O?�?¹—U?ð ’uB?½ w?�
vKŽ ¢dÐdÐ¢ WLK� «uIKÞ√ s¹c�« Ê√ Ë t�H½  ËœËdO¼ ’uB½
fO�Ë ¡U?ÐdG�« wMFð w?²�«Ë ÊU½uO�« r?¼ UOI¹d�√ ‰UL?ý ÊUJÝ
w?½U½u?¹ dO?ž u¼U?� q?� XF?M¹ ÊU?� YO?Š ¨w?Šb� u?¼ U� U?NO?�
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„UMN� ¨ UO½U�K�« w� hB�²*« ÍËôb*« bL×� V�ŠË
w?¼ WO?MF?*«  UŽU?L'« Ê√ Í√ ¨w?Kš«œ u?¼ U�  U?OL?�²?�« s�
X²?F½ w?²�« WO?ł—U)« pK?ð «c�Ë ¨U?N�H?½ vKŽ U?N²?IKÞ√ w?²�«
Ê√ 5?Š w� W?O?Kš«œ W?O?L�?ð ¨ m?¹“U�_« W?O?L�?ð Ê√ p?�«– ¨UN?Ð
Ë W?O?½U?�Ëd?�« o??zU?Łu?�« Ê√ U?×?{u?�  Æ W?O?ł—U?š d??Ðd?Ð W?L?K?�
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ÆÆÆÆÆÆÆÆssss����eeee����««««    ssss����    UUUUMMMMOOOOMMMMÝÝÝÝËËËË
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ør?N??�u?�√ w??¼U?�Ë m??¹“U?�_« r??¼ s?�
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5O½u��UÝuKJ½_« 5¦ŠU³�« bMŽ b�Qð W¹uOÝ√ Ëd�_« vL�ð
w�«u?Š Í√ ÆWO�U�?�«  UGK�« q?³�  dNþ W?OG¹“U�ô« W?GK�« Ê√
w�«uŠ WO�U��« WGK�«  dNþ U¼bFÐË ¨œöO*« q³� WMÝ n�√8 

 √b?Ð WO?ÐdF?�« W?ÐU²?J�« Ê√ 5?Š w� ¨œö?O?*« q³?� WM?Ý ·ô¬ 5
W?OÐd?F�« …d?JH?�« X?M³?ðË ¨Íd−?N�« l?Ð«d?�«Ë Y�U?¦�« Êd?I�« w?�
a¹—U?ð u¼ «c¼ËÆÆÆVO?K� uMÐ ¨V?KFð u?M³� »U�?½_UÐ WD³?ðd*«
Y?O?Š m?¹“U?�_« vK?Ž …d?J?H?�« f?H?½ ◊U?I?Ý≈S?Ð«u�U?I?� ¨»d?F?�«
Í√ ¨l?�Ë Íc�« q?J?A*« u?¼ «c¼Ë ¨ U?Žu?L−?� v?�≈  r¼u?L�?�
n?Ýú?�Ë ¨m??¹“U?�_« a?¹—U?ð v?K??Ž W?O?Ðd?F??�« W?O?K?I?F??�« ◊U?I?Ý≈

ÆbOKI²�« w� «Ë√bÐË ¨ZNM*« fH½ «uJKÝ WÐ—UG*« Êuš—R*U�

mmmm¹¹¹¹““““UUUU����____««««    ‰‰‰‰uuuu����√√√√

…—Ëd{ vK?Ž ‚uKł vHD?B� b�√ ¨m¹“U�_« ‰u�√ W?�dF*
Èu²?�*«Ë ¨a¹—U?²�« q³?� U� Èu²?�� ¨5¹u²?�� 5Ð e?OOL?²�«
W?�Ëd?F??� ¨W?Ðu?²?J?� ’u??B?½ v?K?Ž d??�u?²?¹ Íc?�« w?�??¹—U?²?�«

ÆÆÊU½uO�«Ë o¹džù« ’uBM�
’uBM�« pK?ð ULOÝ w�¹—U²�«  V½U'U?Ð  p�«– qN²Ý«Ë
W?IO?ŁË Âb?�√ …«—u¦?�« t?O� b?F?ð X�Ë w?� ¨ W?OÐd?F?�UÐ W?Ðu?²J?*«
sŽË Æ¢”bI*« XO?Ð Âb¼¢ s� r¼—U³²ŽUÐ ¨5O³?OK�« sŽ XŁb%
d?NE?ð UN?O�¢ ”Ëd?O�u?¼ ‰U� ©5?O?³O?K�« œö?Ð® UO?I¹d?�≈ ‰UL?ý
dO?�_« s� lOL?'« l²L?²¹ YOŠË U?NðœôË cM?� Ê«d� ÊU�d�?K�
Êd??I??�« w??� U?�√ ¨¢ÊU??³??�_«Ë 6??'« s??� j??�??I?Ð w??Ž«d??�« v??�≈
¨ ËœËdO?¼ ‰uIÐ Y?ŠU³�« ‰b?²Ý« b?I� ÍœöO?*« q³� f?�U)«
UNMJ�¹ ‰U?LA�« qšbð U¼bF¹ w²�« qŠ«u?��« b$¢∫‰U� YOŠ
¡U?M¦?²ÝU?Ð d?zUA?Ž …b?Ž v�≈ Êu?L�?I?M¹ w?³?O� ‚d?Ž s� ”U?½√
Ê√ ‰U?(«Ë Æ¢Êu?OI?O?M?O?H�«Ë o?¹d?žù« U?NK?²?×?¹ w?²�«  U?N?'«
‰u?�√ «– U?LN?�Ë√ ¨ÊU?J?�?�« s?� 5Žu?½ 5?Ð ÊËe?O?1 »U²?J?�«
«c?¼Ë ¨WO?³?M?ł√ ‰u�√ «– U?L?N?O½U?ŁË ©W?¹d?AÐ …b?ŠË ®W?O?K×?�
–U²?Ý_« bI?²F¹Ë Æ o?¹džù« »U?²J�« Èb?� œ—Ë oO?�b�« eO?OL?²�«
X�ËUŠ w?²�« WOÐdF?�UÐ WÐu²J*« ’u?BM�« l� √bÐ q?JA*« Ê√
s?Ž ö?zU??�?²?� ¨‚d?A??*U?Ð W?O?K??;« W?O?G?¹“U??�_« ‰u?�_« j?Ð—
 «– Ê√Ë ¨p?�– w??� W?O?ÝU?O??�?�«Ë W?O?łu??�u?¹b?¹ù«  U?O??H?K?)«
w?ÝU??O?�??�« U?N??O?� q??š«b?²??¹  U?O?�U??J?ý≈ U??N?²??F?³??Þ W?K??Šd?*«
m¹“U�_« ‰u�√ b?¹b×²�Ë jK)« «c¼ ¡öłùË Æw?łu�u¹b¹ùUÐ
Y×³�«Ë a¹—U²�« q³� U� W?KŠd� v�≈ Ÿułd�« v�≈ YŠU³�« UŽœ
WID?M*« Êu�—U³?²Žù« 5FÐ cš_« l?� ¨ W¹dOŁ_« …—U?C(« sŽ
q?³� U?� cM?� ÊUJ?��« w?� W¹—«d?L?²ÝU?Ð eO?L²?ð w²?�« WK?I�« s?�
…—c−?²� W?O½U�?½≈ W¹—«d?L²Ý« w?¼Ë ¨«c¼ U?M�u¹ v?�≈ a¹—U?²�«
t?³?�«u?ð Íd?A?³?�« b?¹«e?²?�« W?¹—«d?L?²?Ý«ËÆU?O?I?¹d?�≈ ‰U?L?ý w?�
nK²?�� Ê√ —U³²Ž« v?KŽ ¨ Í—UC(« b?ł«u²�« w� W¹—«d?L²Ý«
q?Š«d?� nK?²?< X?F?Cš j?Ýu?²?*« iO?Ð_« d?×?³?�« oÞU?M?�
sŽ …eOL²� WKŠd� q�Ë ¨r?�UF�« t�dŽ Íc�« Í—UC(« —uD²�«
W¹dŁ_« Àu×³?�« iFÐ tMŽ nAJð Ê√ sJ?1 U� «cN� ¨Èdš_«
W??O?ÝU??×??½  «Ëœ√ s??� t?�U??A??²?�« - U??�Ë Æ v??�Ë_« W??ł—b?�U??Ð
Ë ‚dA�UÐ UOI?¹d�√ ‰ULý ÊUJÝ jÐ— WÐ—UI� bF³?²�¹ WO�ešË

  Æ¡«u��« vKŽ »dG�UÐ
Íc�« ¨‰U?¦*« q?O³Ý v?KŽ ¨—U?�H�« ·U?A²�« Áb?�R¹ U?� «c¼
¨w?AŽË√ v?H?DB?� V?�Š ¨œö?O*« q?³?� WM?Ý900  v�≈ œu?F¹
U?N� X?FC?š w?²�« W?¹dŁ_«  U?Ý«—b?�«Ë  U³?OI?M?²�« b?FÐ t?½√Ë
w?� U?O?I?¹d?�√ ‰U?L?ý ÊU?J?Ý Ê√ dN?E?¹  l?�«u?*« s?� W?Žu?L?−?�
„U?M?¼ Ê√Ë ”U?×?M?�« ‰U?L?F??²?Ý« w?� v?½œ_« ‚d?A?�« Èu?²?�?�
…—U?C?Š w?¼Ë U?ÐË—Ë√Ë »d?G?*« w?� jI?� …b?ł«u?²?� …—U?C?Š
t?½√ b?�R?ð «  «dýR?� „U?M?¼ Êü«Ë ¨¢q?J?A?�« w?Ýdł¢ —U?�?H?�«
Ê√ bI?²F?¹ lO?L'« ÊU?� Ê√ bFÐ  ¨U?Ð—Ë√ v�≈ »d?G*« s?� qI?²½«
ÆU?ÐË—Ë√ s?� W�U?�?ÐË ¨Ã—U?)« s?�  ¡U?ł  «Ëœ_« Ác¼ q?¦?�
bł«u?²K� —«d?L²Ý« „U?MN� ¨Íd?A³�« —uD?²�UÐ o?KF²?¹ ULO?� U�√
·U?A?²?�U?Ð «c?¼ “eF?²?O?ÝË  U?O?I?¹d?�≈ ‰U?L?ý q� w?� Íd?A?³?�«
w¼Ë ©dz«e?'UÐ dOðUF?�« d¾Ð v�≈ W³�?½® W¹dOðUF?�« …—UC(«
- UL?� Æw�?½dH?�« —UL?F²?Ýù« bNŽ w?� UN?�UA?²�« - …—U?CŠ
œUA²?�«  «dO×Ð œËbŠ v?�≈ l�«u*« s� WŽu?L−� vKŽ —u?¦F�«
b¹b×²�« Ê√ UL� Æ WOÐdF?�« …d¹e'« ‰ULýË 5D�K� »uMł Ë
…—UC?(« U¹UIÐ Âb?�√ ¨Âb�_« UO?I¹d�≈ ÊUJ?Ý d³²?F¹ w�¹—U?²�«
…—UC(« d?A½ s� Ê√ ¨wA?ŽË√ V�Š ¨wMF?¹ U2 ¨W¹dO?ðUF�«
…—UC?Š X×³�√Ë o?ÞUM*« w?�UÐ v�≈ »d?G*« s� U0— t?łuð
120 v�≈ 130® d?B� U?N?O� U?0 UO?I?¹d�≈ ‰U?L?ý qJ?� …bŠu?�

© ÍœöO*« q³� WMÝ n�√
d?�_« ”—«bð …—Ëd?{ vK?Ž 5�?ŠU?Ð X¹√ b?�√ t²?Nł s?� 
v?KŽ ‰b?ð …d?O?š_«  UH?A?²J?*« Ê√ –≈ ¨W?O−?N?M?*« WO?ŠU?M�« s?�
W?¹—UC?(« d?¼UE?*« W?¹—«dL?²Ý«Ë w?G?¹“U�_« œu?łu?�« W�«d?Ž
«–S� ÆUO?I¹d�√ ‰ULý w� U?NK� qŠ«d*« Ác¼ w?� WFDI²*« d?OG�«
W?D³?ðd*« ¨o?ÐU?��« w?� ¨…b?zU�?�« W¹d?E?M�«  U?O?Fłd?*« X½U?�
q�QÐ j?³ðd� LUCY  ·UA?²�« Ê√ d³²?Fð ¨ UH?A²J*« Ác?NÐ
Êu?OK?� 3 W?KŠd?� w?� d?I²?Ý« Íc?�«Ë ÊU�?½ù« —u?N?þ sÞu?�Ë
W?¹«bÐ œËb?Š v?�≈ …bzU?Ý W?¹dE?M�« Ác?¼ X?KþË ¨W?M?Ý nB?½Ë
Íc�«  TOMAY ·U?A²?�ô ÊS?� ¨ s¹d?A?F�«Ë b?Š«u?�« ÊdI?�«
b??F?Ð ¨—U??Łü« ¡U?L??K?Ž Í√— d??I?²??Ý« Íc?�«Ë ¨œU??A?²??�« w?� d??N?þ
«c?N??� ¨W?M??Ý Êu?O??K?� 7 v?�≈ Ád??L?Ž ŸU??ł—≈ v?K??Ž ¨q?O??�U?×??²?�«
WO?ŠUM?�« s�Ë Æ a?¹—Q²?�« W�Q�?� w� ’U?)« tF?�Ë ·UA?²�ù«
dB?F�« «c¼ w?� ÊU�½ù« œu?łuÐ bI²?F¹ ÊU� b?Š√ ô WOF?łd*«
WŽu?L−?� UN?²³ŠU?� b� v?�Ë_« WOF?łd*« X?½U� «–≈Ë ¨ «c?�UÐ
q?�√ j?Ðd??Ð ¨o?zU?I?Š Êu?J??ð Ê√  œU?� w?²?�«  U?O?{d??H?�« s?�
W?O?F??łd?*« ÊS?� ¨©U?Ð—ËQ?Ð ◊U?³??ð—ù«® ÊU?ðd?¹œu?O?M?�U??Ð m?¹“U?�_«
¨d�c?�« WH?�U��«  U?�¹—Q?²�«Ë  «œUI?²Žô« q?�  b×{ W?O½U?¦�«

5

5 œbF�« nK�

t??� W??�ö?Ž ô U??Ð—Ë√ s??� ¡U??ł Íc?�« ÊU??�??½ù« Ê√ 5??³?ð Y??O??Š
YŠU³�« b?�R¹ WO−NM?*« WOŠUM�« sL?� ÆUOI¹d�√ ‰UL?ý ÊU�½SÐ
œËb?Š v?�≈ …bzU?Ý X?½U?� w²?�« W?¹d?E?M�«  U?O?F?łd*« Ê√ v?K?Ž
 «Ëœ_U?� - s?�Ë ¨“UO?²?�U?Ð W?¾?ÞUš X?½U?� 20  Êd?I�« q?z«Ë√
Y?×?³?�« n??F?{ r?ž— ¡U?O?ý_« s?� d??O?¦?J?�«  d?O?ž W?O??−?N?M?*«

Ær�UF�« oÞUM� w�UÐ l� W½—UI*UÐ włu�uO�—_«
m?¹“U??�_« ‰u?�√ s?Ž ‰ƒU??�?²?�« ÍËôb?*«d??³?²?Ž« 5??Š w?�
tŠdÞ - włu�u?¹b¹≈  ‰«RÝ t½_ ¨ WýUAN�« s?� Ÿu½ rłd²¹
W?³?�M?�U?Ð t?ŠdÞ r?²?¹ ô ‰«R?Ý u?¼Ë ¨Èdš√  U?�U?I?Ł q³?� s?�
Ê√ `?{u?O?� œUŽËÆW?O?Ðd?F?�« …d?¹e'« ÊU?J?�?� ôË 5?¹d?BL?K?�
fHM� W?O½U�½ù« W¹—«dL²?Ýù« s� Ÿu½ œułuÐ WKzUI?�« W�uI*«
…b??ŠË œu?łË w??M?F??¹ ¨U?O??I?¹d??�√ ‰U?L??A?Ð W??¹d?A??³?�« …b??Šu?�«
d×³?�« …—UCŠ tðbN?ý Íc�« qŽUH²�« w?HM¹ b� U2 ¨W?¹—UCŠ
d?�UM?F�« n?K²?�� s?Ž Y¹b?(« ÊËœ p�–ËÆj?Ýu²?*« iO?Ð_«
5?Ð q?š«b²?�« W?�Q?�?� ÊU?O�?½ ÊËœ ¨…—U?C?(«  «c?� W?KJ?A?*«
…d?L?²?�?� X½U?� w?²?�«Ë j?Ýu?²?*« i?O?Ð_« d×?³?�«  «—U?C?Š
 U½U?OJ?�« Ÿu½ s?Ž ‰ƒU�?²�« v�≈ Y?ŠU³?�« œU� U?� u¼Ë ÆU?C¹√
WO?łu�u?¹b¹ù«  «¡U?L²?½ôUÐ e?OL²?ð ô w²?�«Ë c¾?MO?Š …bzU?��«

Æ©ÆÆW¹dJ�Ž hzUBš ¨W¹œUB²�« …bŠË® W�UI¦�UÐ sJ�Ë
¨¢W?O?G?¹“U?�_« ‰u?�√¢ ‰«R?Ý ¨d?šü« u¼ f?O?� s?Ð d?³?²?Ž«
‰U?L?ý w� W?O?G?¹“U�_« W?�U?�√ w?� p?JA?¹ s?� t?ŠdD?¹ ô«R?Ý
b?I?� ¨Y?ŠU?³?�« V?�?Š ¨U?O?łu�u?¹b?¹≈ d?�_« Â«œ U?�Ë ÆU?O?I?¹d?�√
W?�U?�_« Ác?¼ œu?łË b?�R?ð v?�Ë_« ¨ 5?²?ŠËd?Þ√ v?�≈ r?J?²?Š«
Æ©s??L??O??�«® ‚d??A??�« s??� «u??ð√ U???N??½U??J??Ý ÊQ??Ð ‰u??I??ð Èd??š√Ë
‰ULA� 5OK�_« ÊUJ��« rN½QÐ ÊuFM²I¹ s¹c�« ÊuOG¹“U�_«Ë
UL¼ôË√ ¨5?²Ð—UI�d³?Ž ¨WŠËdÞ_« Ác¼ s?Ž ÊuF�«b¹ ¨UO?I¹d�√
w?�U?Ð w� d?A?²?½« rŁ U?O?I?¹d�≈ w?� …d?� ‰Ë_ d?Nþ ÊU?�?½ù« Ê√
s?J?�Ë øÈd?š√ W?�Q?�?� Ác?¼ ¨œU??ŽË V?¼– q?¼ ¨r?�U?F?�« o?ÞU?M?�
ÆU?O?�??¹—U?ð X?ÐU?Ł v?D??F?� q?E?¹ ¨U??O?I?¹d?�√ ‰U?L??ý u?¼ q?�_«
Ê√ 5³ð  –≈ ¨WOłu�uO�—_«  UHA²?J*« tOKŽ dýRð  ¨ULNO½UŁË
w?� Á—uN?þ q³?� 5M?�?�« ·ô¬ »dG?*UÐ «d?{UŠ ÊU?� ÊU�?½ù«
»d?F�« V?�?M¹ «–U?* ‰u?Š ¨–U²?Ý_« ‰¡U�?ðË Æj?ÝË_« ‚dA?�«
p?�– Ê√ `{u?O?� œUŽ t?MJ?�  øs?LO?�« v?�≈ UO?I¹d?�≈ ‰U?Lý q?�√
v�≈ «u³?¼–Ë sLO�« w� «u?½U� s¹c�« 5OI?OMOH�« Êu?� s�  ¡Uł
s� rN?½_ jI� W�—UA� r?N½√ Êu�uI¹ «u½U?� UOI¹d�≈ UL?� ÊUM³�
v�≈ UOI¹d�≈ ‰ULý w� ÃËdð W?�uI*« Ác¼ XOIÐË ¨w�dý q�√
m?¹“U?�_« r?N?O?� U?0 ÊU?J?�?�« w??�U?Ð v?K?Ž X?L?L?Ž U?N?½√ W?ł—œ
5O?IO?MO?H�« s?� q� ‚d?A�« v?�≈ Êu³?�M?¹ «u×?³�√ w?�U²?�UÐË
Êu??³?�??M?¹ 5??š—R?*« i??F?Ð q??F?ł U??� u?¼Ë Æ5??O?G??¹“U?�_«Ë
oKD?½«Ë QA½ ÂUŽ q?JAÐ ÊU�½ù« Ê√ 5?Š w� ‚dAK?� m¹“U�_«
U³?³Ý „U?M¼ Ê√ ¨w?AŽË√ vH?DB?� ·U{√ U?LMO?Ð UO?I¹d?�√ s�
m?¹“U??�_« Êu?� w??� œb?×?²??¹ ¨‚d?A??�U?Ð m??¹“U?�_« j?Ðd??� U?¦??�U?Ł
l?�œ U?� «c?¼Ë ¨«b?ł W?K?¹u?Þ …b?*  ¢w?�ö?Ýù« `?²?H?�«¢ «u?�ËU?�
¨ m?¹“U?�_« W?�u?�√ ¡U?M?Ð√ r?N?½√ ¡U?Žœ« v?�≈ ¢5?%U?H?�«¢ »d?F?�«
Ác¼Ë ¨r?N²?�uLŽ ¡U?MÐ√ r?N½QÐ 5?OI?OMO?H�« …d?J� bO?�Q²?� p�–Ë
Ê√ p?�c� Êu?�u?I?¹Ë ¨WO?Ðd?F�« ’u?B?M�« w?� W?Ðu?²J?� …d?JH?�«

 Æt�«uš√ bMŽ ¡Uł ‰Ë_« f¹—œ≈
v?K?Ž ¡u?C?�« 5?�?ŠU?Ð X?¹√ jK?Ý Ÿu?{u?*U?Ð U?ÞU?³?ð—«Ë
U?O?Žu?{u?� UH?�Ë w?D?F?ð U?¼—U?³?²?ŽUÐ ¨ÀËœËd?O?¼ ’u?B?½
UŁb×?²�  ¨ÊËbKš s?Ð« t³²� U?LŽ öC� «c?¼ ¨ ÊUJ��« b?ł«u²�
¨Íœu?L?Ž qJ?A?Ð U?O?I¹d?�√ ‰U?L?A?� W?O½U?J?�?�«  U?ŽuL?:« s?Ž
v?�≈ ¡«d×?B�« s?� U?N¼U?&« k?ŠöO?Ý ¨ UN?ðö?IM?²?� l³?²²?*«Ë
„U?M?¼ ÂöÝù« W?K?Šd?� w?�Ë Æw?�K?Þ_« j?O?;« v?�≈ rŁ d?B?�
5Ð U?� …b²?L*« …d²?H�« w?� sJ?�Ë ¨WMO?F� …b?* w³�?½ —«dI?²Ý«
 UŽu?L:  U�d?% WŽuL?−� b�— s?J1 ¨ 19Ë 16 5½dI�«
5??D?Ð«d??*«  U??�d?% U??N??M?� d??�c??½ ¨U?O??I??¹d?�√ ‰U??L??ý ÊU?J??Ý
w?� j??I?� f?O?� ÊËb??ł«u?²?¹ s??¹c?�« …b?�U??B?*«Ë ©W?łU?N??M?�®
YO?Š ¨»dG*« ‰U?Lý w� v?²Š q?Ð ¨dOG?B�«Ë dO?³J�« f?KÞ_«
–u?H½ ‰U?−?� X?KL?ý  U?�d?×²?�« Ác?¼ Ê√ v�≈ ’u?B?½ d?OA?ð
—«dI²?Ýö�« W�UŠ v�≈ «œb−?� œuF²� ¨UM?��U²Ð 5OÞ«u?ž—u³�«

 ÆWO½U�“Ë WO½UJ� WO�UM¹œË
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¨WO?G¹“U?�_« …—UC?(« W�«d?Ž vKŽ b?�R¹ a?¹—U²?�« ÊU� «–≈
UN?K� b�R?ð ¨wAŽË√ vH?DB� ‰u?I¹ ¨W¹d?Ł_«  U�UA²?�ô« ÊS�
w?� W?O?½U?�?½ù«  «—U?C?(« —u?Dð w?� m?¹“U?�_« ÂU?N?Ý≈ v?K?Ž
 «Ëœ_« W?ŽU??M?B??Ð o?K??F?²??¹ U?L??O?� ¡«u??Ý ¨…œb?F??²?�  ôU??−?�
oK?F²?¹ UL?O�Ë√ WO?ýU*« W?OÐd?ðË WŽ«—e�« ·U?A²?�«Ë W¹d?−(«
p�– w� ‰b²�?¹Ë ¨Íd�B�« sH�«Ë —U�H�«Ë ÊœUF?*« ·UA²�UÐ
v�≈ œuF¹ ¨…b?łË rOK�SÐ ¨X�Užu?�Uð WIDM0 wK(« ·U?A²�UÐ
w� Âb�_« bFð ¨WOM¹e²�«  «Ëœ_« Ác¼Ë ÆWMÝ n� √ 82 w�«uŠ
w²�«Ë ¨UOI¹d�√ »u?M−Ð UNðdOE½ vKŽ p�– w� W?�bI²� ¨r�UF�«
¨»d?G?*U?Ð —U??�?H?�« œu?F?¹ 5?Š w??� ÆW?M?Ý n?�√ 75 v?�≈ œu?F?ð
t�U?A²?�« q³?� Í√ WM?Ý n�√ 9 v�≈ ¨W?¹dŁü«  U?HA²?J*« V?�Š
œułu� r�UF�« w� ¨—U�� Âb�√ Ê√ —U³²Ž« vKŽ ¨v½œ_« ‚dA�UÐ
l� s?J� Æœö?O*« q³?� WM?Ý n�√ 11 v�≈ œu?F¹ ¨d?−OM?�« ‰UL?AÐ
‰U?L?ý o?ÞUM?� w?� «b?ł W?H?OF?{  U?³?O?I?M²?�« ‰«e?ðô ¨n?Ý_«
WOŠU?M�« s� WIDM?*« vMž s� ržd�« v?KŽ ¨¡«d×B�«Ë UO?I¹d�≈
ÁcN� WK¹eN�« ZzU²M�« vKŽ U½dB²�« «–≈ v²ŠË ¨WOłu�uO�—ô«
w?I¹d?�√ ‰U?LA?�« ÊU?�½ù« Ê√ U?M?� b�Q?²O?Ý t?½S� ¨ U?�U?A²?�ù«
w??� X??L??¼U?Ý «b??ł …d??O??¦??�  «Ëœ√ Àb??Š√Ë —u?ÞË n??A??²??�«

YŠU³�« —UÝ ‰«u?M*« fH½ vKŽ ÆWIDML?K� Í—UC(« ŸUFýù«
…—U?C?(« 5??Ð U?� e?O?O?L??²?�« …—Ëd?{¢ v?�≈ «d?O??A?� ¨ÍËôb?*«
…—U?C?(« pK?ð Í√ ¨a?¹—U?²?�« q?³� U?� …—U?C?(«Ë W?O?�¹—U?²?�«
 «Ëœ_«Ë ÀU?Ł_U?Ð XD?³?ð—« w?²?�«Ë ¨W?ÐU²?J?�U?Ð X?D?³ð—« w?²?�«
—uD?ð vKŽ W�«b?�« W¹dA?³�« WDA?½_« nK²?�0Ë ¨ UŽUM?B�«Ë
W?K??� Ê√ ·U?{√Ë Æ¢Ê«d?L??F?�«Ë W?F??O?³?D??�« „ö?²?�U??Ð W?¹d?A??³?�«
d?¼U??E?� v??�≈ q?�u??²?�« s??� b?×?¹ W??O?łu??�u?O??�—_« W?D??A?½_«
UMFł— «–≈ ¢ ‰U�Ë ¨‚dA�« ‰ËbÐ W?½—UI� ¨WOG¹“U�_« …—UC(«
«u½U?� UO?I¹d�√ ‰U?Lý ÊU?JÝ ÊS?� ¨WÐU²?J�« q?³� U� W?�Q�?� v�≈
‰ö?š s� s?J?�Ë ‰UF?� q?JA?Ð …—UC?(« ¡U?A½≈ w?� Êu?�—UA?¹
s?� ¨ö?¦?� w?½U??¦?�« U?Ðu?¹ ÊU?� –≈ Æd?šü« W?G?�Ë W?ÐU??²?�Ë W?�U?I?Ł
…Ëö?Ž ¨WO?I¹d?žù« WG?K?�UÐ a?¹—U²?�« w?� «uH?�√ s¹c?�« 5š—R?*«
”uM?OD?�žË√ f¹b?I�« v?MÐ ¨ W?OMO?ðö�« …d?²H�« w?� t½√ v?KŽ
Ê_ ¨UOI¹d�√ ‰ULý w� WO×O�*« qJO¼ vMÐ ¢ÊU²�OžË√ ÊUÝ¢
«c?¼ d?L²?Ý«Ë Æ…b?O?I?FK?� W?K?J?O¼ W?O?×?O�?*« s?J?ð r?� p�– q?³?�
¨ UM�u¹ v?�≈ dšü« …—UCŠË W�UIŁ ‰öš s?� ¨wŽ«bÐù« tłu�«
WOÐœ_«  UłU²½ù« w� XL¼UÝ UOI¹d�√ ‰ULý Ê√ kŠö½ YOŠ
Ê√Ë ÆW?O?½U³?Ýù«Ë W?¹e?O?K$ùU?� Èd?š√  U?GK?Ð Ë W?O?�?½dH?�U?Ð
l??{Ë Ë …—Ëd??C??�U??Ð t??� f??O??� W??O?³??M??ł_«  U??G??K??�« w??M??³??ð
¨s?¼«d�« X?�u�« w?� ¨W?¹eO?K?$ù« wM?³ð Ê√ Â«œU?� ¨w?�UO?½u�u?�
…d?¼Uþ Ác?¼ ¢Æw?J?¹d�√ Ë√ Íe?O?K?$≈ —UL?F?²?ÝUÐ j?³?ðd?� dO?ž
UL?O� ÆÍËôb?*« –U²Ý_« V?�Š ¨¢‘U?IM�« s?� dO?¦J�« o?×²?�ð
l?O??L?ł Ê√ U??×?{u??� ¨ U?�U??I?¦??�« Ÿ«u?½√ 5??Ð f?O??� s?Ð e??O?�
Ê√ ‰U?(«Ë ÆU?N?Ð W??�U?š …—U?C?ŠË W?�U?I?Ł p?K??²?9 »u?F?A?�«
¨W?ÐU?²?J??�« q?³?� W?¹u?H?ý X??½U?� ¨…—U?C?Š r?N?� X??½U?� m?¹“U?�_«
U�√ÆÆÆb?OB�«Ë W?ŠöH�U?� WOL?OEMð  U?�UL²?¼« w� …—uB?×�Ë
j� «u³²?J¹ r� ÊuOG¹“U�_U?�  ¨WÐu²J*« …—UC(« W?OF{Ë sŽ
W?HÝö?� r?NM?� m?³?½Ë ¨s¹d?C?×²?� «u?½U� r?N?½√ r?ž— ¨rN?²?GK?Ð
v??�≈ Y??ŠU??³??�« U??Žœ ¨»U??³??Ý_ ¨a?�≈ÆÆ Êu??O??{U??¹—Ë ÊËd??J??H??�
v?K?Ž qL?²?A?ð ¨W?BB?�?²?� s?' s¹u?J?ð ‰ö?š s?� UN?²?Ý«—œ
Â√ ø   «cK� «—U?I²Š« d�_« ÊU?� «–≈ U� özU�²?� ÆfHM�« ¡U?LKŽ
«uL?¼UÝ m¹“U�_« Ê√ ‰U?(«Ë øW�uN−?� d�UMŽ »U?Ož W−O?²½
f?¹b?I?�« l?� q?BŠ U?L?�  U?½U?¹b?K?� d?O?E?M?²�« w?� j?I?� f?O?�
W¹—uB�« ÂuKFK� X½U� qÐ ¨pO�uŁUJK� »√ ‰ËQ� ¢”uMOD�ž√¢
r?KŽË ¡U?¹eO?H�«Ë W?O?³¹d?−²?�« ÂuK?F�« ¨ U?O?{U¹d?�«Ë oD?M*U?�
¨ W�U?š WO?F{Ë ÆÆÆ Õd?�*«Ë ¨u?×M?�«Ë WG?K�« Âu?KŽË ¨Âö?J�«
W?�d?� v?K?Ž d??�u?²?¹ ÊU?� Íc?�« ¨w?½U?¦?�« U?Ðu?¹ b??N?Ž w?� U?L?O?Ý
v�≈ W�U{ùUÐ ¨5šU³D�« UL� ÊU?½uO�« s� …œ—u²�� WOŠd��
w²?�« ¢UM?¹—u�¢ …dL?F²?�� t?³ý  UO?I¹d?�√ ‰ULý w?� X½U?� «c¼
ÊU� YO?Š —U³� ¡UL?KŽ UNO� ÊU?�Ë ÆœöO*« q³?� WMÝ 600  √bÐ
Íd?JH?� “dÐ√ s?� b?Š«Ë ¢—ËœuO?ð¢ ¡U?IK?� UN?O?�≈ wðQ?¹ ÊuÞö?�√
w?¼ U?0— W?OH?�?K?� W?Ý—b?� UM?¹—u?� w?� X?½U?�Ë ¨ UO?{U?¹d?�«
·u�K?OH�«  ¢”uO?Ł≈ X�¹—√¢ WÝ—b?� w¼Ë UNŽu?½ s� v�Ë_«
 U?N?łu?ð W?Ý—b?*« Ác?N?� X?½U?�Ë ¨U?O?I?¹d?�≈ ‰U?L?A?Ð ·Ëd?F?*«
‰UJý√ l?OL' UÐUŠ— U?OI¹d�√ ‰ULý X?½U� Ê–≈ ÆWOzUD?��uÝ
c¾M?OŠ ‰U(« u¼ UL?� ¨WKJON?� W�UI¦�« X?½U� YOŠ ¨ U�U?I¦�«

ÆUMOŁ√Ë U�Ë— w�
…b²?L*« …d²?H�« w� t?½√ wAŽË√ vH?DB� d?³²Ž« 5?Š w� 
s?� Ÿu??½ œU?Ý ¨œö??O?*« q?³??� w?½U?¦??�«Ë l?Ð«d??�« Êd?I?�« 5??Ð U?�
fO�Ë ¢W?O²�O?MOKO?N�«¢ …—UC(« …œU?OÝ w� WK?¦L²*« W?*uF�«
w¼Ë ¨W?O²�?OMO?KON?�« …—UC(« Ê√ p�–  ¨W?OMO?KN�« …—U?C(«
¨W?OI?¹džù« …—U?C(« l?� Èd?š√  «—UC?Š Ã“U9 s?Ž W&U?½
ô - s?�Ë WO?I?¹džù« W?G?K�« ‰U?L?F²?Ý« vK?Ž p?�– fJ?F?MO?ÝË
WOI¹džù« WGK�UÐ «u³²� m¹“U�_« Êu� w� »«dG²Ýù« UM� sJ1
i?OÐ_« d?×?³?�UÐ W?³?�UG?�« W?�U?I¦?�« U?N½_ ¨U?N?²�U?I?¦?Ð «ËdŁQ?ðË
Ê–≈ ¨W¹e?OK?$ù« Ë WO?�½dH?�UÐ Âu?O�« r?¼dOŁQ?ð UL?� ¨jÝu?²*«
ÆŒ—R*« dO³Fð bŠ vKŽ ¨¢WKŠd*« pKð W*uŽ «uA¹UŽ m¹“U�_«¢

`{Ë√ ¨…—U?C(« ‰«RÝ w� d?ŁQ²�«Ë dO?ŁQ²�« W�Q?�� w�Ë
‚d?H?�« —U??³?²?Žù« 5?F?Ð c??š_« —b?ł_« s?� t?½√ 5?�??ŠU?Ð X?¹√
‰u?�b?� Ê√ –≈  ¨…—U?C?(«Ë W?�U?I?¦�« Âu?N?H?� 5?Ð U?� œu?łu?*«
Ê√ W¹d?AÐ W?ŽuL−?� lOD?²�?ð o�½ q?JA¹  d?BM?Ž¢ w�UI?¦�«
 UŽuL?:« vKŽ Ë√ wFO?³D�« Èu²�*« v?KŽ ¡«uÝ tÐ sL?ONð
¡U?MÐ w?� «uL?¼U?Ý m¹“U?�_« Ê√ a¹—U?²?�« q−?Ý b�Ë  Æ¢Èd?š_«
r?¼b?$ –≈ ¨U?F?³?Þ r?N?ð—U?C?Š V?½U?ł v?�≈ ¨Èd?š√  «—U?C?Š
«¡b?Ð ¨ «—U?C(« p?K?²?� WO?�U?I?¦?�« V½«u?'« n?K?²�?� «Ë—u?Þ
«uŽbÐ√ UL� ¨ U�ÝR*« rOE?Mð v�≈ ôu�Ë ÍuGK�« Èu²�*UÐ
¨a??¹—U?²??�« w??� W?�Ëd??F??*« W??O?J??O??Ýö?J??�«  «—U??C?(« q??š«œ 
”—«bð bMŽ t½√ kŠö*«Ë ÆÆWO½uŽd?H�«Ë WO½U½uO�« …—UC(U�
vKŽ rýu?�« d³Ž …b�U� UN?LEF� Ê√ b$ ¨rNðU?Ž«bÐ≈ q�«uŠ
d?OžË W?¹d�?B�« ‘u?IM?�«Ë ZO?�M?�« Èu²?�� v?KŽ Ë√ b?K'«
qÐU� ¢ÊU?�dž≈¢Í—ULF*« Ÿ«b?Ðù« Ê√ —U³²Žù« 5FÐ s?¹cš¬ ¨p�–

 Æ‰«ËeK�
–U²?Ý_« n�Ë ¨W?�UI?¦�«Ë …—U?C(« w�u?NH?� b¹b?% w�Ë
Èu???²??�???*« v??K???F??� ¨W???H??K???²???�??� r???O??¼U???H??� v???K??Ž ÍËôb???*«
¨ U?�UI?¦?�«Ë  «—UC?(« 5?Ð ‚d� b?łu?¹ ô  włu?�u?ÐËd²?½_«
w?²�« U?N?F?L²?−?� nzU?þË U?N?M� …b?Š«Ë q?� tO?� ÍœR?ð q?JA?Ð
UL�ÆW?�U)« t�dDÐ WF?O³D�« WN?ł«u�Ë —«dL²Ýô« s� t?MJ9
p?�– s� W?O?F�«Ë q?I?¹ ô «dš¬ U?�u?N?H�  U?×?KD?B?*« ÁcN?� Ê√
…—UCŠË W�UIŁ v�≈ tO� dEM¹ qJAÐ ¨włu�uÐd²½_« n¹dF²�«
u?×?½ W?O?�u?−?N?�« U?N?ð—b?� Èb??0 ”U?I?ð U?N?½u?J?Ð ¨5?²?M?O?F?�
ÊuJð b�   Àö¦L?²�« iFÐ  j³{ qJý vKŽ Êu?Jð ¨d¹bB²�«
p?K?ð —U?A?²?½« ‰öš s?� ¨a?�«ÆÆËe?G?�U?Ð Ë√ W?ÐU?²?J?�UÐ  W?D?³?ðd?�
v²?Š ¨UG?�UÐ «dO?ŁQð d?ŁRð b?� U¼—U³?²ŽU?Ð ¨W�UI?¦�«Ë …—U?C(«
ÆWO?ÐdF�« …d¹e?'« lL²?−L� ÍuH?ý lL²?−0 d�_« oK?Fð Ê≈Ë



108  ∫œbF « æ
2009 ÍU   æ    
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6

6 œbF�« nK�

U?¼d?A?½ ‰ö?š s?� ¨W?O?ÐU?²?J�«  U?łU?²?½ù« t?O?� q?E?ð X?�Ë w?�
dšPÐ Ë√ qJA?Ð r¼U�ð b� w²�«  U¹u�Ë_« Èb?Š≈ ¨U¼—UA²½«Ë
 «—UC(« vKŽ o³DM¹ b� d�_U� ¨WMOF� …—UCŠ aOÝdð w�
U?N?ÞU?³?ð—« w?�  ¨‰U?¦?*« q?O?³?Ý vK?Ž  W?O?½U?�Ëd?�«Ë W?O?I?¹d?žù«
- s�Ë ÆUO½U?Ł WO½UDO²Ý« W?¹dJ�Ž  U�d×Ð Ë ¨ôË√ WÐU?²J�UÐ
…—U?C??Š w?� Âu??N?H?*« «c??¼ “Ëd?Ð Èb??� s?Ž Y?ŠU??³?�« ‰¡U??�?ð

ÆUOI¹d�√ ‰ULý W�UIŁË
Ê«dLŽ s� ¨WO?�Ozd�« ‰ULŽ_UÐ …—UC?(« ◊U³ð—« sŽ U�√ 
W?O?FO?³?Þ  U?OD?F?0 U?O�?¹—U?ð W?D³?ðd?� W?�Q�?*U?� ¨ÆÆÆÊU?OM?ÐË
—U?N?½_« vK?Ž ö?¦?�  «—U?C?(« iF?Ð e?J?ðd?ð –≈ ¨W?O�«d?G?łË
¨U?N�ö?š s� ¨q?²% w?²�«Ë ¨a?�« ÆÆÆ «dH?�«Ë√ qO?M�U?�  Èd³?J�«
t³?łu²?�¹ U?�Ë ¨WO?�O?zd�« W?½UJ?*« WO?Ž«—e�«  «—U?C(« r?O�
 «—U?C?(« s?Ž U?L?z«œË Æs?¹e?�?²??K?� Ê«d?L?Ž d?O?�u?ð s?�  p?�–
W³?�UF²?*«  «—UC(« X?½U� «–≈Ë ¨—U×³?�«Ë —UN½_U?Ð WD³?ðd*«
s?� UO?I?¹d?�√ ‰UL?ý v?KŽ U?N?²?ML?O?¼ X{d?� ¨ÊU?�“_« d?� vK?Ž
‰¡U�?ð bI� ¨ö?¦� j?Ýu²*« i?OÐ_« d×?³�« v?KŽ V�d?�« ‰öš
m?¹“U�_« X?K?Fł w?²?�« WO?I?O?I(« »U?³?Ý_« sŽ 5?�?ŠUÐ X?¹√
q?ÐU?I??� t?�ö?G?²??Ý« «u?ýU?%Ë d?×?³??�«  «c?� r?¼d?N??þ Êu?�u?¹
…—UC?Š qš«œ W?L¼U?�*« —U?Þ≈ w� ô≈ ¨¡«d×?BK?� rN?�öG?²Ý«

 Æö¦� f�b½_« w� WO�öÝù« …—UC(U� ¨ WMOF�

    `̀̀̀²²²²HHHH����««««    5555ÐÐÐÐ    UUUUOOOOIIII¹¹¹¹dddd����√√√√    ‰‰‰‰UUUULLLLýýýý
wwwwÐÐÐÐddddFFFF����««««    ËËËËeeeeGGGG����««««ËËËË

`²H�« w�uNH� Ê√ wA?Ž√ vHDB� `{Ë√ —UÞù« «c¼ w�

œö?Ð v?�≈ w?³M?ł√ ‰u?šœ v?K?Ž U?LN?¹ö?� w?� Êö?O?×¹ Ëe?G?�«Ë
¨U?N?M?� ¨d¦?� ÊU?F?� w?³?M?ł_« ‰ušb?�« «c?N?�Ë ¨U?O?I¹d?�√ ‰U?L?ý
Æ¢w??�ö?Ýù« `??²?H??�« ¢, ¢w??Ðd?F??�« Ëe??G?�«¢ ¨ ¢w??Ðd?F??�« `??²?H??�«¢
“«dÐ≈ ôËU?×�  ÆËe?ž öÐ `?²� „UM?¼ ÊU� «–≈ U?� ‰uŠ ‰¡U?�ðË
`²�¢ö¦� ‰uI½ bI�¢ ¨rO¼UH*« s� WŽuL−� w� UO�¹—Uð ‚dH�«
Æ¢vK²� ôË Âœ  tO?� sJ¹ r� UN�ušœ Ê_ ¢WJ� Ëe?ž¢ fO�Ë ¢WJ�
‰ušb?�« WO?KL?Ž WO?L�?ð W�Q?�� ‚u?Kł Y?ŠU³?�« jÐ— 5?Š w�
Ê√ Â«œU� ¨W?Ołu?�u¹b?¹≈ q�«u?FÐ U?OI?¹d�√ ‰U?Lý v?�≈ w³?Mł_«
‚ö?ÞS� w?�U?²�U?ÐË ¨U?C?¹√ W�ËU?I?*«Ë Âb�« ·d?Ž ‰u?šb�« «c?¼
ÁU& »d?F�« ·dÞ s?� WOłu?�u¹b¹√ W?�uLŠ U?NO� ¢`?²�¢ WL?K�
¢`²H?�«¢ ÂuNH� ÍËôb?*« l{Ë 5Š w� ÆUO?I¹d�√ ‰UL?ý ÊUJÝ
¨w?�?¹—U?²?�« ‚U?O?�?�« w?H?� ¨w?Šö?D?�ù«Ë w?C?H?K?�« t?³?½U?ł
b?N??Ž w?� 5?š—R?*« ·d??Þ s?�  ¢`?²??H?�« `?K?D??B?� q?L?F??²?Ý«
w� - d?�_« Ê√ u�Ë ”—U� œöÐ `?²HÐ ¨ö¦?� rN�uI?� ¨ ÂöÝù«
W³?�M?�UÐ d?�_« u¼ U?L� ¨W?OÝœUI?�«W�d?F� w?¼Ë Èd³?� W�d?F�
» «—Ëd� ¨’UF?�« sÐ« ËdLŽ b¹ vK?Ž dB� `²�Ë ÂUA?�« `²H�
¨WM¼U?J�« l� »ËdŠ w� - p?�– Ê√ ULKŽ ¨¢U?OI¹d�√ ‰UL?ý `²�¢
w?łu?�u¹b?¹ù« b?F?³?�« vK?Ž «b?�R?� Æ…œd?�« »ËdŠ v?�≈ ôu?�Ë

 ÆÕöD�ù« «cN�
    …………bbbbzzzzUUUU****««««        UUUUOOOO����uuuuððððËËËË        UUUU����ööööšššš

…………dddd¹¹¹¹bbbb²²²²����****««««

wG¹“U�_« r�UF�« …b¹dł ·dÞ s� WLEM*« …ËbM�« XBKš
q� ÊËd{U;« UN?�öš s� UŽœ ¨ UO�u²�« s� W?ŽuL−� v�≈
W?�U?I?¦??K?� w?J?K?*« b?N??F?*«Ë —U?Łü« b?N?F?�Ë W?�U??I?¦?�« …—«“Ë s?�

VOI?M²K� wJ?O²�O?łuK�«Ë ÍœU*« rŽb?�« .bIð v�≈ WO?G¹“U�_«
a??¹—U??ð …¡«d?� …œU??Ž≈  w??� r??¼U??�?¹ q??J??A??Ð ¨w??łu?�u??O??�—_«
‰ËU?M?²??� w?�  U?H?A?²?J??*« Ác?¼ Z?zU?²?½ l?{Ë l??� Æs?G?¹“U?1≈
s?Ž ö?C?� «c?¼ ÆW?O?Ý«—œ …œU?� U?N??K?F?łË U?¼d?A?½ Ë ¨Âu?L?F?�«
—U?Ł¬ s� ¨  U?�U?B?²šù« …œb?F?²?� Y×?Ð  U?ŽuL?−?� s?¹uJ?ð
¨a�≈ÆÆ U?O½U?��Ë U?Ołu?�uÐËd?²½√Ë UO?łu�u?OÝu?OÝË a?¹—UðË
fOO�?ðË W'œ√ sŽ nJ�«Ë s−?K�«  «– 5Ð oO�M?ð oKš l�

Æa¹—U²�«

v�≈ UM¼ …—Uýù« œË√Ë ¨WOL?KF�« qO�U×²�«
¡UM¦?²ÝUÐ »dG?*UÐ X9  UO?KLF�« p?Kð q� Ê√
’Uš MICROSCOPE »uJÝËdJ� VKł
W?¹d×?³?�« l�«u?I?�« »uI?Ł W?Ý«—b� U?�?½d� s?�
À«d??²??�«Ë —U?Łü« Âu??K??F??� w?M??Þu??�« b??N?F??*U??Ð

Æ◊UÐd�UÐ
«b??Ð√ —œU?G??ð r??� v?I??K?�« Ác??¼ Ê√ v??M?F??0
W?Ðd?²?�« ŸU?C?š≈ - s??J?�Ë ¨w?M?Þu?�« »«d?²?�«
 U?O??ze?'« i?F??ÐË U?N?K??š«b?Ð  b?łË w??²?�«
a?¹—Q²?�«  U?OK?L?Ž s?� b¹b?F?�« v�≈ W?¹u?CF?�«
UO½UD¹d?³Ð WHK²��  «d³²�?0 WFÐ—√ U¼œbŽË
s� b¹e*« w� W?³ž— qBHM� qJA?Ð UO�«d²Ý√Ë
ÁU&« w?� VBð U?NK� Z?zU²M?�« X½U�Ë ÆW?�b�«
j?³?C?�U?ÐË W?M?Ý n?�√ 82 Í√ a?¹—Q?²�« f?H?½

ÆWMÝ 82.500
W?OM?I?²�« q?O?�U?×²?�«Ë ÀU?×Ð_« d?³?²�?0Ë
ŸUC?š≈ - ¨◊UÐd?�UÐ w?JK?*« „—bK?� WO?LK?F�«Ë
l�«u?I�« pK?ð UNÐ X?OKÞ w²?�« ¡«dL(« …d?G*«

 dHÝ√ WIO�œ WOzUOLO�Ë W¹dN−� WÝ«—œ v�≈
U?N?M?� Êu?J?²?ð w?²�« …œU?*« v?K?Ž ·d?F?²?�« s?Ž
bO?��Ë√ s� UÝU?Ý√ W½uJ?²*« ¡«dL(« …d?G*«

Æb¹b(«
v?�≈ Èd?š_« v?I?K?�« w??�U?Ð X?F?C?š U?L?�
ÂuKF?� wMÞu�« bN?F*UÐ WOłu�u?O�—√  UÝ«—œ
 U?Ý«—b?�U?Ð oK?F?²?ð ◊U?Ðd?�UÐ À«d?²?�«Ë —U?Łü«
W¹d?−(«  «Ëœ_« q?J� WO?MI?²�«Ë W?OHO?MB?²�«
v?K?Ž ·d??F?²?�« U?C?¹√Ë l??�«u?I?K?� W?³??ŠU?B?*«
s� UN�¹—Uð  d�UŽ w²�«  U½«uO(« WOŽu½
 U?I³?D?�« fH?M?Ð  b?łË w²?�« ÂU?EF?�« U?¹UI?Ð
wðU?³M�« ¡UD?G�« WO?Žu½ vK?Ž UC¹√ ·dF?²�«Ë
 r×H?�«Ë  UðU³MK� W?¹dN:« U¹UI³?�« ‰öš s�

wwwwKKKK????((((««««    ssss����    WWWWŽŽŽŽuuuu????LLLL−−−−????����    ««««ddddššššRRRR����    rrrr????²²²²HHHHAAAA????²²²²����««««    ºººº
5555ÐÐÐÐ    UUUU¼¼¼¼ddddLLLLŽŽŽŽ    ÕÕÕÕËËËË««««dddd²²²²¹¹¹¹    ....bbbbIIII����««««    ÊÊÊÊUUUU����½½½½ùùùù««««    UUUUNNNNKKKKLLLLFFFF²²²²ÝÝÝÝ««««
…………————UUUU????????????????GGGG????????????????����    wwww????????????????����    ÂÂÂÂUUUU????????????????ŽŽŽŽ    nnnn????????????????����√√√√    85    vvvv????????????????����≈≈≈≈    nnnn????????????????����√√√√    84

ÊÊÊÊ√√√√    ssss????JJJJ????����√√√√    qqqq????¼¼¼¼ÆÆÆÆWWWW????OOOO????����dddd????AAAA????����««««    WWWWNNNN????''''UUUU????ÐÐÐÐ    XXXX????����UUUU????žžžžuuuu????����UUUU????²²²²????ÐÐÐÐ
øøøø····UUUUAAAA²²²²����ùùùù««««    ««««cccc¼¼¼¼    ssssŽŽŽŽ    UUUUMMMMŁŁŁŁËËËËbbbb%%%%

c?M� q?Š«d� d?³Ž d?� ·UA?²�ô« «c?¼    ºººººººº
v?K??Ž —u?¦??F?�« - W??M?�??�« p?K??ð ‰ö?š Æ2003
”u???¹—U???ÝU???½ Ÿu???½ s???� W??¹d???×???Ð W???F???�u???�
œu?F?¹ W?O?łu?�u?O?�—√ W?I³?D?Ð ”u?K?O?Ýu?³?O?ł
v?�≈ W??O?³??�?M?�« W??I?¹d?D??�U?Ð „«c??½¬ U?N?�??¹—U?ð
d�_« «c?¼Ë ÆjÝË_« .bI?�« Íd−(« dB?F�«

Æ UM¼U³²½« —UŁ√
b?I?� ·U?A?²?�ô« W?OL?¼√ s?� r?žd?�« v?K?ŽË
‰uB?(« W¹U?ž v�≈ Z?zU²?M�« dA?½ w� U?M¦?¹dð
U??N?ŽU??C??š≈Ë v??I?K??�« p??K?ð s??� b??¹e??*« v?K??Ž
2004 W?M?Ý s� «¡«b?²?Ð«Ë ÆW?IO?�b?�« W?Ý«—bK?�
f??H??½ w?�  U??�U??A??²?�ô« X??�«u??ð 2007 v?�≈
b¹bF�UÐ ÂUOI�« vŽb?²Ý« U2 W¹dŁ_«  UI³D�«

W???Ý«—b??�«Ë a???¹—Q??²???�«  U??O???K??L???Ž s??�
l?�«uI?K� W?³?ŠUB?*« »uI?¦?K� W?¹dN?:«
ÂU� s?� u¼ ÊU�?½ù« Ê√ wH?½ Ë√ bO�Q?²�

ÆWFO³D�« fO�Ë p�cÐ
i?F??Ð U?M??¼U?³??²?½« X?Žd??²?Ý« U??L?�
¡«d?L(« …d?G*U?Ð X?OK?Þ w?²�« l?�«uI?�«
q??O??K??×?²??K??� U??N??ŽU??C??š≈ V?K??D??ð U??2
qO�U?×²�«Ë ÀU×Ð_« d?³²�0 wzUO?LJ�«
w??J?K??*« „—b??K?� W??O??L?K??F??�«Ë W?O??M??I?²??�«
s?� t??O?K??Ž d?�u?²??¹ U?* «d?E??½ ¨◊U?Ðd??�U?Ð
…œu??łu??*« p?K??ð w??¼U??C??ð  «e?O??N??&
«c?¼ q?I?M?� U?¹œU??H?ðË ¨U?J?¹d?�√Ë U?ÐË—Q?Ð

Æ »dG*« Ã—Uš v�≈ rN*« À«d²�«
w??²??�«  U??Ý«—b??�« ¡U??N??²??½« b??F??ÐË
q???L????F???�« s???�  «u???M????Ý l???Ð—√  c???š√
U?¼dA?½Ë ZzU?²M?�« ÷dŽ - q?�«u²?*«
·d??Þ s??� w??L??K??Ž ‰U??I??� q??J??ý v??K??Ž
 U¹ôu?�UÐ ÂuK?FK?� WOM?Þu�« WO?1œU�_«

‚œU� Ê√ bFÐ 2007 WMÝ WOJ?¹d�_« …b×²*«
s?� U??¦?ŠU?Ð Êu??F?Ð—√ w??�«u?Š Z?zU??²?M?�« v??K?Ž
ÊU�Ë Æ…—u?�c*« WO?1œU�_« ¡UC?Ž√ r¼ r�U?F�«
n�√ 82 s� d?¦�√ u¼ v?IK�« p?Kð a¹—U?ð „«c½¬

Æ WMÝ
Í√ l�u?*« fHMÐ W?O�«u*« W?M��« w� d?¦Ž
WNÐUA� vI� vKŽ ¨X�Užu�U²Ð ÂUL(« …—UG0
‚u?H?¹ Âb?�√  U?¹u?²?�� q?š«œ s?J?�Ë Æv?�Ëú?�

ÆWMÝ n�√ 85 UN�¹—Uð Êü«
    UUUU????????HHHH????????????AAAA????????²²²²????????????JJJJ????????****««««    ÁÁÁÁcccc????????????¼¼¼¼    ŸŸŸŸUUUU????????CCCC????????????šššš≈≈≈≈    ----    qqqq????????¼¼¼¼    ºººº
qqqqBBBB????××××²²²²****««««    ZZZZ????zzzzUUUU²²²²????MMMM����««««    wwww¼¼¼¼    UUUU????����ËËËË    øøøøWWWWOOOOLLLL????KKKKŽŽŽŽ    qqqq????OOOO����UUUU××××????²²²²����

øøøøÊÊÊÊQQQQAAAA����««««    ««««cccc¼¼¼¼    wwww����    UUUUNNNNOOOOKKKKŽŽŽŽ
b?¹bF?�« v�≈ v?IK?�« Ác¼ ŸU?Cš≈ - º º

Æw³A)«
-  U?Ý«—b�« Ác?¼ q� s?� ¡UN?²½ô« b?FÐË
ÃËd?�?K� i?F?³?Ð UN?C?F?Ð W½—U?I?�Ë U?NF?L?ł
WO?1œU�_« U?Nðd?A½ w?²�« W?OLK?F�« W?−O?²M?�UÐ

ÆUJ¹d�QÐ ÂuKFK� WOMÞu�«
ÊÊÊÊUUUU����½½½½ùùùù««««    llllMMMM����    ssss����    nnnn????AAAA²²²²JJJJ****««««    wwwwKKKK((((««««    qqqq¼¼¼¼    ºººº
    UUUU????HHHHKKKK????����????����    ssss����    ÂÂÂÂ√√√√    øøøøwwww????GGGG????¹¹¹¹““““UUUU����____««««    wwww????IIII¹¹¹¹dddd????����√√√√    ‰‰‰‰UUUU????LLLLAAAA????����««««

øøøøWWWWOOOOłłłł————UUUUšššš    …………————UUUUCCCCŠŠŠŠ
»dG*UÐ W¹—U?'« ÀU×Ð_« X×{Ë√ º º
d??I?²??Ý« q??�_« v?K??Ž W??M?Ý Êu??O?K??� c??M?� t??½√
r?�Ë UO?I?¹d�≈ ‰U?L?ý s?� ¡e'« «c?N?Ð ÊU�?½ù«

ÆÊü« bŠ v�≈ ÁœułË lDIM¹
UN?�UA²?�« - wK(« Ác?N� ÊuL?KFð U?L�Ë
v�≈ œu?Fð W?Ołu?�uO�—√  U?¹u²?�� q?š«œ w�
.b?I�« Íd?−?(« d?BF?�«® W?¹d?OD?F?�« …d?²H?�«
q????−???�????¹ r???� …—U????C???(« Ác????¼Ë ©j???ÝË_«
U?N�u?NH?0 U?OI?¹d�≈ ‰U?L?ý w� ô≈ U?¼—uC?Š
wł—U?š dOŁQ²?� œułË ö� w?�U²�UÐË Æl?Ý«u�«
 dN?þ bI� p�– s?� fJF�« v?KŽ qÐ
W?MÝ n?�√ 40 w?K?(« Ác?¼ WŽU?M?�
·ô¬ 10 w�«uŠË UÐË—ËQ?Ð p�– bFÐ
Ê√ `łd¹ U?2 UOI¹d�≈ »uM?−Ð WMÝ
fO?�Ë ¨ dO?ŁQ²?K� «e�d?� ÊU� »d?G*«
W?�U�?*« Ê√ Êu?LK?F?ð r?²½√Ë Æd?ŁQ?²K?�
U?ÐË—Ë√Ë »d?G*« 5?Ð Êü« W?K?�UH?�«
s?J??�Ë «d?²??�u?K??O?� 14 w?�«u??Š w?¼
q?�«u?F� «d?E?½Ë ¨…d?²?H?�« pK?ð ‰ö?š
q�√ X½U� bI� ¨WOłu�uOłË WOšUM�
Ê√ `łd½ Ê√ ŸËdA*« sL� w�U²�UÐË
—u?¦?F??�« - w?²?�«  U?H?A?²??J?*« p?K?ð
sŽ UÐË—ËQÐ  dA²½« »dG*UÐ UNOKŽ
U�√ Æ‚—U?Þ q³ł oO?C� d³Ž t?I¹dÞ
U?OI?¹d?�≈ ¡«e?ł√ w�U?Ð l?�  U?�öF?�«
r?�Ë —uB?F?�« q� ‰ö?š  b?łË bI?�
w?� «ełU?Š Èd?³J?�« ¡«d×?B?�« sJ?ð
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اآلثار؟ أن تطلعونا عن كيف مت اكتشاف هذه  نريد  * أوال 

»العصر  اثري  بحث  برنامج  إطار  في  االكتشافات  هذه  تمت   **
الحجري الحديث وفترة ما قبيل التاريخ بهضاب زمور« وهو من 
بين البرامج البحث األثرية الوطنية القالئل التي يسهر على تنفيذها 

حصريا طاقم من علماء اآلثار المغاربة.
انطلقت هذه األبحاث ألول مرة بهضاب زمور سنة 2005 وعرفت 
وقتذاك تحريات أثرية بأيت سيبرن أسفرت عن اكتشاف أكثر من 

26موقع أثري ساهمت في إغناء الخريطة األثرية للمغرب. 
يتواجد  اإلطالق،  على  المواقع  هذه  أهم  موسى  عمرو  كهف  يعد 
هذا الموقع في منطقة واد بهت بجماعة ايت سيبرن، على جانب 
الطريق الوطنية الرابطة بين الخميسات و مكناس، على بعد 18 
كلم من الخميسات و40 كلم من مكناس.عرف كهف عمرو موسى 
مند اكتشافه سنة 2005 ثالث فترات تنقيب أثرية، ابريل 2006، 

نونبر2007و ماي 2010. 
* هال حدثنا عن اكتشافكم؟

** تم اكتشاف مقبرة ما قبل تاريخية بإفري ن عمرو موسى ترجع 
إلى الفترة الحجرية النحاسية)1800الى 3000سنة قبل الميالد(. 
لحد اآلن، تمت إزالة النقاب على سبعة هياكل عظمية أدمية دفنت 
بعناية فائقة وفق عادات وطقوس جنائزية خاصة بهذه المجموعة 

البشرية التي كانت تستوطن منطقة أيت سيبرن . 
أبانت عمليات التنقيب الدقيق  أن كل الهياكل العظمية دفنت على 
الطريقة الجنينية، موجهة نحو شروق الشمس، كما وضعت رحي 

نائمة من الحجر على صدور الموتى أو على رؤوسهم. 
أثار  إلى  باإلضافة  حمراء،  صابغة  معدنية  مواد  كذلك  اكتشفت 
انه كانت لها عالقة  مواقد نار إلى جانب كل قبر، مما يدل على 
مباشرة بطقوس الدفن، احتمال أن يكون تطهير روح الميت اعتقادا 
منهم بوجود حياة أخرى بعد الموت.زيادة على الهياكل العظمية،  
حيوانات  عظام  من  المصنوعة  األدوات  من  العديد  استخراج  تم 
اكتشاف  تم  كما  الشكل.  الجرسي  الفخار  من  )ابر،خرز(،كسرات 
بقايا عظام حيوانات انقرضت من شمال إفريقيا، كالدب األسمر، 
تزال  ال  حيوانات  فضائل  وبقايا  الفهد،  البوبال،  الوحشي،  البقر 
تستوطن شمال إفريقيا: كالنعام، القطط والكالب الوحشية، الضباع، 
بأدوات  موسى  نعمرو  افري  البرية.مدنا  والخنازير  الثعالب، 

الخام  المادة  بجانب  الرصاص،  و  النحاس  من  مصنوعة  معدنية 
التي استعملت غالبا في عمليات 
التذويب. فرغم بعده عن البحر 
وجدت  كلم،   80 من  بأكثر 
اسماك  عظام  عدة  الكهف  في 
منها  بحرية،  وكذلك  نهرية 
سمك القرش،مما يزكي فرضية 
البشرية  المجموعة  هذه  انفتاح 
بما  عنها  البعيدة  المناطق  على 
األطلسي،  المحيط  ذلك  في 
البحرية  بحيث ساهمت منتجاته 
في تنوع النظام الغذائي لساكنة 

افري نعمرو موسى. 
هذه  قيمة  هي  ما   *

بالنسبة  اجلديدة  االكتشافات 
لتاريخ و حضارة املغرب؟

األول  االكتشاف  هذا  يعد   **
من نوعه في تاريخ االكتشافات 
األثرية بشمال إفريقيا كلها، ذلك 
ألنه ألول مرة يتم العثور على 
إلنسان  بشرية  عظمية  هياكل 
الجرسي  الفخار  حضارة  عاش 
الحضارة  هذه  الشكل.شهدت 
واسعا  وانتشارا  كبيرا  ازدهارا 
في البرتغال واسبانيا و اكتسحت 
من  وجزاء  الغربية  أوروبا 
أوروبا الوسطى ، ويعد المغرب البلد الوحيد في إفريقيا كلها الذي 

عرف هذه الحضارة وتفاعل معها وساهم فيها باألخذ و العطاء.
ساهمت األبحاث التي نقوم بها في كهف افري نعمرو موسى في 
أنها  تبين  بحيث  المنطقة،  هذه  ساكنة  عيش  أنماط  على  التعرف 
ممكن  قدر  اكبر  لتخصيص  المجاورة  الغابة  أشجار  بقطع  قامت 

للزراعة  الصالحة  األراضي  من 
كانت  كما  الغذائي.  أمنها  لضمان 
في  تعتمد  البشرية  المجموعة  هذه 
المعادن  استخراج  على  اقتصادها 
الرصاص،  و  كالنحاس  الباطنية 
مناجم  استغالل  تحتكر  وكانت 
قرب  وجد  بحيث  الحي،  الملح 
وهو  كلم،   3.5 بعد  على  الكهف 
إفريقيا  شمال  في  الوحيد  المنجم 
الحي  الملح  الذي عرف استخراج 

في الفترة الحجرية النحاسية.     
ينتظركم  الذي  العمل  هو  ما   *

اآلن بعد هذا االكتشاف؟
هذا  في  الحفريات  ستستغرق   **
وذلك  السنين،  عشرات  الموقع 
من  الكثير  على  اإلجابة  يتم  حتى 
التساؤالت حول هذه الفترة الزمنية، 
خصوصية  على  التعرف  بهدف 
المنطقة و دراسة الظروف المناخية 
الذي  اإلنسان  وسلوكيات  والبيئية 
الزمنية  الفترة  تلك  في  استوطنها 
المهمة والقريبة من الجذور األولى 

للشعوب األمازيغية.
العظمية  الهياكل  دراسة  ستتم 
الوطنية  العلمية  المختبرات  في 
االستنتاجات  لتدقيق  والدولية 
العلمية، في هذا اإلطار سيتم تأريخ 

بعض هذه العظام في المختبر العلمي التابع للدرك الملكي، وذلك 
باعتماد تقنية C14 للتأريخ المطلق. كما سيتم دراسة تأريخ الفخار 
األشعة تقنية  باستعمال  مكوناته  لمعرفة  وذلك  المختبر  نفس  في 
Rayon X.باإلضافة إلى المختبرات الوطنية سنستعين بالخبرات 
الدولية وذلك لدراسة الحمض النووي ADN الذي ينقل المقومات 
الجنينية الوراثية من جيل إلى أخر، من اجل تحديد المالمح العرقية 
لهذه المجموعة البشرية و ارتباطها باألجناس البشرية التي سكنت 
المنطقة في مراحل الحقة وخصوصا القبائل األمازيغية التي أكدت  
الدالئل العلمية المستخرجة من البحث األثري وجودها مباشرة في 

المرحلة الالحقة)1500 إلى 900 سنة قبل الميالد(.
و  نحاس  المعدنية:  األثرية  اللقى  جميع  بتحليل  سنقوم  أننا  كما 
للمتحف  التابع  رصاص في اكبر مختبر متخصص في اسبانيا و 
الوطني اإلسباني، وذلك لمعرفة هل هذه المواد صنعت محليا أم أنها 
استوردت من شبه الجزيرة اإلبيرية المجاورة، فإن صنعت محليا 
يجب معرفة مصدر المواد الخام.إلى جانب الهاجس العلمي البحت، 
عليه  المحافظة  و  الموقع  تهيئة  في مشروع  العمل  كذلك  ينتظرنا 
واستغالله في مجال السياحة الثقافية.في هذا السياق ننوه بالمبادرة 
التي قام بها مدير مديرية التراث الثقافي بتخصيصه لغالف مالي 
برسم السنة المالية 2010 لتهيئة الموقع ووضع عالمة التشوير. 
استعدادها  أعربت عن  وطنية  مؤسسات  عدة  هناك  أن  نشير  كما 
للمساهمة في تمويل عدة مشاريع تهم البحث األثري وتهيئة الموقع 
والمحيط المجاور له، نذكر منها المعهد الملكي للثقافة األمازيغية، 
بالذكر  القروية أليت سيبرن.والجدير  الخميسات والجماعة  عمالة 
هو أن الموقع استثنائي بجميع المقاييس لتواجده بمنطقة ذات طبيعة 
سياحية  جدب  منطقة  يكون  ألن  يؤهله  مما  نقي،  وهواء  خالبة 

بامتياز.

أكد يوسف بوكبوط يف حوار مع جريدة »العامل األمازيغي« انه مت اكتشاف مقربة ما قبل تارخيية بإفري ن عمرو 
موسى ترجع إىل الفرتة احلجرية النحاسية1800اىل 3000سنة قبل امليالد.وحسب الباحث، يعد هذا االكتشاف  
األول من نوعه يف تاريخ االكتشافات األثرية بشمال إفريقيا كلها،إذ ستتم دراسة اهلياكل العظمية يف املختربات 
العلمية الوطنية والدولية لتدقيق االستنتاجات العلمية  . باإلضافة إىل جانب اهلاجس العلمي البحت، جيب العمل 

يف مشروع تهيئة املوقع و احملافظة عليه واستغالله يف جمال السياحة الثقافية. 

يوسف بوكبوط باحث األثار يف حوار مع »العامل األمازيغي«:
إكتشاف مقربة ايفري ن عمرو موسى يعد األول من 

نوعه بشمال افريقيا 
يوسف بوكبوط
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األثرية  املواقع  تدبير  يتم  كيف  بداية   *
وزارتكم  طرف  من  التاريخية  املعالم  و 

باملغرب؟
** عمليات تدبير المواقع األثرية والمعالم 
وزارة  اختصاص  من  هي  التاريخية 
وعلى  التراث،  مديرية  وخاصة  الثقافة 
جهوية  مصالح  هناك  الجهوي  الصعيد 
الجهوي  المستوي  على  بالتدبير  مكلفة 
فمديرية التراث هي التي توفر اإلعتمادات 
المالية لكل من مفتشيات المباني التاريخية 
ولمحافظات المواقع األثرية خصوصا فيما 
والنظافة  والتهيئة  الترميم  بعملية  يتعلق 
الحقيقة  في  وهذه  والبستنة،  والحراسة 
الجهود  تضافر  تستدعي  مكلفة  عمليات 
من قبل قطاعات حكومية أخرى ومجالس 
منتخبة. عمليات التدبير التي نقوم بها هي 
المحافظة  عملية  في  محدودة  الحقيقة  في 
هذه  تسويق  مرحلة  إلى  بعد  نصل  لم  و 

المواقع كمنتوج سياحي. 
* في بعض األحيان يتم اكتشاف موقع 
معني عن طريق الصدفة من قبل بعض 
مجاالت  في  تستثمر  التي  الشركات 
تخريبه  ويتم  مثال  والطرق  التعمير 
اآلونة  في  وقع  كما  فضيع  بشكل 

األخيرة «بواد شبيك» نواحي طانطان، 
ماهي حدود مسؤوليتكم في مثل هذه 

احلاالت؟
في منطقة  واد شبيك، هناك شركة أجنبية 
تريد إقامة مشروع سياحي. ال يوجد أي 
هذه  تريد  الذي  المكان  في  اثري  موقع 
ولكن  مشروعها،  فيه  تشيد  أن  الشركة 
المشكل وقع عندما بداء العمال المكلفون 
المنطقة  في  البناء  مواد  عن  بالبحث 
المحادية، إذ صادفوا قبورا تعود إلى الفترة 
ما قبل التاريخية وبدأوا في جمع األحجار 
التي يحتاجون لها في هذه العملية دون أن 
ينتبهوا إلى كونها تحمل أتراث تاريخية، 
األمر،اتصلنا  بهذا  اخبرنا  عندما  لكن 
وبالمصالح  المحلية،  بالسلطات  مباشرة  
المنطقة على  في  الثقافة  لوزارة  الجهوية 
أساس تغيير مكان جمع أحجار البناء بعيدا 
ال  المشاكل  هذه  مثل  الموقع.إن  هذا  عن 
تقع في المغرب فقط بل تحدث في سائر 
إلى  باألساس  يعود  وهذا  المعمور،  دول 
من  العامة  لدى  والجهل  المعرفة  ضعف 
الناس بقيمة هذه األشياء. إن الحفاظ على 
هذه الثروة الوطنية تفرض تضافر الجهود 
الجمعيات  و  واألفراد  الثقافة  وزارة  بين 

الكبير  الفضل  إليها  يرجع  التي  المحلية 
األمور.يعتبر  هذه  مثل  في  مساعدتنا  في 
المشاكل  اخطر  من  الكنوز  عن  الباحثين 
ألتي تعاني منه اآلثار خصوصا بالمناطق 
األخطار  كل  يتجاوز خطرهم  إذ  النائية، 
من  ويفرغونه  الموقع  يخربون  فهؤالء 
بالنسبة  أما  والتاريخية.  العلمية  قيمته 
للمشاريع الكبرى فهناك شركات مواطنة، 
السيارة،  للطرق  الوطنية  الشركة  مثل 
فأحيانا تغير من تصميم الطريق أو تقوم 
على  والمحافظة  البحث  تكاليف  بتحمل 

اآلثار.
* هناك من يرى أن إشراف وزارة الثقافة 

البحث  األثرية يعيق  تقدم  املواقع  على 
من  هناك  بحيث  باملغرب،  االركيولوجي 
يطالب بإنشاء وكالة خاصة وهناك من 
تتكلف  جامعية  نواة  بإحداث  يطالب 

بهذه األمور، ما رأيكم؟
** اإلشراف على المواقع األثرية مخول 
بقوة القانون لوزارة الثقافة كسلطة حكومية 
تعطي  التي  فهي  القطاع،  بهذا  مكلفة 
تراخيص التنقيب وتشرف على الحفريات 
على  والمحافظة  لحماية  الضامنة  وهي 
القة األثرية المستخرجة من الموقع ألنها 

التي  للحضارات  التاريخي  المادي  الدليل 
و  لنا  مفخرة  تعد  والتي  بالدنا   عرفتها 
التنقيب  تقوية لهويتنا الوطنية. إن أعمال 
الباحثين  األساتذة  من  فرق  بها  تقوم 
و  اآلثار  لعلوم  الوطني  للمعهد  التابعين 
أحيانا بشراكة مع فرق أجنبية  التراث و 
من دول شقيقة وصديقة. أما اإلدعاء بان 
األركيولوجي  البحث  تعيق  الثقافة  وزارة 
فال أساس له من الصحة، هناك اتفاقيات 
مختلف  من  وطنية  بجامعات  تجمعنا 
هذا  في  ببحوث  للقيام  المغرب  مناطق 
الميدان كجامعة مكناس، الرباط، اكادير، 
وجدة وتطوان. واغتنم هذه الفرصة ألذكر 
جميع المهتمين بأن مديرية التراث أبرمت 
الدراسات  مركز  من  كل  مع  اتفاقيات 
للدرك  التابع  التحليالت  ومختبر  النووية 
بتحليل  القيام  الباحثين من  لتمكين  الملكي 
من  العملية  وتأريخها.هذه  األثرية  القة 
المختبرات  بين  دينامية  تخلق  أن  شأنها 
الوطنية المرموقة بأبحاثها و تجاربها في 
من  الوقت  نفس  في  وتقلص  المجال  هذا 
االرتباط والتبعية للمختبرات األجنبية.    

عبداهلل صاحل مدير مديرية الرتاث بوزارة الثقافة لـــ »العامل األمازيغي«:

إن عمل وزارة الثقافة حمدود يف احملافظة ومل تصل بعد إىل مرحلة تسويق 
املواقع األثرية كمنتوج سياحي

عالم  في  األثر  قيمة  هي  ما   *

بفعل  باستمرار  ويتغير  يتجدد  
العوملة؟

** بالنظر إلى تغير العالم بوتيرة 
المادي  التراث،  سريعة،أصبح 
المادي، رهانا كبيرا لكل  والغير 
ضغط  أصبح  إذ  المجتمعات، 
الدول  في  اكبر  اليوم  التراث 
المتقدمة خاصة الغربية منها التي 
تمتلك إرثا ثقافيا هاما. تعتبر القيم 
الرمزية،  الثقافية،  االجتماعية، 
التي  السياسية،واالقتصادية 
مبررا  الثقافي  التراث  يختزنها 
لحمايته  قانونية  منظومات  لخلق 

و تثمينه. 
المفهوم  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 
للتفكير  نتيجة  جاء  ذاته  حد  في 
التاريخي للمجتمعات حول ذاتها. 
في  بالتراث  الوعي  إدماج  إن 
مكن  قد  والبيئي  الثقافي  النقاش 
من  واحد  آن  في  البلدان  هذه 
في  وانخراطه  ماضيها  تثمين 
دينامية الحاضر و المستقبل حيث 
يتم اعتباره  لم  الثقافي  أن اإلرث 
ما  »أثمن  بل  التنمية  أمام  عائقا 

يملكه مجتمع ما بعد مستقبله«.

مثل  تبنى  استطعنا  إذا  أننا  اعتقد 
أجل  من  بالعمل  الصيغة  هذه 
نقاش وطني  لفتح  أرضية  وضع 
احترام  في  الثقافي  التراث  حول 
تام لكل المكونات، سنكون قادرين 
على إخراجه من وضعية الجمود 

التي يعيشها اآلن. 
األثر  بني  العالقة  هي  ما   *

والهوية؟
** إن بقايا األثرية أو الموضوع 
اعتباره  يمكن  االركيولوجي 
األشياء  بين  ما  كاستمرار 
شهود  إنها  واإلنسان،  والظواهر 
المنطلق  هذا  من  خدمتها.  في 
ربط  بمكان  السهولة  من  يصبح 
تشكله  الذي  الثقافي  التراث 
أو  منها  المحلية  سواء  بالهوية 
الوطنية، الفردية أو الجماعية. إن 
االكتشاف األثري ال يمكن اعتباره 
على  يقوم  أكاديمي  لبحث  نتيجة 
احترام قواعد الفن فقط،ولكنه نتاج 
واديولوجية  وإستراتجية  سياسة 
وببساطة الرغبة في تأكيد أونفي 
السابق. في  ثابتة  ظاهرة  وجود 
في  شرعية  رغبة   أيضا  إنها 
السابقة.  النتائج  في  النظر  إعادة 

أولى  تكون  الباحث  نية  حسن  و 
عمل  أي  وفي  بحث  أي  في 
لألسالف  المسبقة  األحكام  ولكن 
والسياسة الثقافية المعتمدة لإلجابة 
على توجه اديولوجي معين يدفع 
نفيها  أو  تأكيدها  إلى  الباحث 
حسب العدة العلمية والثقافية التي 

اعتمدها.
أننا  اعتقد  كأمازيغ،  يهمنا  فما 
اكتشافات  إلى  ماسة  حاجة  في 
في  نحن  االركيولوجي،  العالم 
مرحلة إعادة بناء الهوية. و يعتبر 
المعطى االركيولوجي إلى جانب 
لتأكيد  أساسيين  عنصرين   اللغة 
عريقة  هوية  األمازيغية.  الهوية 
تستمد  التي  و  إفريقيا  شمال  في 
شرعيتها في عمقها التاريخي. و 
الرهانات  تتصوروا  أن  يمكنكم 
الخفية حينما تستمد اإليديولوجية 
عناصر  في  شرعيتها  المسيطرة 

خارجية.
املادي  األثر   سيساهم  كيف   *

االجتماعية  التنمية  في 
واالقتصادية للمغرب العميق؟

** ال حاجة لوضع جرد لمعرفة 
الذي  العميق  المغرب  مدى غنى 

وأريافنا  قرانا  إن  تقصدونه، 
يمكن  ال  ثقافية  مؤهالت  تمتلك 
الكمية  الناحية  إنكارها سواء من 
أو النوعية. بعض هذه المؤهالت 
تم استغاللها لكن ال يستفيد السكان 
الذين ترجع لهم ملكية هذه الثقافة.
لهذا قلت سابقا بان حوارا وطنيا 
حول التراث الثقافي يفرض نفسه 
وان غاية استغالل نتائجه هو في 
من  نفسه  حول  المجتمع  تفكير 

اجل معرفتها واالنتفاع بها.
بالخارج  المغرب  صورة  إن   
التراث  إلى  أساسا  ترجع 
الوسط  في  الثقافي،خصوصا 
المناشير  إلى  بالنظر  األمازيغي. 
المستعملة  والرموز  أإلشهارية 
تغرمت،  إغرم،  قبيل:  من 
الصخرية،ال اكادير،النقوش 
ل  لمجا ا حقول، لرقص، ا ، د سجا
الثقافي....صحيح أن الفلكلرة غير 
مستبعدة، ولكن ما أريد أن أقوله 
موجودة،و  اإلمكانيات  أن  هو 
المسبقة  واألحكام  غائب  الوعي 

مهيمنة.  
على  شاهدا  األثر  يعتبر   *

احلضارات القدمية كيف تتعامل 

املؤسسات مع األثر خصوصا إذا 
بنت  التي  األسس  يناقض  كان 

عليها الدولة شرعيتها ؟ 
الدول  أن  سابقا،  قلت  كما   **
أسسها  حسب  تراثها  مع  تتعامل 
فمن  الخاصة.  اإليديولوجية 
هوياتي  عنصر  أي  أن  البديهي 
قادر على إعادة النظر في شرعية 
الدولة سيتم إقصاؤه أو اختزاله في 
قالب فولكلوري معترف به ولكن 
مشكال  يشكل  يعد  لم  و  متقادم 
الوطنية )نمودج تونس(،  للوحدة 
أي أشياء توضع في المتاحف أو 
عقدة  )خلق  الهوية  تشوه  أشياء 

هوياتية اتجاه ثقافته نفسها( 
تبني  أن  دولة  علىأي  يجب   .
شرعيتها في إطار االحترام التام 
لحقوق اإلنسان في جميع نواحيها 
اللغوية  الحقوق  وخصوصا 
والثقافية،كما يجب انخراطها في 
احترام  مع  العالمية  الدينامكية 
التعدد والحق في االختالف على 
اعتبار أن هذا ال يمنع األخر في 
ال  هذا  لكن  األدوار،  نفس  لعب 

ينطبق على بالدنا.

مصطفى جلوق باحث باملعهد امللكي للثقافة األمازيغية ل«العامل األمازيغي« 
أن العنصر اهلوياتي القادر على إعادة النظر يف شرعية الدولة سيتم إقصاؤه أو اختزاله يف قالب 

فولكلوري معرتف به ولكن متقادم و مل يعد يشكل مشكال للوحدة الوطنية
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منتصر إثري
“

ثورة علمية يف تاريخ الجنس البرشي العاقل، تلك التي أحدثها فريق 
أعلنوا عن  أملانيا، حينما  املغرب وباحثني من  اآلثار من  من علماء 
إماطة اللثام عن اكتشاف بقايا عظام أقدم إنسان ينتمي لفصيلة 
 100 اليوسفية،  بإقليم  إيغود  ن  بأدرار  البدائي،  العاقل  اإلنسان 

كيلومرت عن مدينة مراكش، ويعود تاريخه إىل 315 ألف سنة.
وبعد أن كانت كل األبحاث تشري إىل أن أقدم بقايا إنسان توجد بكّل 
من إثيوبيا، وتعود إىل 200 ألف سنة، وأخرى توجد بجنوب إفريقيا، 
يعود تاريخها إىل 260 ألف سنة، جاءت اإلكتشافات واألبحاث التي 
وباحثو  والرتاث،  اآلثار  لعلوم  الوطني  املعهد  باحثو  عليها  أرشف 
معهد ماكس بالنك األملاني، منذ سنة 2004، لتحدث زلزاال يف تاريخ 
البرشية، وتؤكد أن »أدرار ن إيغود« هو مهد أقدم  إنسان عاقل الذي 

ثم اكتشافه حتى اآلن.
إيغود«  ن   »أدرار  بـ  عاقل  إنسان  بقايا  ألقدم  الحديث  االكتشاف 
ليس هو األول يف هذا املوقع األثري الذي يطل عىل إقليم اليوسفية، 
إذ سبق للباحث الفرنيس، أميل نويش أن اكتشف فيه منذ عام 1960 
بقايا إنسان تعود لـ50 ألف سنة، ويف الثمانينيات من القرن املايض 
جرى اكتشاف بقايا إنسان جديدة يعود تاريخها إىل 110 آالف سنة، 
قبل أن تستأنف فيه من جديد األبحاث من طرف باحثني من املعهد 
ليتم  األملاني،  بالنك  ماكس  ومعهد  الثقافة  لوزارة  التابع  الوطني 

العثور من جديد  عىل أوىل بقايا اإلنسان يف »إيغود« سنة 2007.
واستمرت الحفريات واألبحاث والتنقيب تحت إرشاف، كل من عبد 
الواحد بن نارص، أستاذ باحث يف املعهد الوطني املغربي لعلوم اآلثار 
يف  التطورية  األنثروبولوجيا  أستاذ  هوبالن،  جاك  وجون  والرتاث، 
معهد ماكس بالنك باليبزيغ األملاني، بمعية فريق دويل من علماء 
يعود  والتي  األخرية«  العلمية  »الثورة  اكتشاف  تم  حتى  اآلثار، 

تاريخها إىل 315 ألف سنة.
البرش  استخدام  عن  كشفت  الحفريات  أن  نارص  بن  الباحث  وأكد 
كالغزال  اكتشاف عظام حيوانات  تم  أدوات حجرية، كما  القدامى 
أنه تم اصطيادها، فضال عن العثور عىل  والحمار الوحيش، يعتقد 

أدوات حجرية يعتقد أنها استخدمت كسكاكني ورماح. 

اكتشاف بقايا عظام إنسان ينتمي لفصيلة اإلنسان العاقل
التابع  والرتاث  اآلثار  لعلوم  الوطني  املعهد  عن  صادر  بالغ  قال 
لوزارة الثقافة واالتصال، إن  فريق دويل، بإرشاف من األستاذ عبد 
ماكس  معهد  عن  هوبالن  جاك  جان  واألستاذ  نارص  بن  الواحد 
بقايا  اكتشاف  من  تمكن  بأملانيا،  املتطورة  لألنرتبولوجيا  بالنك 
عظام إنسان ينتمي لفصيلة اإلنسان العاقل البدائي، مرفق بأدوات 
حجرية ومستحثات حيوانية بموقع جبل إيغود بإقليم اليوسفية .

ألف   300 بحوايل  تاريخه  تحديد  تم  أنه  اآلثار  معهد  بالغ  وأوضح 
سنة قبل الحارض وذلك بواسطة التقنية اإلشعاعية لتحديد العمر، 
العاقل  اإلنسان  بقايا لفصيلة  أقدم  تعد  العظام  وبالتايل فإن هذه 
تم  عاقل  إنسان  أقدم  عمر  عمرها  يفوق  إذ  اليوم،  إىل  املكتشفة 

اكتشافه إىل اآلن بحوايل 100 ألف سنة.
القرن  ستينيات  منذ  عرف  »إيغود«  موقع  أن  إىل  البالغ  وأشار 
املايض، إذ تم العثور فيه عىل بقايا إنسان وأدوات تعود إىل »العرص 
الحجري الوسيط« مربزا »أن القراءة األولية لهذه اللقى ظلت محل 
لبس لسنوات بسبب عدم دقة عمرها الجيولوجي«، وأضاف البالغ 
»وبفضل الحفريات األخرية ، التي تمت مبارشتها منذ سنة 2004، 
فإن البقايا الجديدة التي تم اكتشافها وتأريخها تجعل من موقع 
الوسيط«  الحجري  »للعرص  يرجع  موقع  وأغنى  أقدم  إيغود  جيل 

بإفريقيا والذي يوثق للمراحل األوىل لتطور اإلنسان العاقل.
وأفاد البالغ إىل أنه »تم العثور رفقة هذه اللقى عىل بقايا حيوانات، 
خاصة الغزال وأدوات حجرية مصنوعة من حجر الصوان الذي تم 

استقدامه إىل املوقع«.

األعرج..  احلماية القانونية وتصنيف جبل إيغود موقعا أثريا
بعد  املقبلة  املرحلة  إن  األعرج،  واالتصال محمد  الثقافة  وزير  قال 
القانونية وتصنيف جبل  بالحماية  املتعلقة  اإلجراءات  االنتهاء من 
تهم  والعاملية،  باململكة  األثرية  املواقع  ضمن  أثريا  موقعا  إيغود 

تهيئة املنطقة وتحقيق التنمية املستدامة واملندمجة بها.
لهذا  بها  قام  زيارة  بمناسبة  للصحافة  ترصيح  يف  األعرج   وأبرز 
املوقع يوم الجمعة 29 شتنرب املايض، أن تأهيل وتهيئة موقع جبل 
الخرباء  العديد من  اليوسفية سيمكن من استقطاب  بإقليم  إيغود 

واملستكشفني العامليني.
الرشكاء  من  العديد  أن  الرسمية  األنباء  وكالة  حسب  وأضاف 
املستدامة  التنمية  تحقيق  عىل  سيعملون  الحكومية  والقطاعات 
بالجماعة الرتابية التي يتواجد بها هذا الجبل وجعل هذه املنطقة 

موقعا أثريا وسياحيا عامليا يستقطب السياح األجانب والباحثني.

املديرة  قالت  جانبها،  من 
وسياسة  للسكنى  الجهوية 
أسفي،  مراكش  بجهة  املدينة 
هناك  إن  الساحي،  زهرة 
وتحقيق  لتأهيل  مرشوعا 
إيغود  بمركز  املندمجة  التنمية 
املوقع  هذا  تثمني  عىل  يرتكز 
موقعا  لجعله  األركيولوجي 
من  السياح  الستقطاب  عامليا 
القرب  مرافق  وبناء  جهة، 
وخلق  والتبليط  والطرق 
واستكمال  خرضاء،  مساحات 
أشغال التطهري السائل وتحسني 
من  للساكنة  املعيشية  األوضاع 
للمركز  مندمجة  تنمية  أجل 
وللجماعة ككل، من جهة ثانية.

الذي  أن هذا املرشوع،  وأضافت 
إلنجازه  املقرتحة  الكلفة  تقدر 
ب404 مليون درهم، هو يف إطار 
عىل  عرضه  وسيتم  التشاور 

)وزارات  الرشكاء  مختلف 
والثقافة  والسكنى الداخلية،  واالتصال، 
وسياسة  والنقل والتعمري  والتجهيز  املدينة، 
والشباب  الدولة واللوجستيك،  وكتابة  والرياضة، 

والبيئة،  باملاء  الوطني، املكلفة  والتعاون 
اليوسفية  إقليم  أجل وعمالة  من  والجماعة( 

املصادقة وإبداء الرأي.
قال  سابق،  وقت  أقدم ويف  إن »اكتشاف  األعرج 
إىل إنسان-من صنف اإلنسان  تاريخه  يعود  العاقل، 

أكثر من 300 ألف سنة خلت، يعطي للمغرب مكانة دولية متميزة 
يف دراسة هذه الحقبة من تاريخ البرشية«.

أكاديمية  بمقر  الوزارة  نظمته  صحفي  لقاء  يف  الوزير  وأوضح 
اململكة املغربية، أن البقايا التي عثر عليها بجبل إيغود، تعترب أقدم 

بقايا لفصيلة اإلنسان العاقل تم اكتشافها إىل غاية يومنا هذا«.

بن ناصر.. إيغود سيغري كل املفاهيم والنظريات 
اآلثار  لعلوم  الوطني  باملعهد  الباحث  نارص،  بن  الواحد  عبد  أكد 
والرتاث التابع لوزارة الثقافة واالتصال، أن الكشف عن بقايا عظام 
إنسان ينتمي لفصيلة اإلنسان العاقل البدائي، سيغري كل املفاهيم 
التي يتأسس عليها علم األركيولوجية واألنرتوبولوجيا  والنظريات 
الثقافة  وزارة  نظمتها  صحفية،  ندوة  يف  مضيفا  سواء،  حد  عىل 
أقدم  اكتشاف  عن  الضوء  لتسليط  وخصصت  بالرباط،  واالتصال 
أن  الجديد،  العلمي  االكتشاف  هذا  شأن  من   « أنه  عاقل   إنسان 
يغري التاريخ البرشي، من  200 ألف سنة التي كانت تؤكد األبحاث 

العلمية األركيولوجية  يف السابق، إىل نحو 300 ألف سنة ».
وأوضح بن نارص أن »اكتشاف أقدم إنسان لصنف اإلنسان العاقل، 
يجعل املغرب يدخل علم اآلثار من بابه الواسع، مضيفا أن  »التأريخ 
لهذه البقايا العظمية تعطي للمغرب مكانة متميزة يف دراسة هذه 

الحقبة من تاريخ البرشية«.
وأضاف الباحث األركيولوجي أن »هذه البقايا التي عثر عليها بجبل 
لتحديد  اإلشعاعية  التقنية  باستعمال  تاريخها  تحديد  تم  إيغود 
العمر، حيث تم تأريخها بحوايل 300 ألف سنة قبل الحارض، وبالتايل 
فهي تعترب أقدم بقايا لفصيلة اإلنسان العاقل تم اكتشافها إىل غاية 
العظمية  البقايا  هذه  ضمن  العثور  تم  أنه  إىل  مشريا  هذا،  يومنا 
علم  يف  املختصني  جميع  »أن  مؤكد  برشية«،  جماجم  خمس  عىل 
اآلثار، يجمعون عىل أن أصل اإلنسان العاقل يعود للقارة اإلفريقية، 
»آخر  أن  إىل  مشريا  الرشقية«،  إفريقيا  يف  يحرصونه  وغالبيتهم 
اكتشاف لبقايا إنسان عاقل تم العثور عليها يف إثيوبيا، حيث  يعود 
النتائج  إىل  التوصل  أن يتم  ألف سنة، قبل   200 إىل قرابة  تاريخها  

الجديدة التي كشف عنها مؤخرا يف املغرب، يف جبل إيغود ».

دانيال.. إيغود معروف منذ ستينيات القرن املاضي
بدوره، قال دانيال ريشرت، خبري علم األحياء الجيولوجية، الذي كان 
تؤرخ بشكل  التي  »املواقع  إن  بالنك  يعمل سابقا يف معهد ماكس 
ألن  محظوظون  ولكننا  أفريقيا،  يف  للغاية  نادرة  العرص  لهذا  جيد 

جبل إيغود يتضمن العديد من القطع األثرية«. 
املايض،  القرن  ُعرف منذ ستينيات  إيغود  أن موقع  دانيال  وأوضح 
حيث عثر فيه عىل بقايا إنسان وأدوات تعود إىل »العرص الحجري 
الوسيط«، إال أن القراءة األولية لهذه االكتشافات ظلت محل لبس، 

لسنوات عدة، بسبب عدم دقة عمرها الجيولوجي«.

هوبلني... اإلنسان العاقل تشتت يف أحناء أفريقيا
من جانبه، قال الباحث يف معهد ماكس بالنك األملاني لألنثروبولوجيا 
وأحد املشاركني يف فريق البحث، جون جاك هوبلني: »كنا نعتقد أن 
تاريخ وجود اإلنسان يف رشق إفريقيا يعود إىل حوايل 200 ألف سنة، 
انترش يف جميع  العاقل  اإلنسان  أن  تكشف  الجديدة  بياناتنا  ولكن 

أنحاء القارة اإلفريقية قبل حوايل 300 ألف عام«.
يف  انترش  العاقل  »اإلنسان  أن  صحايف،  بيان  يف  هوبلني،  وأضاف 
إىل  مشريا  خارجها«  انتشاره  من  طويلة  فرتة  قبل  إفريقيا،  أنحاء 
أن الرسالة التي »نود أن ننقلها هي أن جنسنا أقدم كثريا مما كنا 
نعتقد وإنه لم ينشأ ...يف مكان ما يف رشق أفريقيا. إنها عملية يف كل 

أفريقيا وسيناريو أكثر تعقيدا مما جرى تصوره حتى اآلن«.

أدى أكتشاف حفريات جديدة ىف موقع »إيغود« األثري بني مدينيت مراكش وآسفي ىف املغرب، إىلضرورة  إعادة النظر يف تاريخ البشرية،  حيث ظلت القراءة األولية 
لبقايا إنسان وأدوات تعود إىل » العصر احلجري الوسيط« اليت عثر عليها  مبوقع جبل إيغود منذ ستينيات القرن املاضي،  حمل لبس لسنوات بسبب عدم دقة عمرها 

البيولوجي ، لكن بفضل  احلفريات اليت متت مباشرهتا منذ 2004  جعلت من موقع جبل إيغود أقدم وأغىن موقع يرجع »للعصر احلجري الوسيط« بإفريقيا والذي 
يوثق للمراحل األوىل لتطور اإلنسان العاقل. ولتسليط الضوء على املوضوع أرتأت جريدة  »العامل األمازيغي« أن تعد ملفا حول اكتشافات موقع »إيغود«، من خالل 

زيارة ميدانية للموقع، وإجراء حوارات مع الباحثني واملسؤولني يف القطاع.

»أدرار  ن  إيغود« حيدث ثورة يف تاريخ اجلنس البشري

إعداد
هيئة 

التحرير

اكتشاف بقايا عظام أقدم إنسان 
ينتمي لفصيلة اإلنسان العاقل 

البدائي

“
أقدم إنسان عاقل يعود لـ 300 
ألف سنة يوجد بشمال إفريقيا

“
أدرار إيغود يوثق للمراحل األوىل 

لتطور اإلنسان العاقل

“

”
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الثقافة  وزارة  يف  اختذمتوها  اليت  والتدابري  اإلجراءات  هي  ما   *
حلماية املوقع األثري »إيغود«؟ 

املتعلقة برتتيب  القانونية  ** لحد األن قمنا باإلجراءات واملساطر 
ذلك املوقع وبالتايل تصنيفه ضمن املواقع األثرية كمرحلة أوىل، ثم 
بإقليم  املتواجد  إيغود  موقع  وأن  خصوصا  شمولية  مقاربة  هناك 
وسياسة  الثقافة،  وزارة  اختصاصات  ضمن  يندرج  اليوسفية 
عمومية تروم إىل الحفاظ عىل هذه املواقع األثرية، واملرحلة الثانية 
من  العديد  يستقطب  موقعا  وجعله  األثري  املوقع  هذا  تأهيل  هي 
الخرباء واملستكشفني يف املجال األثري ويف املجال التاريخي، وطبعا 
املوقع  وهذا  األجانب  السياح  الستقطاب  موقعا  كذلك  سيكون 

سيلعب دورا أساسيا فيما يمكن أن نسميه بالسياحة الثقافية.

* أال تفكرون يف وزارة الثقافة ببناء متحف أثري يف جبل »إيغود«؟
** طبعا هناك مرشوع بأزيد من 400 مليون درهم يتعلق بتأهيل 
جماعة ايغود ككل، وكذا تأهيل املنطقة الجبلية املحيطة به، ومن 

تتعلق  للذاكرة  ملركز  نؤسس  أن  هي  الثقافة  وزارة  لدى  األولويات 
الثرات  بحماية  يتعلق  للذاكرة  مركزا  وكذلك  إيغود  األثري  باملوقع 
وتحقيق  املنطقة  تهيئة  تهم  األوىل  املرحلة  قلت  وكما  لكن  الثقايف، 

التنمية املستدامة واملندمجة بها.

* على عكس ما تقولون زرنا قبل أيام موقع »إيغود«والحظنا غياب أي 
حراسة أو اهتمام هبذا املوقع التارخيي؟

الثقافة،  اهتمام وهناك مواكبة من طرف وزارة  أبدا، هناك  ال   **
عرب وضع حارسني ملراقبة املوقع، وبالتايل هنالك إىل جانب الحماية 
رجال  خالل  من  أو  الحارسني  خالل  من  واقعية  حماية  القانونية، 
باملكان قصد  بالتواجد  24 ساعة  الذين يقومون عىل مدار  الثقافة 

الحفاظ عىل املوقع.

* وماذا عن مقالع الرمال املحيطة باملوقع األثري أال تشكل خطرا عليه؟
تأهيل  بإعادة  تتعلق  شمولية  مقاربة  ضمن  يندرج  هذا  ال،   **

ككل  ايغود  جماعة 
الطرق  مستوى  عىل 
الكهرباء  مستوى  وعىل 
البيئة،  مستوى  وعىل 
مكانة  إعطاء  وكذلك 
متميزة للجماعة يف إطار 
السياسة الحكومية التي 
عىل  الحفاظ  إىل  تروم 
اليوم  األثرية،  املواقع 
املسطرة  بصدد  نحن 

اإلدارية  للمساطر  سنذهب  بعد  ومن  الثرات  لحماية  القانونية 
األخرى،وهذه املساطر ستبدأ يف األشهر املقبلة.      

    حاوره: منترص إثري

حممد األعرج وزير الثقافة واالتصال لـ«العامل األمازيغي«:
قمنا باإلجراءات واملساطر القانونية لتأهيل »إيغود« وجعله موقعا يستقطب العديد 

من اخلرباء واملستكشفني يف املجال األثري والتارخيي

حممد األعرج

قام فريق من جريدة العالم 
من  ومجموعة  األمازيغي 
اإلسبانية  باملدرسة  األساتذة 
استكشافية  بزيارة  بالرباط، 
األثري  إيغود«  »أدرار  ملوقع 
إقليم  إيغود  تالت  بمنطقة 
لجهة  التابع  اليوسفية 
مراكش أسفي، وذلك لتوثيقه.

الواحد  وقدم الربوفيسور عبد 
الوطني  املعھد  عن  نارص  بن 
الذي  والرتاث،  اآلثار  لعلوم 
االستكشافية  الزيارة  قاد 
للزوار  توضيحات  املوقع،  يف 
عرف  أنه  وقال  املوقع،  حول 
موضحا  األبحاث،  من  جيلني 
له  »كان  األول  الجيل  أن 
كما  املوقع«،  عىل  كبري  فضل 
من  الثاني  الجيل  أن  إىل  أشار 
 2004 سنة  انطلق  األبحاث 
وهو مستمر إىل اليوم، يف إطار 
يجمع  دويل  تعاون  برنامج 
اآلثار  لعلوم  الوطني  »املعهد 
»معهد  و  املغربي«  والرتاث 
لألثروبولوجيا  بالنك«  ماكس 

املتطورة بأملانيا.
أن  إىل  املغربي  الباحث  ويشري 
حيث  من  املثمرة«  »السنوات 
الجيل  خالل  االكتشافات 
الثاني من األبحاث هي 2007 
أن  مربزا  و2011،  و2009 
مجموعة  عىل  يتوفر  املوقع 
حيث  من  غنية  برشية  بقايا 
إىل  باإلضافة  والتأريخ،  العدد 
املهمة  الحجرية  املجموعات 
عىل الصعيد األفريقي لقدمها.

اإلرشاف  الذي شارك يف  نارص،  بن 
املوقع،  يف  البحث  فريق  عىل 
لهذا  الكبرية  األهمية  عىل  شدد 
ليمدد  »جاء  إنه  وقال  االكتشاف، 
العاقل  اإلنسان  تاريخ  الوراء  إىل 
كان  ما  أن  إذ  سنة،  ألف  بمئة 
معروفا قبيل هذا االكتشاف هو أن 
تاريخ صنف اإلنسان العاقل يرجع 

إىل 200 ألف سنة«.
»أدرار  موقع  أن  نارص  بن  وأفاد 
القرن  ستینیات  منذ  عرف  إیغود« 
عىل  به  العثور  تم  حیث  املايض، 
إىل  تعود  وأدوات  إنسان  بقایا 
لكن  الوسیط“،  الحجري  ”العرص 
ظلت  اللقى،  لھذه  األولیة  القراءة 
عدم  بسبب  لسنوات  لبس  محل 
وبفضل  البیولوجي،  عمرھا  دقة 
تمت  التي  األخیرة  الحفریات 
فإن   ،2004 سنة  منذ  مبارشتھا 
التي تم اكتشافھا  الجدیدة  البقایا 
وتأریخھا تجعل من موقع »أدرار 

یرجع  موقع  أغنى  أقدم  إیغود« 
الوسیط“،  الحجري  ”للعرص 
للمراحل  یوثق  والذي  بإفریقیا 
وقد  العاقل.  اإلنسان  لتطور  األوىل 
عىل  اللقى،  ھذه  رفقة  العثور  تم 
الغزال  خاصة  حیوانات  بقایا 
وأدوات حجریة مصنوعة من حجر 
إىل  استقدامه  تم  الذي  الصوان، 

املوقع.
وكان كل من عبد الواحد بن نارص 
اآلثار  لعلوم  الوطني  املعھد  عن 
الثقافة  لوزارة  التابع  والرتاث 
واالتصال، وجان جاك هوبلني، عن 
معھد ماكس بالنط لألنثروبولوجیا 
عىل  أرشفا  قد  بأملانیا،  املتطورة 
عن  اللثام  بإماطة  قام  دويل  فريق 
بقایا عظام إنسان ینتمي لفصیلة 
مرفوقة  البدائي،  العاقل  اإلنسان 
ومستحثات  حجریة  بأدوات 
إیغود،  جبل  بموقع  حیوانیة 
مراكش  جھة  الیوسفیة،  بإقلیم 

تانسیفت. 
اللقى  ھذه  تاریخ  تحدید  تم  وقد 
بحوايل 315000 سنة قبل الحارض 
اإلشعاعیة  التقنیة  بواسطة  وذلك 
ھذه  فإن  وبالتايل  العمر،  لتحدید 
لفصیلة  بقایا  أقدم  تعد  العظام 
اإلنسان العاقل املكتشفة إىل یومنا 
أقدم  عمرھا  یفوق  حیث  ھذا، 
اآلن  إىل  اكتشافه  تم  عاقل  إنسان 

بحوايل 100000 سنة.
ويف ترصيح لرئيس جماعة »إغود« 
وعودا  تلقت  جماعته  أن  قال 
بتأهيل وتهيئة موقع »أدرار إغود« 
وذلك   ،2018 سنة  من  انطالقا 
املندمجة  التنمية  تحقيق  بهدف 
املوقع  هذا  وتثمني  إغود  بمركز 
عامليا  موقعا  لجعله  األركيولوجي 
العديد  استقطاب  من  سيمكن  ما 
من السياح والخرباء واملستكشفني 

العامليني.
* ك.و

 طاقم »العامل األمازيغي« يقوم بزيارة 
للموقع األثري »أدرار إغود«

املعهد  احتضن 
بالرباط   العلمي 
الخميس  مساء 
19 أكتوبر 2017، 

أركيولوجية  ندوة 
موضوع  حول 
أقدم  "اكتشاف 
من  إنسان- 
اإلنسان  صنف 
بجبل  العاقل- 
املغرب،  يف  إغود 
جديدة  خطوة 

نحو أصولنا". 
أطرها  الندوة 
يف  الباحثان 
 : ألنثروبولوجيا ا
عبد  املغربي 
بنارص،  الواحد 

عن  خاللها  تحدثا  هوبلني،  جاك  جون  والفرنيس 
حيثيات اكتشاف بقايا أقدم إنسان عاقل باملغرب، 
وحددا أهم مواصفات الدماغ البرشي القديم، كما 

أثبتتها تحليالت الحمض النووي.
اكتشاف  إن  نرص،  بن  الواحد  عبد  األستاذ  وقال 
بقايا عظام إنسان ينتمي لفصيلة اإلنسان العاقل 
يشكل  اليوسفية،  بإقليم  إيغود  جبل  بموقع 
الباحثني  عىل  يفرض  حدث  وأنه  كبريا"  "إنجازا 
واألنرتبولوجيني إعادة تقييم املعارف بشأن تاريخ 

اإلنسان.
اكتشافها  تم  التي  البقايا  أن  نرص  بن  وأوضح 
لتطور  األوىل  للمراحل  توثق  والتي  وتأريخها، 
اإلنسان العاقل، تجعل من موقع جيل إيغود أقدم 
الوسيط  الحجري  العرص  إىل  يرجع  موقع  وأغنى 
عىل  يفرض  االكتشاف  هذا  أن  معتربا  بإفريقيا، 
املعارف  تقييم  إعادة  واالنرتبولوجيني  الباحثني 

بشأن تاريخ اإلنسان.
وأشار عبد الواحد بنرص، أن العمل البحثي القائم 
صارم  لربنامج  "يخضع  إيغود  جبل  موقع  يف 
ويتسم بالصرب واملثابرة والبحث املضني". وأوضح 
من  جديد  جيل  تدشني  تم   ،2004 من  بداية  أنه 
حيث  السنة  يف  البحث  من  شهر  بوترية  األبحاث 
وهي   .2007 من  بداية  اللقى  أوىل  عىل  العثور  تم 
أفراد من ضمنهم  بقايا تخص خمسة  عبارة عن 
التي  اللقى،  أنها  عىل  وأكد  ومراهق.  وطفل  امرأة 
إليه  تعود  الذي  للتاريخ،  دقيق  بتحديد  تسمح  لم 
وذلك،  الوسيط.  الحجري  العرص  ضمن  واملؤرخ 
300ألف  بتحديد  سنحت  التي  الجمجمة،  بخالف 
سنة كتاريخ لوجود أول إنسان عاقل عىل إفريقيا. 
"مفاجأة  خلق  إنه  قال  الذي  االكتشاف،  وهو 

أذهلتنا نحن فريق العمل".
معهد  يف  الباحث  هوبلني،  جاك  ووفق  
فإن  بأملانيا،  اليبزيغ  يف  التطورية  لألنثروبولوجيا 
جبل  بمنطقة  عليها  العثور  تم  التي  الجماجم 
من  الكثري  غريت   وآسفي،  مراكش  بني  إيغود، 
املعلومات العلمية، أبرزها أن دماغ اإلنسان العاقل 
يف  الحايل  اإلنسان  مع  يشرتك  كان  الفرتة  تلك  يف 
التي أجريت عىل  بضع خصائص، حسب األبحاث 
الحمض النووي، أهمها أن حجم دماغه كان قريبًا 

من حجم دماغنا، لكنه مختلف عنه يف الشكل.
تم  التي  والجماجم  العظام  أن  الباحثان  وأكد 

العثور عليها باملغرب هي األقدم لحد اآلن، إذ يعود 
بتلك  مقارنة  سنة،  ألف   300 قبل  ما  إىل  قدمها 
ألف   260 الجنوبية وعمرها  التي وجدت بأفريقيا 
سنة، ويف كينيا وعمرها 200 الف سنة، والخالصة 
املغاربة  وأن  املعارصين،  البرش  أول  األفارقة  أن 
إليه  توصل  ما  وفق  السمراء،  القارة  سكان  أول 

الباحثان.
أن  الباحثان  أكد  فيها،  عاش  التي  البيئة  وعن 
"أفريقيا األمس ليست هي أفريقيا اليوم، إذ كان 
عىل  تتوفر  تكن  ولم  غابات  عن  عبارة  معظمها 
بيئة  جعلها  ما  اليوم؛  الحال  هي  كما  صحاري 

مواتية لعيش اإلنسان".
مناسبة  كانت  باملغرب  إيغود  منطقة  أن  كما 
املخاطر  من  الكثري  عن  بعيًدا  اإلنسان،  الستقرار 
عمر  عىل  تتوفر  فهي  لذا  املتوحشة،  كالحيوانات 
مفيدة  اكتشافات  بها  وحصلت  مهم،  جيولوجي 
جًدا عىل املستوى العلمي، من بينها 22 عينة تعود 
عىل األقل لخمس أفراد، تم العثور عليها بني 2004 

و2011.
وأكد رئيس جامعة محمد الخامس، سعيد أمزازي، 
بهذه املناسبة أن االكتشاف الذي قام به الباحثان 
من  "جعل  الرباط  جنوب  كيلومرت   400 بعد  عىل 
املغرب مهدا للبرشية" مشريا إىل أن هذه الخالصات 
عنه  يسفر  أن  يمكن  ما  إىل  بالنظر  نسبية  تظل 

البحث عن أصول املستحثات املكتشفة.
األوىل  الفرضيات  تزكي  املعطيات  أن هذه  وأضاف 
الحديث،  اإلنسان  أصل  إفريقيا  من  تجعل  التي 
مشريا إىل أن اكتشاف مستحثات "أموسابيانس" 
الذي  الصحراء،  طريق  سلك  أنه  يبني  إيغود  بجبل 
رشوط  توفر  خرضاء  سهول  من  يتكون  كان 

التنقل.
وأبرز أن هذه الندوة تروم إطالع العموم عىل أهمية 
مراكش  مدينتي  بني  )الواقع  إيغود  جبل  موقع 
من  يكفي  ما  اليوم  "لدينا  أنه  موضحا  وآسفي(، 
النماذج التي ستمكن من الكشف عن أرسار هذه 
املعطيات  بعض  توضيح  و  العالم  من  املنطقة 

املتعلقة برحلة اإلنسان الحديث ".
آثار  أقدم  إيغود  بجبل  البرشية  الحفريات  وتمثل 
ويزيد عمرها  اليوم،  إىل  املعروفة  البرشي  للجنس 
100 ألف سنة إضافية عن تلك التي كانت محددة 

لإلنسان العاقل. 
* ك.و

الرباط.. ندوة أركيولوجية حول 
جد البشرية "إنسان إيغود"



www.amadalpresse.com  

أكتوبر   2017 - العدد 201 
ⴽⵜⵓⴱⵔ 2967 - ⵓⵟⵟⵓⵏ 201 6

ملف العدد
ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ

حاوره: كمال الوسطاني
“

قبل سنة 1961، لم يكن أحد يعرف أن جبل إيغود يضم مغارة يعود تاريخها إلى نهاية العصر الحجري حوالي 300 ألف سنة قبل الميالد، وأن اكتشاف 
سبق  األسئلة  من  مجموعة  على  اإلجابة  من  سيمكن  بها،  ايغود  إنسان  اكتشاف  أن  كما  التاريخ،  قبل  ما  بفترات  تهتم  التي  الدراسات  سيغني  المغارة  هذه 
لألنثروبولوجيين أن طرحوها. في هذا الحوار الذي أجرته »العالم األمازيغي« مع األستاذ الباحث بالمعهد الوطني المغربي لعلوم اآلثار والتراث، عبد 
الواحد بن ناصر، يتحدث عن بداية االكتشافات بموقع »إيغود«، وأهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة بالموقع، وكذا اإلجراءات التي تقوم بها الجهات 

الوصية على الموقع ومستقبل المنطقة التي تحتضنه.
بن  الواحد  عبد  أستاذ  بداية   *
كيف  لنا  توضح  أن  يمكن  هل  نارص 
»إيغود« كأقدم موقع  اكتشاف جبل  تم 

أثري؟
** تم اكتشاف موقع »إيغود« بمحض الصدفة 
سنة 1961، وذلك عندما عثر أحد عمال الرشكة 
البارتني  منجم  استغالل  عىل  منكبة  كانت  التي 
الواقع بجبل إيغود منذ الفرتة االستعمارية، عىل 
االكتشاف  إثر هذا  إيغود، وعىل  إنسان  جمجمة 
الهام الذي قام به محمد بن الفاطمي، أحد عمال 
اينويش  ايميل  الفرنيس  الباحث  قام  الرشكة، 
أركيولوجي  ببحث  ببوردو  العلوم  بكلية  أستاذ 
األوىل،  الجمجمة  فيه  وجدت  الذي  املوضع  يف 
حيث سيكتشف جمجمتني لهما صفة اإلنسان 
األملانية(  املناطق  إحدى  إىل  )نسبة  النيوندرتايل 
وسط  الكل  عىل  وعثر  أخرى  عظمية  وبقايا 
الصنف  من  الحجرية  األدوات  من  مجموعة 
العثور  تم  كما  املوستريية،  بالصناعة  املسمى 
الحيوانات  من  ومجموعة  للنار  مهم  موقد  عىل 
حياة  وجود  يؤكد  مما  واملتنوعة...  املنقرضة 

برشية وحيوانية بالجبل ومحيطه. 
وما يهم من هذا االكتشاف هو أقدمية اإلنسان 
األبحاث  من  سلسلة  جاءت  حيث  باملنطقة، 
الستينيات  سنوات  طيلة  باملنطقة  العلمية 
عمر  وقدر  املايض،  القرن  من  والسبعينيات 
الجمجمتني آنذاك باستخدام تقنية الكربون 14 
بحوايل 50 ألف سنة، ويف ذلك التاريخ كان اإلنسان 
أدوات  يصنع  النيوندرتال(  )إنسان  األوربي 
وبكيفية  املوستريي،  ب:  املسمى  الصنف  من 
أوتوماتيكية أصدر األنثروبولوجيون آنذاك رأيهم 
بأن إنسان إيغود هو إنسان النيوندرتال املغربي 

بدون زيادة. 

عىل  تدل  األبحاث  هذه  كل  كانت  إذا   *
أن إنسان إيغود ينتمي إىل النيوندرتال، 
لإلنسان  ينتمي  أنه  إىل  توصلتم  فكيف 

العاقل؟
هذه  إىل  يطمئنوا  لم  الباحثني  من  العديد   **
النتيجة وعىل رأسهم الباحث األستاذ جون جاك 
األنثروبولوجيا  بمعهد  آنذاك  كان  الذي  هوبلن 
بمتحف اإلنسان التابع لـ »كوليج دو فرانس«، 
ميمي  ماري  آن  زميلته  مع   1980 سنة  فانكب 
الذي عثر عليه  الفك األسفل للطفل  عىل دراسة 
بجبل إيغود، وكانت النتيجة عثورهما عىل ذقن، 
خاصة  ميزة  هو  الوجه  يف  البارز  الجزء  وهذا 
وكل  عرصنا،  إنسان  إليه  ينتمي  الذي  باإلنسان 
محرومني  كانوا  األخرى  السالالت  من  األجداد 

منه. 
أثارت هذه املالحظة زمييل »جون جاك هوبالن« 
يف  حاليا  التطورية  األنثروبولوجيا  أستاذ 
فقرر  األملانية،  باليبزيغ  بالنك«  ماكس  »معهد 
قرب،  عن  األصليتني  الجمجمتني  يتفحص  أن 
رأس  عىل  يتوفر  ال  إيغود  إنسان  أن  ليكتشف 
الوجنتني  فعظام  النيوندرتال،  إلنسان  مشابه 
بارزة  وهي  إيغود،  إنسان  لدى  مسطحة 
لديه  الرأس  ودائرة  النيوندرتال،  إنسان  لدى 
النيوندرتال  إنسان  لدى  هي  بينما  منخفضة، 
أكدت  العمر  مستوى  وعىل  وعالية،  بيضاوية 
أن  والشعر،  األسنان  عىل  أجريت  التي  الدراسة 
سنة  ألف   80 بني  ما  يرتاوح  ايغود  إنسان  عمر 
وقت  يف  النتيجة  هذه  وجاءت  سنة،  ألف  و125 
الحديث،  اإلنسان  أصل  يف  النظر  مناسب إلعادة 
ذلك أن أقدم إنسان حديث معروف لحد اآلن هو 
الذي تم العثور عليه يف فلسطني وعمره 92 ألف 

سنة.

مستمرة  بقيت  األبحاث  أن  تقصد   *
ينتمي  »إيغود«  إنسان  أن  أثبتتم  حتى 
 300 ل  عمره  ويعود  العاقل  لإلنسان 

ألف سنة؟

»إيغود«  بموقع  األبحاث  أن  القول  يمكن   **
مرحلة  تهم  األوىل  هامتني،  بمرحلتني  مرت 
من  الثمانينات  حتى  والسبعينيات  الستينيات 
القرن املايض، وهي مرحلة اكتشاف وفرضيات 
أولية، ومرحلة ثانية انطلقت سنة 2004 بتعاون 
والرتاث  اآلثار  لعلوم  املغربي  الوطني  املعهد  بني 
وعدد من الباحثني األجانب، إال أن هذه األبحاث 
لم تعط ثمارها حتى سنة 2007 عندما اكتشفنا 
دراستها  بعد  والحظنا  عظمية،  هياكل  ثالث 
يف  إيغود  إلنسان  املورفولوجية  الخاصيات  أن 
الذي  النسبي  بالتاريخ  اقرتنت  ما  إذا  مجملها، 
عىل  األقدم،  يكن  لم  إن  منه،  تجعل  قد  له  حدد 
الحديث  اإلنسان  جنس  ممثيل  أقدم  أحد  األقل 
وعليه  العاملي،  املستوى  )Homo Sapiens( عىل 
أن  وهي  مثرية،  فرضية  يطرح  إيغود  فإنسان 
ألف   100 حوايل  العمر  من  البالغ  إيغود  إنسان 
سنة، جاء يف وقت سابق مبارشة لظهور اإلنسان 

الحديث.
لذا قررنا االستمرار يف التنقيب مجددا بمنجم جبل 
إيغود بمعية فريق دويل مكون من علماء اآلثار. 
الفريق  بها  قام  التي  الحفريات  أسفرت  وقد 
الفرنيس  الزميل  رفقة  عليه  أرشف  كنت  الذي 
»هوبالن« عىل اكتشاف جمجمة مجزأة إلنسان 
من جنس اإلنسان العاقل )Homo Sapiens( يف 
عىل  الجزئية  الجمجمة  هذه  عىل  وعثر  املغرب. 
تاريخها  ويعود  بدقة،  محدد  طبقاتي  مستوى 

هو  مهم  هو  وما  األقل،  عىل  سنة  ألف   160 إىل 
أن هذه الجمجمة هي أقدم واحدة يف العالم يعثر 

عليها يف موضعها الطبيعي.
التقنيات  أحدث  وباعتماد   2009 سنة  يف 
»التأللق  تسمى  طريقة  يف  املتمثلة  اإلشعاعية 
لحساب   »thermoluminescence« الحراري«  
باملوقع،  وجدت  مواد  مرور  عىل  الزمنية  الفرتة 
وجدنا أنها تعود لـ300 ألف سنة للوراء، وتمكنا 
ملوقع  الحقيقي  العمر  إىل  التوصل  من  بالفعل 
املحددة  العلمية  املعايري  تجاوز  والذي  »إيغود« 
200 ألف سنة،  العاقل املتمثلة يف  لعمر اإلنسان 
واالشتغال  رسا  األمر  عىل  اإلبقاء  حاولنا  لكننا 
لكي  سنوات   8 طيلة  املختربات  داخل  صمت  يف 
عىل  مؤخرا  أعلنا  أن  إىل  فرضيتنا،  عىل  نربهن 
آسفي،  بإقليم  أحمر  بمنطقة  »إيغود«  موقع 

كأقدم موقع أثري لإلنسان العاقل يف العالم.
معروفة  بقايا  أقدم  كانت  االكتشاف،  هذا  قبل 
اإلنسان  أي  ترشيحيا  الحديث  العاقل  لإلنسان 
من  تتكون  والتي   ،»Homo« بقايا  هي  الحايل 
تأريخهما  وتم  أثيوبيا  يف  اكتشفتا  جمجمتني 
مماثلة  سمات  لديهما  سنة.  ألف   195 بعمر 

يرجع  التي  فلوريسباد  لجمجمة 
260 ألف سنة مضت،  تاريخها إىل 
اآلخر  الطرف  يف  وجدت  والتي 
قرب  فلوريسباد  يف  القارة،  من 
أفريقيا،  جنوب  يف  بلومفونتني 
العاقل  اإلنسان  إىل  نسبت  والتي 

عىل أساس ما وجد يف جبل إيغود.
من  االكتشاف  هذا  جعل  وقد 
موقعا  إفريقيا  وشمال  املغرب 
الحديث،  اإلنسان  لتطور  هاما 
التي  االكتشافات  كانت  بعدما 
حصلت يف منطقة إثيوبيا قد تركت 
انطباعا بأن جميع البرش الحاليني 
يعيشون  أفرادها  كان  ساللة  من 
جنوبها.  أو  إفريقيا  رشق  يف 
كلها  اإلفريقية  القارة  وأصبحت 

مهدا للبرشية.

اإلنسان  إيغود  إنسان  يشبه  هل   *
الحايل؟

** من حيث الشكل يشبه وجه اإلنسان العاقل، 
اإلنسان  وجه  إيغود،  جبل  يف  عليه  ُعثر  الذي 
املعارص يف نواٍح عدة، الفرق هو أنه رغم الشبه 
كبرية،  )الجمجمة  فإن  الشكل  مستوى  عىل 
القالب  أن  كما  أيضاً(،  كبرية  دماغية  وبقدرة 
الداخيل مختلف، فقد وجدنا أن حجم الدماغ عىل 

مستوى املخيخ أصغر. 
لهذا، نطلق عليه اسم اإلنسان العاقل »البدائي«، 
الدراسات  ألن  املعارص.  وجهه  من  الرغم  عىل 
وجه  أن  تكشف  أجريناها  التي  األبعاد  الثالثية 
هذه العينات ال يختلف تقريباً عن وجه اإلنسان 

املعارص. 
ساللة  من  البرش  هؤالء  بني  الشبه  حد  ويصل 
بعيد،  حد  إىل  الحايل  واإلنسان  العاقل  اإلنسان 
حيث أنه يف حال كان الرجل يف جبل إيغود يرتدي 
عادي.  شخص  أي  عن  تمييزه  يمكن  ال  قبعة، 
عن  للغاية  مختلفة  تزال  ال  الجمجمة  ألن  وذلك 
املعارص، فقد حصل  االنسان  لدى  املوجودة  تلك 
الحايل  الشكل  إىل  الوصول  قبل  طويل  تطور 

للجمجمة.

»إيغود«،  إنسان  تطور  بيئة  أي  يف   *
وكيف عاش حياته؟

منذ  موجودة  الصحراوية  الحواجز  تكن  لم   **
فضاء  اإلفريقية  القارة  وكانت  عام،  ألف   300
متصال، فشكلت بذلك ما يشبه جنة عدن لعيش 

وتطور اإلنسان العاقل البدائي.

مستوى  عىل  األقل  عىل  البيئية  الظروف  إذاً، 
إيغود، كانت عبارة عن سهول، مع وجود  جبل 
هذا  يصطادها  كان  والتي  برية  حيوانات 
هذه  رفقة  عثرنا  وقد  الغزالن،  مثل  اإلنسان، 
اللقى املستخرجة من موقع »إيغود« عىل الكثري 
من بقايا الغزالن وبيض النعام، وهي الحيوانات 
التي كان يتغذى عليها، إىل جانب أدوات حجرية 
استقدامه  تم  الذي  الصوان  حجر  من  مصنوعة 

إىل املوقع.
وأدلة  املكتشفة  الصخرية  األدوات  تلك  وتشري 
الحجري  للعرص  تبعيتها  إىل  النار  استخدام 
التي  تاريخنا  من  الفرتة  تلك  بأفريقيا  املتوسط 
أدوات  البرش  باستخدام  سابقتها  عن  تميزت 
لكن  الوزن،  يف  خّفة  وأكثر  الحجم  يف  أصغر 
العموم  يف  الصخرية  لألدوات  البرش  استخدام 

ربما يرجع إىل ثالثة ماليني من األعوام.

* من هي الجهة الوصية عن هذا املوقع 
األثري، وهل يحمل هذا االكتشاف نتائج 

إيجابية بالنسبة للمنطقة؟
** يعترب املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث هو 
الجارية  والدراسات  باألبحاث  املكلفة  املؤسسة 
بموقع »إيغود«، وذلك بإرشاف من وزارة الثقافة 
كل  توفري  يف  بدورها  ساهمت  التي  واالتصال 
أفضت  التي  الرضورية  واإلمكانيات  الظروف 
إىل هذا االكتشاف العلمي الفريد من نوعه، كما 
خرباء  من  تتكون  عاملية  بخربة  االستعانة  تمت 

مغاربة وأجانب.
بعد  مبارشة  أنه  أعلنت  الثقافة  وزارة  أن  كما 
بالحماية  املتعلقة  اإلجراءات  من  »االنتهاء 
أثريا  موقعا  »إيغود«  موقع  وتصنيف  القانونية 
ضمن املواقع األثرية الوطنية والعاملية، ستنطلق 
تنموية  املنطقة وتوطني مشاريع  تهيئة  عملية 

ومندمجة بها«. 
إيغود  جماعة  وتهيئة  بتأهيل  أيضا  ووعدت 
بإقليم اليوسفية، والتي »ستمكن من استقطاب 
العامليني«،   واملستكشفني  الخرباء  من  العديد 
وذلك بانخراط »العديد من الرشكاء والقطاعات 
الحكومية، ما سيمكن كذلك من تحقيق التنمية 
حاضنة  إيغود  القروية  بالجماعة  املستدامة 
الجبل وتحويلها إىل موقع أثري وسياحي عاملي 
علم  يف  والباحثني  األجانب  السياح  يستقطب 

اإلحاثة واألركيولوجيا«.
ويف األخري أتمنى أن يحمل موقع »إيغود« املزيد 
سخي  موقع  ألنه  أوال  املستقبل،  يف  األرسار  من 
جدا كما سبق وأرشت إىل ذلك يف عدة مناسبات، 
املزيد من األعمال هناك،  ثانيا ألنه ال يزال لدينا 
أننا نعرف عمر هذه الحفريات، فإننا  اآلن وبما 
نأمل أن نتمكن من االنتهاء منها وأن نحاول عىل 
قدر املستطاع الحصول عىل هيكل عظمي كامل 
أو عىل األقل عىل جزء مهم؛ من أجل أن تصبح 

كما نتمنى قطعة تُعرض يف متحف.

عبد الواحد بناصر، الباحث يف املعهد الوطين لعلوم اآلثار والتراث،  يف حوار مع »العامل األمازيغي«: 

جمجمة إيغود جعلت من المغرب وشمال أفريقيا موقعا هاما لتطور اإلنسان الحديث
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300,000 سنة تحمل توضيًحا  أجزاء الجمجمة البالغ عمرها 
معقدة  تطورية  بتغريات  املغرب  وتربط  البرشي،  النوع  ألصل 

حدثت عرب القارة األفريقية.
الذي  الربي  الرأس  عىل  األطليس،  واملحيط  مراكش  مدينة  بني 
يطل عىل سهول شمال غرب أفريقيا، يقبع كهٌف أوى إليه أوائل 
تكفي  درجة  إىل  واملألوفة  الناحلة  الصغرية  البرش-بوجوههم 

لعدم تمييزها يف أحد الشوارع اليوم.
تفجريه  جرى  موقع  وهو  إيغود،  جبل  باسم  املعروف  الكهف 
هو  املايض،  القرن  ستينيات  يف  التعدين  أعمال  سياق  يف  أصًل 
متحجرة  أحفورية  بقايا  فيه  العلماء  اكتشف  الذي  املوضع 
التي  الحيوانات  الحجرية وعظام  وأدواتهم  لخمسة أشخاص، 
300 ألف  التحاليل املتقدمة إىل أن عمرهم  اصطادوها. وتشري 

سنة.
»هذه املادة تمثل جذور النوع البرشي، أقدم أنواع اإلنسان العاقل

آخر«  مكان  أي  يف  أو  أفريقيا  يف  ُوِجدت  التي   Homo sapiens
استناًدا إىل قول قائد فريق البحث جان جاك هوبلن، املختص 

القديم،  اإلنسان  من بعلم 
بلنك  ماكس  معهد 

لألنثروبولوجيا 
التطورية.
وكان لدى 

ء  ال هؤ

لبرش  ا
ئل  ا و أل ا

حادة  رماح 
الصوان،  من 

يستخدمونها  وكانوا 

وحمار  الغزال،  تشمل  التي  واألكل،  والنحر  الصيد  عملية  يف 
النار.  إشعال  طريقة  عرفوا  وقد  الربية.  والوحوش  الوحش 
-املراعي  بهم  تحيط  التي  الشاسعة  األرايض  مساحات  كانت 
الخرضاء التي توشيها مجموعات من األشجار- تشّكل الجزء 
الغربي من املناطق الظهرية الداخلية األكثر رطوبًة واخرضاًرا، 
والتي كانت موطنًا للنمور واألسود، والتي امتدت عرب ما يشكل 

اآلن الصحراء الكربى عىل طول الطريق إىل الساحل.
 ،Nature  لهذا الكشف، الذي نرُش قبل بضعة أيام يف بحثني يف

آثار كبرية عىل فهمنا لتطور النوع البرشي.
»كنا نعتقد أن هناك مهًدا للبرشية قبل 200,000 سنة يف رشق 
أفريقيا. وتكشف بياناتنا الجديدة أن اإلنسان العاقل قد انترش 
يف القارة األفريقية بأكملها قبل حوايل 300 ألف سنة »، يقول 
خارج  العاقل  اإلنسان  انتشار  من  طويلة  مدة  »قبل  هوبلن: 

أفريقيا، كان ثمة انتشار داخل أفريقيا«.

تطور اإلنسان العاقل قبل احلديث
الرأي  يكن  لم  مرة،  إيغود ألول  املوقع يف جبل  ُعِثر عىل  عندما 
أفريقيا-  من  وتطور  نشأ  البرشي  النوع  -بأن  اآلن  السائد 
تضمنت  التي  األحفوريات،  تمثّل  أن  استبعد  وقد  مطروًحا. 
جمجمة برشية كاملة، الشكل األفريقي من إنسان نياندرتال 
أو أنها تعود للناجني من مجموعة قديمة عاشت قبل 40 ألف 
عدم  حالة  الستمرار  نظًرا  اللحقة  التحاليل  وتعّقدت  سنة. 

اليقني.
عليها  اإلرشاف  يف  شارك  التي  الجديدة،  الحفريات  وأنتجت 
عبد  القديم  اإلنسان  بعلم  املختص  املغربي  والعاِلم  هوبلن 
يف  والرتاث  اآلثار  لعلوم  الوطني  املعهد  من  نارص،  بن  الواحد 

الرباط، ما وصفه العلماء بنتائج »باهرة«.
يف  نادرة  العمر  واملحددة  العرص  بهذا  الخاصة  املواقع  »إن 
يف  األثرية  القطع  من  العديد  ألن  محظوظني  كنا  لقد  أفريقيا. 
دانييل  لقول  وفًقا  املايض«،  يف  بالنار  تُعامل  كانت  إيغود  جبل 
ريشرت، الخبري يف علم عمر الطبقات األرضية يف قسم األدوات 

يف فريربغ يف أملانيا، والذي يعمل مع فريق ماكس 
بلنك. استخدم ريشرت أحدث أساليب تقدير العمر 
تسلسل  وضع  أجل  من  الحراري  بالتألق  الزمني 
البرش(  )أشباه  هومينني  ألحفوريات  ثابت  زمني 

الجديدة والطبقات املتوضعة فوقها.
جمجمة،  من  قسًما  الثمينة  الحفريات  وتشمل 
بالغ  فك  وعظم  جيد،  بشكل  محفوًظا  ووجًها 
وغريها  األسنان  من  كاملة  مجموعة  مع  كامًل، 

من بقايا الجمجمة.
ثلثة  األقل:  عىل  أفراد  خمسة  تمثل  أنها  ويُعتقد 
 8 العمر  من  له  وطفًل  واحًدا،  ويافًعا  بالغني، 

سنوات.
البرش  برؤوس  األحفوريات  هذه  مقارنة  عند 
نياندرتال  أحفوريات  تكشف  القدامى، 
واألحفوريات األكثر حداثة عن مزيج مدهش من 
سكان  لدى  كان  فقد  والقديمة.  الحديثة  امللمح 
إيغود وجوه حديثة -قصرية ومسطحة مرتاجعة 
للقسم  املتطاولة  الحاويات  ولكن  القحف-  تحت 
الرأس  من  الخلفي  الجزء  يف  الدماغ  من  السفيل 

كانت أكثر بدائية.
يشري هذا -وفًقا لقول هوبلن- إىل أن أجزاء 
بمعدالت  تطورت  مختلفة  ترشيحية 
مختلفة، إذ ثبتت ملمح الوجه بشكلها 
الحديث يف وقت مبكر، واحتاج شكل 
إىل  أيًضا-  وظيفته  -وربما  الدماغ 
الحالة  إىل  للوصول  أطول  وقت 

الحديثة.
النوع  قصة  »إن  هوبلن:  يقول 
ألف  الـ300  السنني  يف  البرشي 
املاضية هي يف الغالب قصة تطور 

أدمغتنا«.

حدوث التطور األفريقي الشامل
يف  أفريقيا  شمال  أُهِمل  لطاملا 
الجنس  بأصل  املتعلقة  املناقشات 
بن  الواحد  عبد  قول  وفق  البرشي، 
املذهلة  االكتشافات  »وتثبت  نارص. 
يف جبل إيغود االرتباط الوثيق للمغرب 
وقت  يف  األفريقية  القارة  بقية  مع 

ظهور اإلنسان العاقل«.
كما تلقي النتائج الجديدة الضوء أيًضا عىل 
يف  فلوريسباد  من  الغامضة  املجزأة  الجمجمة 
أن  مؤكد  غري  بشكل  يَُظنُّ  والتي  أفريقيا،  جنوب 
260,000 سنة، والتي يعتقد هوبلن أنها  عمرها 
ربما كانت تمثل نفس النوع من البرش الذين عثر 

عىل بقاياهم يف جبل إيغود. 
البرشية  األحافري  أقدم  كانت  قريب  وقت  حتى 
ويبلغ  إثيوبيا،  كيبيش،  أومو  من  أتت  قد  املؤكدة 

عمرها حوايل 190,000 سنة.
إليها مًعا، فإن أحفوريات اإلنسان  وإذا ما نظرنا 

وجنوبيها،  ورشقيها  القارة  شمايل  يف  عليها  ُعثر  التي  العاقل 
أكثر  أفريقيا  البرشي يف مجمل  للنوع  تاريخ تطوري  إىل  تشري 

تعقيًدا مما تشري إليه 
الجنس  مهد  نظرية 

البرشي.
هذا  »يمثل 
إسهاًما  ]االكتشاف[ 
أصول  فهم  يف  ا  مهمًّ
الحديث«،  اإلنسان 
روبرت  لقول  وفًقا 
مركز  مدير  فويل، 
للدراسات  ليفريهولم 
بجامعة  التطورية 
الذي  كامربيدج، 
يف  مشارًكا  يكن  لم 

البحث. 
يف  نفكر  أن  »علينا 
الوقت  أفريقيا يف ذلك 
فسيفساء  أنها  عىل 
مجموعات  من 
البرش  أشباه 
وهي  )هومينني(، 
الجينات  من  شبكة 
واملعزولة،  املتدفقة 
منها،  تشكل  والتي 
مرور  بعد  بالنتيجة، 
عرشات آالف السنني، 
شكل واحد أصبح هو 
السائد. ويبقى كشف 
حدث  التي  الطريقة 
بها ذلك تحديًا كبريًا«.

 Nature سارة هيدلستون/ مجلة *

العثور في المغرب على أحفوريات أقدم إنسان

تُظهر املورفولوجيا العظمية هنا وترتيب األسنان تناغًما بني امليزات القديمة واملتطورة، وتربطها بوضوح بأصل 
السللة البرشي الخاصة بنا.

Jean-Jacques Hublin, MPI-EVA, Leipzig ©

تم التوصل إىل الحالة الحديثة لهيكل الوجه قبل 300 ألف سنة يف األشكال املبكرة 
لإلنسان العاقل املعروف اليوم.

Sarah Freidline, MPI-EVA, Leipzig ©

الحفريات إعادة بناء مركب من أقدم 
املعروفة لإلنسان العاقل Homo sapiens من جبل إيغود )املغرب(. 
ألف سنة مضت تحمل بالفعل وجًها يشبه وجه اإلنسان الحديث هذه الحفريات لإلنسان العاقل القديم التي يرجع تاريخها إىل 300 

ملجموعة مختلفة من البرش الذين يعيشون اليوم.
Philipp Gunz, MPI EVA Leipzig ©
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إعداد:
هيئة 

التحرير

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الجهود  كل  دعم  عىل  حريصا 
االعتبار  ورد  حماية  إىل  الهادفة 

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

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

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

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

والتعريف به يف مختلف األقطار اإلفريقية.
الغني واملتنوع،  إفريقيا  أن بإمكان تراث  وشدد 

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

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

اإلفريقية ككل.
* كمال الوسطاني

وزير الثقافة واالتصال يؤكد على ضرورة محاية املوروث الثقايف اإلفريقي املشترك

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

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

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

موضوعا من موضوعات األركيولوجيا.
وقد تقدم املغرب برتشيحه الستضافة املؤتمر اإلفريقي لحضارات ما 
قبل التاريخ، ونظرا لكون املغرب له مؤهالت وأبحاث، ومعروف عىل 
الصعيد العاملي، من حيث املؤهالت األركيولوجية ومن حيث النتائج 
العلمية التي حصل عليها، فلم يكن هناك تردد يف استضافته للمؤتمر 
من  وتشجيع  تنويه  هناك  كان  بالعكس  بل  األفارقة،  لآلثاريني   15

قبل املشاركني، ألنها كانت املرة األوىل التي يستضيف فيها املغرب هذا 
املؤتمر، وكان تشجيع لهذا الحدث.

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

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

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

عىل كل املؤهالت الستضافة هذا الحدث.
للبحث  جديدة  دفعة  يعطي  أن  المؤتمر  لهذا  يمكن  هل 

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

الدخول يف رشاكات مع أطراف أخرى، يف إطار اتفاقيات رابح-رابح.
ما الجديد الذي جاء به مؤتمر اآلثاريين األفارقة لهذه السنة؟

الرتاث،  تثمني  هو  السنة  هذه  مؤتمر  هذا  من  األسايس  الهدف 
وإعطائه مكانته املستحقة، ألنه يختزل رصيدنا يف التاريخ وهويتنا، 
فالطبقات األركيولوجية بمثابة كتاب تحمل صفحاته تاريخ وهوية 

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

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

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

املحلية.
كلمة حرة؟

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

حفظ الرتاث وتثمينه.
* حاوره كمال.و

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

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

اإلفريقي و التنمية املستدامة ». 
*كيف يمكن الحفاظ على هذه المآثر التاريخية والتراث الثقافي 
وأزمات  والحروب  الصراعات  من  تعاني  أفريقية  دول  في 

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

تراثها الثقايف و تثمينه.
*أين وصلت األبحاث األثرية في منطقة الريف الشرقي ؟

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

اكتشاف أزيد من 300 موقع تعود لعصور ما قبل التاريخ. 
املواقع عن  أبانت هذه  الهامة، حيث  املواقع  إال  الحفريات لم تهم 
يعود  استيطان  فهو  الرشقي،  الريف  ملنطقة  البرشي  االستيطان 
لعرص قديم يسمى بالعرص الحجري القديم، حيث تم التأريخ لهذا 
العرص ملا يقارب 800 ألف سنة، إال أن العديد من املعطيات الجديدة 
أو حضارات ما قبل التاريخ ليس فقط عىل صعيد املغرب و إنما عىل 
العديد  املتوسط، هناك  األبيض  البحر  دول غرب  و  إفريقيا  صعيد 
من االكتشافات التي غري عدة معطيات قديمة جدا، كموقع »إفري 
ملا  إفريقيا  شمال  يف  حاليا  املواقع  أهم  من  يعترب  الذي  عمار«   ن 
عرفه هذا املوقع من استيطان برشي من ما يقارب 180 ألف سنة 
إىل حدود 1000 سنة قبل امليالد، ومر بعدة حضارات، فهذا املوقع 
كما هو متعارف عليه يف شمال إفريقيا يف العرص الحجري األوسط 
التي شمل   ) العاترية   ( الحضارة  كانت هناك حضارة كبرية هي 
التشاد  و  النيجر  و  الصحراء  حتى  إفريقيا  شمال  كل  استيطانها 
الحضارة  لهذه  تاريخ  أقدم  أعطانا  عمار«   ن  إفري   « ف  مايل،  و 

الكربى ألنه حاليا أصل هذه الحضارة يتجىل يف هذا املوقع.
*ماذا عن موقع »حاسي بن إزكا« األثري؟

مكنتنا الحفريات بموقع » حايس بن زكار«  بالريف الرشقي الذي 

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

يف هذا املوقع.
املؤتمر الزلنا  ويف ظل هذا 

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

يخص عصور ما قبل التاريخ .
* حاوره/ منترص إثري

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

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

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

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

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

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

حسب ترصيحه.
* خديجة الصابري

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

 البحوث األثرية تكشف عن عالقة 
قدمية بني بلدان املغرب الكبري وشبه 

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

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

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

املرحلة.

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

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

بوكبوط،  وأوضح 
األشياء  أغلب  أن 
التي  األثرية 
داخل  عليها  عثر 

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

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

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

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

سنة 2022 يف طانزانيا.

*ك.و

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

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

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

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

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

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

لقضم الحيوانات اآلكلة للحوم ».
*خ.ص

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

وأوروبا  إفريقيا  دول  من  اآلثار  وعلماء  الباحثني  من  عدد    قام 

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

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

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

مدى األسبوع املنرصم.
وأكد إدريس شهيد، وهو دكتور يف الجيولوجيا، أن الهدف 
تمارة،  الرباط/  بجهة  األثرية  املواقع  حول  الدراسة  من 
هذه  فيه  تكون  الذي  الجيولوجي  اإلطار  معرفة  هو 
عاش  والتي  القديمة  واملناخية  البيئة  والرشوط  املغارات  
فيها اإلنسان ما قبل التاريخ، مشريا يف ترصيح لـ«العالم 
فيه  و«جدنا  »القبيبات«  األثري  املوقع  أن  إىل  األمازيغي« 
بقايا اإلنسان »Homo Orictus » عىل شكل مستوى رميل«. 
تتواجد  التي  الصخرية  التشكيالت  أن  شهيد  وأضاف 
هي  عام،  بشكل  الرباط/تمارة  جهة  ويف  بـ«القبيبات« 
مستويات  من  وتتكون  ساحلية  تشكيالت  عن  عبارة 
بحرية وعن طريق الكثبان الرملية التي تحولت إىل صخور، 
الذي يشتغل عليه حاليا  »القبيبات«  تاريخ  أن   إىل  مشريا 
أن  بعد  الحقا،  له  التأريخ  تفاصيل  ستنرش  العمل  فريق 

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

و150 ألف سنة«. 
األثري  املوقع  ويعترب 
»القبيبات« حسب الدكتور 
أقدم  من  شهيد،  إدريس 
عىل  األثرية  املواقع 
الرباط/  جهة  مستوى 
ذات  يف  موضحا  تمارة، 
الرباط  جهة  أن  السياق، 
عىل  أثرية  مواقع  تعرف 
كمغارة  مغارات،  شكل 
و«الهرهورة«  »املنرصة« 
و«دار السلطان«  و«الكنرت 
»نجد  أننا  غري  بوندي«، 
املغارات،  األثرية يف  البقايا 
بعد أن استوطنها اإلنسان 
ومن  التاريخ،  قبل  ما 
البقايا  نجد  أن  الطبيعي 
األثرية يف هذه املواقع هي 

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

تراجع مد البحر«. 
وأكد الباحث باملعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث بالرباط، لـ«العالم 
بمنطقة  تواجدت  التي  الحضارات  أقدم  بني  من  أن  األمازيغي« 
الرباط/ تمارة، هي » الحضارة العاترية ما بني 120 ألف سنة حتى 
60 ألف سنة تقريبا، ثم كانت الحضارات العرص الحجري الحديث«، 

مربزا أن » من بني اإلشكالية التي يحاول الباحث األثري البحث عنها 
هذه  ويف  الحايل،  اإلنسان  تفكري  ونمط  العيش  نمط  ظهر  متى  هي 
اإلنسان  يستعمله  كان  والنار  النار،  وجدنا  »املنرصة«  أي  املغارة، 
للطبخ والطهي إىل غري ذلك، وكانت هي الوسيلة الوحيدة التي جعلته 
قادر عىل التغلب عىل الظواهر الطبيعية، كذلك وجدنا 
أصداف بحرية مثقوبة كان يتزين بها، وهذا يعني أن 
اإلنسان القديم الذي كان يقطن بهذه املغارة كان يفكر 
بهذه الطريقة قبل 120 ألف سنة، وهو نفس التفكري 

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

ويعود إىل قبل 110 ألف سنة«.
وزاد الهجروي:« التفكري البشري وجدناه يف »املنرصة« 
الذاكرة  من  جزء  وهو  الزمن،  مع  ومتسلسل 
الجماعية«، مربزا أن »كل مغارات جهة الرباط/ تمارة 

كان يقطنها اإلنسان ما قبل التاريخ«. 
الرباط/ منترص إثري

أثريون أفارقة وأجانب يف زيارة ميدانية ملواقع أثرية بالرباط

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

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

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

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

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

إفريقيا(.
عدد  أن  بنرص  وأضاف 
املستحاثات التي جرى اكتشافها 
املرحلة  خالل   6 من  انتقلت 
إىل  حاليا  لرتتفع  للبحث،  الثانية 
22 مستحاثة تضم بقايا برشية 

لخمس أفراد )عىل األقل(، منهم 
وواحد  بالغني،  أشخاص   3
مراهق، باإلضافة إىل بقايا تعود 

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

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

يناهز 52 دولة.
* ك.و

عبد الواحد بنصر: املؤمتر مناسبة للحديث عن 
منجزات املغرب على مستوى البحث اآلثاري 
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*إعداد:
منتصر 

إثري

 أظهرت عدد من الدراسات العلمية وفحوصات احلمض النووي، وعلى نقيض ما كان رائجا، أن األمازيغ هم السكان األولني الذين سكنوا كل تراب مشال إفريقيا وأول من هاجر إىل األندلس،  يف غياب تام ألي وجود »للعرق العريب«. وأظهرت 
الدراسات أن حضارة األندلس ال عالقة هلا بـ »عرب شبه اجلزيرة العربية«، بل هي جتربة نتجت عن متازج مشال إفريقي/ إيبريي، وأكدت أن حضارة األندلس بناها األمازيغ.

كما أظهرت، أول خريطة للتاريخ اجليين للمجموعات البشرية والشعوب حول العامل، واملوسومة بـ »األطلس اجليين لتاريخ االختالط البشري« واليت نشرت نتائج دراستها يف املجلة العلمية »ساينس« أن املغاربة أقرب جينيا إىل أبناء مشال إفريقيا 
)أمازيغ مزاب باجلزائر، تونس، مصر..( واألوروبيني )إسبانيا، إيطاليا..(، فاألفارقة )جنوب الصحراء(.

ويف ذات السياق، أظهرت أول خريطة بشرية، نشرها موقع “ناشيونال جيوغرافيك”، أن األغلبية الساحقة وصلت إىل 88 باملائة من سكان تونس من أصل أمازيغي، و أكدت ذات الدراسة أن ما يزيد عن 68 باملائة من املصريني من أصول مشال 
أفريقيا، أي أمازيغ.

يف هذا ملف هلذا  العدد من »العامل األمازيغي« تطرقنا هلذه الدارسات العلمية بتفاصيل، كما أوردنا فيه جمموعة من املعطيات اليت وصل إليه علماء األنثروبولوجيا الوراثية.

نرشت صحيفة إلبايس ديجيتال السبانية يوم 5 يونيو مقاًل بعنوان 
»األندلس يمحو علم الوراثة يف جنوب إسبانيا«، وذلك استناًدا إىل دراسة 
وغرناطة  أملرييا  سكان  »أن  مفادها:  غرناطة،  جامعة  أنجزتها  وراثية 
الرغم  غاليسيا وكاستيا.  فعىل  أهل  مثل  األفارقة  يتشابهون مع  وملقا 
من وجود العرب وسكان شمال إفريقيا  يف هذا الجزء من إسبانيا، فقد 
أظهرت دراسة وراثية حديثة أن بصماتهم الوراثية يف الجنوب لم يعد لها 

وجود«.
Elpais.com/elpais/2019/06/04/(« 
) ciencia/1559654994_049558.html

تأكيد يناقض بالفعل ، وبطريقة ما  نتائج دراسة وراثية سابقة وأوسع 
 Nature نطاًقا عن سكان شبه جزيرة أيبرييا، نرُشت يف 1 فرباير يف مجلة
األمريكية املرموقة، تحت عنوان »نماذج التمايز الوراثي وآثار تاريخية يف 

شبه الجزيرة اليبريية.
هذه  فإن  فيينا  أرنايث  أنطونيو  الدكتور  املناعة  علماء  كبري  وحسب 
الدراسة األخرية، وعىل الرغم من أنها لم ترق إىل مستوى التطلعات، فإنها 
اعتبار  عىل  إسبانيا،  يف  املوجودة  الفرضيات  بعض  إىل  الوصول  تحاول 
الجهوية  األقاليم  يرتكز بشكل طفيف يف جميع  إفريقيا  أصل شمال  أن 
األيبريية، وبعض اليشء يف إقليم الباسك وأراغون وأعىل قليالً يف غاليسيا 
الذي  الوراثي  التمايز  نمط  يعكس  عام،  و»بشكل  أنه  مضيفا  والربتغال 
نالحظه يف إسبانيا الحدود اللغوية والجيوسياسية التي تعود إىل حدود ما 
قبل نهاية التواجد اإلسالمي يف إسبانيا، مما يشري إىل أن هذه الفرتة كان 
الذي لوحظ يف إسبانيا  الجيني  الرتكيب  لها تأثري كبري وطويل األمد عىل 

الحديثة بعد أكثر من 500 عام«!
.) www.nature.com/articles/s41467-018-08272-w( 

واألكثر  الوراثية  األنثروبولوجيا  يف  الدراسات  بعض  كشفت  ذلك،  ومع 
كغريهم  غرناطة  سكان  أن  وأكدت:  بخصوصها  أثري  الذي  الجدل  دقة 
املعروف  إفريقيا  شمال  بربر  إىل  أصولهم  تعود  واإلسبان  األندلسيني  من 
كشفت  وما  العام  للرأي  نوضحه  أن  نريد  ما  وهذا  »املورو«،  بصطلح 
عنه العلوم الوراثية يف مواجهة العالقة الوثيقة بني الشعبني عىل الضفة 

الغربية للبحر املتوسط: األيربيون واملورو.
قبل  ما  عرص  منذ  البرشية  تاريخ  يف  ثورة   إحداث  الوراثة  علم  ويواصل 
بقيادة   ، السكان  أنثروبولوجيا  عىل  نطبقها  عندما  وخاصة  التاريخ 
كتاب  مؤلف  سفورزا،  كافايل  لوكا  لويجي  اإليطايل  عنها  املدافعني  أحد 

»الجينات، الشعوب واللغات »، الذي نرش يف برشلونة يف عام 1997.
والبيولوجية  الوراثية  »األنثروبولوجيا  الدراسات  من  العديد  وكشفت 
والفرتاضات  واألسئلة  الحقائق  من  العديد  يف  تشكيكها  الجزيئية«  أو 

والنظريات حول أصول البرش.
أرنيث  أنطونيو  الدكتور  الربوفيسور  اظهر  املثال،  سبيل  عىل  إسبانيا  يف 
فيينا، املدير السابق لقسم املناعة يف مستشفى 12 دي أوكتوبري بمدريد، 
العلمية  املقالت  عدد  خالل  من  الجديد  التخصص  بهذا  خاًصا  اهتماًما 
األخرى«  املتوسط  البحر  وشعوب  الباسك  )»أصل  املرجعيني  واملنشورين 
و »املرصيون والرببر والكوانش والباسك«( اللذان نرشهما بالشرتاك مع 
عام  يف   ، مدريد  يف  للنرش  كومبلوتنيس  دار  يف  غارسيا،  ألونسو  خورخي 

1998 و 2000(. 
تم عزله  إيبريي  الباسك كشعب  أصل  توضيح  الكاتب من فكرة  وانطلق 
وراثياً يف سالسل جبال أوسكادي لتجنب الهيمنة اإلسالمية، ثم مقارنتهم 
ما  املتوسط،وهو  األبيض  البحر  شعوب  من  متنوعة  بمجموعات  وراثياً 

أدى إىل تسوية لغز أصولهم .
أسالف  أن  قاطع  بشكل  األخري  هذا  عمل  فريق  نتائج  وأكدت 
الباسك،  يشكلون  الذين  األوائل  األيبرييني  السكان  هؤلء 
ينحدرون من شمال إفريقيا، ويشرتكون يف نفس أصول الرببر.

كما تم توضيح التطور الذي عرفه السكان والهجرات البرشية 
من خالل توسيع نطاق الدراسة لتشمل بلدان أخرى ومقارنة 
الحمض النووي ملختلف السكان حول البحر األبيض املتوسط.

وتوصل فريق عمل  بقيادة األستاذ الشهري الدكتور أرنييث إىل 
الحمض  اختبارات  عىل  بناًءا  وذلك  للدهشة  إثارة  أكثر  نتائج 
النووي ملغلوبولني  املناعي )Genes HLA(، والتي هي بروتينات 

بمثابة األجسام املضادة التي ينتجها الجهاز املناعي.
)اإلسبانيون  األيربيون  السكان  أن  الدراسة  واعتربت 
مرتبطون  وصقلية،  الجنوب  ايطاليي  مثل  والربتغاليون( 
وراثياً أكثر من الباسك والجزائريني واألمازيغ املغاربة، مقارنة 
بالشعوب األوروبية الواقعة شمال جبال الربانس )الفرنيس أو 
األملاني...(. وهذا يعني أن أسالف اإليبرييني يتواجدون يف جنوب 
مضيق جبل طارق، وليس يف الكرومانيون أو اإلنسان األوروبي 

الحديث األول الذي تم العثور عليه يف »دوردوين« الفرنسية.
جدل  ديجيتال«  »البايس  ب  كريادو  أنجيل  ميغيل  مقال  أثار   
بحرصها  سايز  ماريا  أجرتها  دراسة  خالل  من  وخاصة 
ملقاطعات غرناطة وأملرييا ومالقة عىل كونها آخر كيان سيايس 
للوجود  أكرب  وراثية  بصمة  وجود  املتوقع  من  وكان  إسالمي، 

»العربي«. 
ويعترب هذا الستنتاج خطأ كبريا بالوقوع يف العتقاد الخاطئ 
بأن غزو »األندلس« من قبل طارق بن زياد يف عام 711، حتى 
طرد آخر املوريسكيني  من جبال »ألبوخراس« يف غرناطة عام 

1609 ينسب للعرب.
القبائل  هيمنة  تعرف  كانت  اإلسالمية   إسبانيا  أن  ويُزعم 
مخفياً.  املورو  أو  املغاربية  القبائل  وجود  ظل  فيما  العربية، 
والصهاريج   والجسور  والجدران  القالع  أصبحت  وفجأة،  لذلك 
العرب  املغاربة أعمالً عربية، بينما شكل  العمال  أنشأها  التي 
ابن  وكتابات  الجتماعي  التاريخ  لدراسات   وفقاً  األندلس  يف 
من  تتكون  السكان،  من  صغرية  أقلية  مدهش  بشكل  خلدون 
وبعض  العسكريني  الحكام  وبعض  الكبار  والتجار  األئمة 
األمويني وبنو نرص. و لشك أنه لحسن الحظ ل تزال  حفالت« 

املوريني  واملسيحيني« )fiestas de moros y cristianos( عىل قيد الحياة 
لتذكرينا بهذه القرون الثمانية الطويلة من  وجود املورو يف األندلس!

ووفًقا ملؤسس علم الجتماع واألنثروبولوجيا الندليس ابن خلدون، قامت 
إيبرييا(  أيًضا  إفريقيا )وربما  البدوية عند اخرتاقهم شمال  العرب  قبائل 
بتدمري ونهب كل يشء وجدوه يف طريقهم، وقاموا بإزالة األحجار من املدن 
للتثبيت خيامهم البدائية، بينما املوريون، أي املغاربة، أي األمازيغ، قاموا 
 ... والعلوم  والفنون  الفالحة  وتطوير  والقصور  واملدن  الحضارات  ببناء 
وتعترب مدينة غرناطة أحد أفضل املدن األوروبية حاليا، من إحدى روائع 

منشئات بني زيري. 
 تجدر اإلشارة إىل أنه عندما تم طرد املوريني من جنة األندلس رغبة من 
الذين  اإليبرييني  العديد من  القرسي  املنفى  الكاثوليك، ورافقهم يف  امللوك 
د، فعادوا بكثافة إىل موطنهم األصيل يف شمال إفريقيا،  اعتنقوا دين محمَّ
والجزائر  املغرب  إىل  تحديداً  أكثر  وبشكل 
من  كونهم  وهو  بسيط  لسبب  وتونس، 
عربًا  كانوا  أنهم  لو  لكن  األمازيغ.  نسل 
إىل  الطويل  الطريق  سيسلكون  كانوا  حًقا، 
أرض أجدادهم يف اململكة العربية السعودية 

ولبنان و بقية بلدان الرشق األوسط!
فيينا  أرنيث  أنطونيو  الدكتور  ويخلص 
السكان  من  كبري  عدد  تواجد  احتمالية  إىل 
ولغة عىل طول الصحراء الكربى ويف شمال 
إفريقيا، وربما هوية وراثية ... وقد أجربت 
عىل  املناخ  تقلبات  عهدة  يف  الساكنة  هذه 
الهجرة. ومن هنا بدأت الهجرة األمازيغية إىل 
املتوسط  األبيض  للبحر  الشمالية  الشواطئ 
إيطاليا   وجنوب  األيبريية  الجزيرة  )شبه 
يف  املتوسط(  األبيض  للبحر  الغربية  والجزر 
الفرتة التي تقارب حوايل 10000 ق.م ، وعىل 

األرجح بعد 6000 ق.م. 
إىل أن األنثروبولوجيا  وختاما تجدر اإلشارة 
الوراثية وخر الكتشافات األثرية قد قضت 
سواء  املغاربيني،  األمازيغ  األجداد  بأن 
مثل  العربية  أو  باألمازيغية  متحدثني  كانوا 
الجنوبيني  واإليطاليني  اإليربيني  أسالفهم 
فإنهم كلهم ينحدرون من »أرض املوريون«   
اللغة  يف  واملسمى   ،« أفريقيا  شمال   « من 

األصلية ب تامازغا.

وتسري هذه الخاتمة عىل خطى الستنتاج الذي توصل إليه السيدان أرنيث 
والراخا ، يف إطار مداخلتهما يف معهد رسفانتس بالرباط يف 9 ماي 2017 
املسيحية  وصول  قبل  واحدا  شعبا  شكلوا  واألمازيغ  اإليربيون  أن  عىل   ،
واإلسالم، وبالتايل كان لديهم نفس املعتقدات الدينية ، وقاموا ببناء دوملني 

أو املناطري باإلضافة إىل أهرامات متشابهة!
وخالصة القول، فان أسالف الشعوب الحالية يف إسبانيا والربتغال وجنوب 
شعوب  جميع  حتى  بل  تامازغا،  من  القادمة  لوحدها  ليست  إيطاليا 
البحث  من  سنوات  نتائج  إليه  توصلت  ما  وهذا  كوكبنا!   عىل  البرشية 
قام بها فريق من علماء اآلثار املشهورين بمعهد »ماكس بالنك« األملاني 
املعهد  ومدير  هوبلني«  جان  »جان  الفرنيس  التطورية،  لألنثروبولوجيا 
اإلنسان  أصل  أن  نرص«،  بن  الواحد  »عبد  والرتاث،  اآلثار  لعلوم  الوطني 
العاقل ، مهد اإلنسانية ، يتواجد يف الوقت الراهن يف »أدرار ن يغود« عىل 

بعد 70 كم من مراكش.
وهذا ما يؤكد كوننا، كلنا أمازيغ!

* رشيد الراخا
رئيس مؤسسة دافيد مونتغمري هارت

* ترجمة من اإلسبانية : الصحافية فاطمة مخوخ
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الحمض  فحوص  نتائج  عن  رسميا  اإلعالن  تم  انتظار،  طول  بعد 
العينات  أقدم  أن  القدماء حيث  األيبرييني  271 من  من  النووي ألكثر 
يف  عاشوا  شخصا   176 منها  و  سنة،  قبل7اآلف  حوايل  منذ  مؤرخة 

األلفي سنة األخرية.
بل و األكثر أهمية أنها تشمل، نتائج فحوص الحمض النووي ملقابر 
.Valencia إسالمية مؤرخة بني القرنني 12 و 14ميالدية من غرناطة و

نتائج الدراسة أوضحت عن وجود اخرتاق مغربي قديم أليبرييا بشكل 
4500سنة قبل الحارض، ثم  النحايس بحوايل  محتشم ظهر يف العرص 
بدأ فجأة بالدخول أليبرييا بشكل مهم يف العرص البونيقي و الروماني 
بشكل  ينقرض  و  وينحرس  ليتقلص  اإلسالمية،  الفرتة  يف  ليزداد حدة 
فجائي بسبب حروب االسرتداد و الطرد الجماعي للموريسكيني منذ 

القرن16.
غرناطة  من  أفراد  رفات  تحليل  نتائج  عىل  بناءا  التأكيد  هذا  وجاء 
وفالنسيا وكاستيلون وفيناروز ، حيث تم تسجيل نسبة تدفق جيني 
شمال إفريقي يقرتب من 50 ٪، وهو أعىل بكثري من نسبة 5 ٪ املتبقية 

التي لوحظت يف السكان األيبريية الحاليني.
الدراسة سجلت أيضا، غيابا تاما وشامال ألي أصول عربية مفرتضة 
من الرشق األوسط يف العرص الوسيط باألندلس، من خالل ما أظهرته 
عند  الحديثة  بتلك  ومقارنتها  بأيبرييا  املسلمني  قبور  فحص  نتائج 

األيبرييني.
حضارة األندلس بناها مغاربة أمازيغ

األيبرييني  جينوم  رفات  عن   Olalde_et_al_2019 دراسة  أوضحت 
القدماء منذ 8االف سنة، أن بدايات االخرتاق املغربي املبكر أليبرييا بدأ 
تقريبا حوايل4500سنة مضت يف العرص النحايس، و لكن كان محدودا 
للغاية ولو انه ترك بصمته حتى العرص الربونزي أي سنة 1932 قبل 

امليالد.
األمازيغية  الهجرات  بداية  أن   وضوح  بكل  تشري  و  الدراسة،  لتعود 
الفرتة  يف  وخاصة  الروماني  العرص  قبل  ستبدأ  أيبرييا  نحو  الكربى 
الوسيط  العرص  القرن17، متخللة كل  البونيقية وستمتد حتى حدود 

اإلسالمي الذي اشتهر بايبرييا ب حضارة األندلس.
الرشق  من  عربي  حضور  ألي  وشامال  تاما  غيابا  سجلت  الدراسة 
أظهرت  كما  القرن3ميالدية،  منذ  يهوديا  تواجدا  فقط  بل  األوسط، 
نتائج فحوص تحاليل الحمض النووي للرفات األندلسية أن األمر يتعلق 
بمغاربة و مولدين من مغاربة و محليني يف أيبرييا، وتسجل األنساب 
وتتجاوزها  ل50%  يصل  معدال  باألندلس  الوسيط  العرص  يف  املغربية 

أحيانا حتى 70%.

بداية الغزو األمازيغي أليبرييا
األيبرييني  جينوم  رفات  عن   Olalde_et_al_2019 دراسة  توضح 
القدماء منذ 8االف سنة، أن بدايات االخرتاق املغربي املبكر أليبرييا بدأ 
تقريبا حوايل4500سنة مضت يف العرص النحايس، و لكن كان محدودا 
للغاية ولو أنه ترك بصمته حتى العرص الربونزي أي سنة 1932 قبل 

امليالد.
األمازيغية  الهجرات  بداية  أن  وضوح  بكل  تشري  و  الدراسة،  لتعود 
الفرتة  يف  وخاصة  الروماني  العرص  قبل  ستبدأ  أيبرييا  نحو  الكربى 

البونيقية إلمرباطورية قرطاج البونية.
معلوم،  هو  وكما  أيبرييا،   جنوب  واضح،  بشكل  ستمس  حيث 
هو  ما  بكل  كبريا  حضاريا  تأثرا  البوني  العرص  يف  أيبرييا  عرفت  فقد 
عهد  يف  خاصة  إداريا  لقرطاج  تابعة  وكانت  قرطاجي-أمازيغي 

.Hannibal و Hamilcar

وحتى بعد سقوط قرطاج يف يد الرومان، بقيت التوسعات االمازيغية 
و  الكبري  الوادي  مدن  وكانت  املور  طرف  من  خاص  بشكل  منحرصة 
تتعرض الجتياحات سكانية متتالية ترجمت  الجنوبي  ايبرييا  ساحل 
عىل شكل ثورات وغزوات متتالية قادمة من مملكة موريتانيا )املغرب 

القديم( وذلك باتفاق مع الرومان أو حتى بدون رضاهم.
و قد نقل لنا الرومان تلك األحداث عن اتفاقياتهم مع ملوك موريتانيا 
يف اجتياح أيبرييا ضد املعادين و املنشقني لروما أو يف حروبها األهلية 
التي كانت أيبرييا مرسحا لها، او حروب الرومان ضد املور بما يعرف 

Bello Maurorum ب

التي  الجينية  بصمته  بأيبرييا  املبكر  املوري  الحضور  بذلك  ليسجل 
ستشكل نصف سكان أيبرييا طوال املدة املمتدة بني العرص البوني حتى 

بعد سقوط غرناطة.
ولوال حروب االسرتداد و طرد املوريسكيني، لكان اآلن األيبرييون بنسبة 
الناحية الجينومية،  النصف لهم أصول أمازيغية مغربية واضحة من 

ولكن اآلن هم فقط %5 كمعدل عام.

* االختراق املبكر للمغاربة حنو أيبرييا
من  لرفات271  النووي  الحمض  فحوص  تحاليل  نتائج  أظهرت 
للعرص  يعود  قديم  مغربي  اخرتاق  وجود  عن  القدماء،  األيبرييني 
4473–4030 سنة مضت، وهي تخص رفات  النحايس مؤرخ بحوايل 
بإسبانيا  املكتشفة   I4246 رقم  الوراثية  العينة  يحمل  مغربي،  رجل 
قرب مدريد Madrid يف موقع Camino de las Yeseras األركيولوجي.

نتائج ساللته الذكرية كانت عىل الساللة املغربية E-V68 بل وموجبة 
أيضا مغربية وعىل  األمومية خاصته هي  الساللة  بينما   ،E-M78 لـ

.M1a1b1-mtDNA الساللة
أما أتوسوميا، فهو جينوميا متطابق مع الشمال-إفريقيني املعارصين 
مع  ايضا  ويتقارب  افريقيا،  شمال  أمازيغ  وباقي  املغاربة  وخاصة 
جينوم أمازيغ الغوانش القدماء وحاله كحال باقي الشمال إفريقيني 
إذ يقع جينوما بني جينوم رفات KEB و بني تافوغالت متخلال جينوم 

.IAM رفات
أن  لو  و  إفريقيا،  شمال  كلسرت  ب  علميا  يعرف  فيما 
ذرية،  يخلف  لم  أيبرييا  يف  القديم  املغربي  االخرتاق  هذا 
الدراسة أشارت لوجود عينات أخرى من العرص  و لكن 
الربونزي تمتلك أسالفا شمال افريقية مؤرخة من حوايل 
من   ،I7162رقم العينة  كحال  امليالدـ  قبل  1932سنة 
موقع Loma del Puerco بجنوب أيبرييا – مدينة قادس 

االسبانية.
بالتايل، فأن التواجد املغربي بايبرييا كان فعال قديما قبل 
أن يبدأ يف غزو ايبرييا انطالقا من العرص البوني املتأخر و 
الفرتة الرومانية بشكل مهم للغاية قبل ان يزداد حدة يف 

العرص الوسيط اإلسالمي.

نتائج جينوم رفات مقابر موريسكية 
وإسالمية من غرناطة

إىل  القرن10  بني  مؤرخة  إسالمية  مقابر  رفات  عىل  حفريات  هناك 
بنواحي  و17،  القرن16  من  مؤرخة  موريسكية  أخرى  و  القرن16 
لرجل  تعود  انها   I7500_العينة وأظهرت  باسبانيا.  غرناطة  مدينة 
الذكرية  األمازيغية  الساللة  عىل  ظهر  القرن10  يف  عاش  مسلم 

M1-mtDNA والساللة األمومية E1b1b1-M81
القرن16  انها لرجل موريسكي عاش يف   I3809_العينة فيما أظهرت 
أو 17، ظهر عىل الساللة األمازيغية الذكرية E1b1b1-M81 والساللة 

U6-mtDNA األمومية
 R1b-M269 الغربية  األوروبية  الساللة  بني  النتائج  بتقي  وتوزعت 
وجدت بني املوريسكيني، بينما الساللة االورو-مغربية E-V13 وجدت 
بني مسلمني من القرن10، و نفس اليشء بالنسبة للساللة اإلفريقية 

.E-V38 جنوب الصحراء
واتبثت نتائج مقابر غرناطة اإلسالمية يف عرص األندلس و املوريسكية 
من  بالبدو  خاصة  سالالت  أي  غياب  الكاثوليكية،  اسبانيا  عرص  يف 

الجزيرة العربية.
األندلس كانوا باإلضافة  أن قطاعا عريضا من مسلمي  بل و أظهرت 
تحولوا  ثم  اإلسالمية  للديانة  معتنقني  اسبان  أيضا  كانوا  ملغاربة، 
بعد  أيبرييا  مغاربة  من  هائل  عدد  طرد  بعد  الكاثوليكية  للمسيحية 

سقوط غرناطة سنة 1492م.
طبعا، ماعدا هناك أي شك، يف أن األندلس لم تعرف تواجدا عربيا عىل 

ضوء هذه البيانات الجينومية الواضحة.

هوية املسلمني العرقية مبقربة Valencia )العصر 
األندلسي(

أظهرت عدد من الصور رفات مسلمني دفنوا يف مقربة إسالمية مؤرخة 
بني القرن12 و 14بمدينة Valencia االسبانية، والتي خضعت رفاتهم 

لفحوص تحاليل الحمض النووي ملعرفة أصولهم العرقية.
الذكرية  الساللة  عىل   I12649 و   I12644 العينة  من  كال  ظهرت  و 
 E1b1b1-M81 وهي تحور سفيل للساللة األمازيغية E1b1b1-M183

وكانت ساللتهما األنثوية عىل U4 و H عىل التوايل.
كان  اإلسالمي  العرص  يف  أيبرييا  تعمري  أن  يف  شك  هناك  ماعدا  وبهذا 

أمازيغيا.
الساللة  وخاصة  بالعرب،  مرتبطة  ساللة  ألي  ظهور  أي  يسجل  ولم 
النووي  الحمض  يرى فيها مدراء مشاريع  التي   J1-FGC12 الذكرية
العربية  الساللة  تمثل  أنها  يف  الخليج  بدول   FTDNA Projects عىل 

الرصيحة.

نتائج جينوم مقابر أيبرييني عاشوا قبل 
2000سنة

يف  عاشوا  أشخاص  لرفات  النووي  الحمض  فحوص  بيانات  أظهرت 
ايبرييا منذ القرن3 ميالدية اىل غاية القرن16ميالدية، وكل خانة تمثل 
األلوان تشري  بينما  نتيجة كل شخص عاش يف بني كل فرتة محددة، 
اىل نتائجه األتوسومية، يف حني ساللته الذكرية و األمومية مشارة يف 

أسفل و فوق كل خانة عىل حدا.
North- الشمال-افريقي  األتوسومال  نسب  هو  لالهتمام،  املثري 

Africa املشار إليه باألخرض، حيث يصل يف بعض الحاالت إىل %50 بل 
ويتجاوزها اىل حدود 70%.

و   E1b1-M215 األبوية  املغربية  للساللة  قويا  تواجدا  أيضا  ونرى 
E-M78 و E-L19 و E-M183 فروعها خاصة

بالساللة  يتميزن  مغربيات  أمهات  من  ألشخاص  حاالت  ترتافقه 
H و K و HV0 و U3 و T2 و U6 و U5 األنثوية

وعىل ما يبدو، من خالل هته النتائج، فأن األيبرييني كانوا أكثر اختالطا 
الجماعي  الطرد  و  االسرتداد  حروب  تلعب  أن  قبل  سابقا،  باملغاربة 
للموريسكيني دورا محوريا يف تقليص نسب تواجد املغاربة من أيبرييا 

وبالتايل حرس االختالط بهم الذي استقر يف %5 إىل %12 حاليا.

خمططPCA للتجمعات اجلينومية لرفات أيبرييا 
منذ 8000سنة

يؤكد املخطط الجينومي طبيعة التعمري املغربي أليبرييا عىل مراحل.
 I4246_العينة تمثله   والذي  أليبرييا  مغربي  اخرتاق  أول  أن  نالحظ  اذ 
مؤرخة منذ 4500سنة مضت، نجدها تقع داخل  كلسرت_شمال_إفريقيا 
والذي يضم الشمال إفريقيني املعارصين و نتائج رفات أمازيغ الغوانش 

و KEB و IAM حتى تافوغالت.

غياب تواجد عريب يف شبه اجلزيرة األيبريية.. حضارة األندلس بناها األمازيغ
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من  عدد  تفاجأ 
الذين  املواطنني 
بفحص  قاموا 
النووي  الحمض 
 My“ رشكة  لدى 
 ، ”H e r i t a g e
لبلدان  واملنتمني 
إفريقيا،  شمال 
فحص  بنتائج 
 ” ل ما سو تو أل ا “
بهم،  الخاص 
من  خصوصا 
يعتربه  منهم  كان 
أصول  من  نفسه 
ومرشقية.  عربية 
جميع  أكدت  إذ 
التي  الفحوصات 
املواطنون  بها  قام 
حتى  املغاربيون 
أنهم  عىل  اآلن، 
مواطنون من أصول 
شمال  أمازيغية، 
بنسبة  إفريقية، 
الغالب  يف  تجاوزت 
نسبة 80 باملائة، وال 
باالنتماء  لهم  عالقة 
األوسط،  للرشق 
النتائج  كانت  بل 

حينما  منهم،  للكثري  بالنسبة  صادمة 
اكتشفوا بأن فرضية االنتماء إىل العرب 

هي صفر باملائة.
الشعب  “أصول  صفحة  وعرضت 
 Moroccan DNA Genetics املغربي 
“الفيسبوك”،  عىل   ”& Anthropology
ملواطنني  الفيديوهات  من  سلسلة 
مّمن  إفريقيا،  شمال  من  ومواطنات 
لدى  النووي  الحمض  بفحص  قاموا 
أنهم  وتبني   ،”My Heritage“ رشكة 
كانوا  ما  عكس  أمازيغية،  أصول  من 

يعتقدون.
الصفحة بنرش فيديو بمواطن  وقامت 
مغربي مقيم بأملانيا وينحدر من مدينة 
نتائج  خالل  من  اكتشف  مراكش، 
أنه  به،  الخاص  “األتوسومال”  فحص 
أن تكون  يتوقع  أن كان  أمازيغي، بعد 
أن  له  ليتبني  أوسطية،  له أصول رشق 
تماما،  منعدم  األوسط  للرشق  االنتماء 

أما بقية النتائج فهي كالتايل:
%82.5 شمال إفريقي أمازيغي

%13.8 من أيبرييا
%3.7 من أفريقيا جنوب الصحراء

%0 الرشق األوسط
وصفه  ما  املصدر  نفس  عرض  كما 
الثقيلة  الكبرية و املفاجأة  بـ”الصدمة 
لفتاة ليبية من أب ليبي و أم تونسية، 
أصول  ومن  عربية  أنها  تعتقد  كانت 
أمها  جهة  من  أندلسية  و  عربية 
أباها  أن  اعرتفت  حني  يف  التونسية 
توجسها  تخفي  لم  كما  أمازيغي 
جنوب  افريقية  و  يهودية  أصول  من 
حمضها  بفحص  فقامت  الصحراء، 
من  “الكيت”  بطلب  وذالك  النووي 
التثبت  قصد   ”MyHeritage“ رشكة 
ب  فتوصلت  أدق.  بشكل  أصلها  من 
الخاص  “األتوسومال”  تحليل  نتائج 
اندهاشها  عن  عربت  بحيث  بها، 
الكبري لها وخاصة أنها لم تجد عندها 
أصول رشق أوسطية وقدرت ب%0، و 

نتائجها هي األخرى كالتايل:
73.1% أمازيغية من شمال افريقيا

%16.4 من أيبرييا
 – الصحراء  جنوب  إفريقيا  من   %4.2

نيجرييا
3.6 % يهودية من األشكناز

)ايطاليا،  أخرى  قوميات  من   2.7%
الخ(

التي  تقريبا  النتيجة  نفس  وهي 
من  مغربية  مواطنة  إليه  توصلت 
مدينتي خريبكة و واد زم، بعد أن قامت 
بطلب  وذلك  النووي  حمضها  بفحص 
 ”MyHeritage“ رشكة  من  “الكيت” 
أدق  بشكل  أصلها  من  التثبت  قصد 
خصوصا وأنها تعترب نفسها من أصول 
عربية من جهة أبيها و أجدادها، بحيث 
اململكة  من  قادمني  أنفسهم  يعتربون 
بنتائج  فتوصلت  السعودية”.  العربية 
تحليل األتوسومال الخاص بها، بحيث 
عربت عن اندهاشها الكبري لها وخاصة 
رشق  أصول  عندها  تجد  لم  أنها 
و  األخرىب0%،  هي  وقدرت  أوسطية 

نتائجها كالتايل:
81,9% أمازيغية من شمال إفريقيا

%12,5 من أيبرييا
 – الصحراء  جنوب  إفريقيا  من   %5,6

نيجرييا
“الفيسبوكية”  الصفحة  عرضت  كما 
الحمض  فحص  نتيجة  املختصة، 
رشكة  لدى  جزائري  ملواطن  النووي 
يستعرض  وهو  الطبية،   23andme
تبني  به، حيث  الخاص  الفحص  نتائج 
األمازيغية  الذكرية  للساللة  حامل  أنه 
األنثوية  وللساللة   E1b1b1-M81
U5-mtDNA وهي ساللة أورو-شمال 
أفريقية بامتياز، أما نتائج أتوسوماله 

فهي كالتايل:
%64.5 أمازيغي من شمال إفريقيا

إيران،  )األناضول،  أسيا  غرب   1.1%
أرمينيا، القوقاز، الخ(

%3.4 نطاق واسع من شمال إفريقيا 
و غرب أسيا

%28.2 من أوروبا
%1.1 من إفريقيا جنوب الصحراء

املواطن الجزائري وخالل عرض نتائجه 

عرب فيديو مصور، قام برشح الطريقة 
وخاصة  الفحص،  نتائج  لفهم  املثىل 
 ”Autosomal “االوتوسومال””  فهم 
واملقارنة   ” Y-DNA “و”   mtDNA و” 
ماتشات  عن  والبحث  الفاحصني  بني 

األقارب و الفرق بينها.
املواقع  من  الجزائري  املواطن  وحذر 
تروم  ملعلومات  تروج  التي  املشبوهة 
فكرية  أو  سياسية  مأرب  لخدمة 
عن  فكرة  بإعطاء  وقام  معينة، 
األكاديمية  العلمية  البحث  محركات 
الوحيدة  العلوم  مصدر  تعترب  التي 
الجرائد املرموقة  واألبحاث املنشورة يف 

الدولية.
مواطن مغربي أخر حسب ما عرضته 
املغربي  الشعب  “أصول  صفحة 
 Moroccan DNA Genetics &
وبفيديوهات  دائما،   ”  Anthropology
برشكة  باالتصال  قام  مصورة، 
خاصتها  الكيت  بطلب   MyHeritage
ويعرض لكم نتائج فحص األتوسومال 

الخاص به، وهي كالتايل:
%75.4 شمال افريقي أمازيغي

%13.4 ايبرييا
%11.2 رسدينيا االيطالية

فهي  الذكرية  لساللته  بالنسبة  أما 
E1b1b1-M81 و ساللته االنثوية هي 

H-mtDNA
مدينة  من  مغربية  مواطنة  أن  كما 
حمضها  فحص  بإعادة  قامت  أكادير، 
من  “الكيت”  بطلب  وذلك  النووي 
التثبت  قصد   ”MyHeritage“ رشكة 
وأنها  خصوصا  أدق  بشكل  أصلها  من 
رشكة  لدى  الفحص  سابقا  جربت 
Ancestry وتبني لها فيما بعد، أنها غري 
قاعدة  بسبب  صحيحة  وغري  دقيقة 
بشمال  الخاصة  املحدودة  بياناتها 

إفريقيا وطابعها التجاري املحض.
“األتوسومال”  فحص  نتائج  فكانت 
أصول  من  باملائة  صفر  بها  الخاص 

رشق أوسطية، و نتائجها كالتايل:
%82 شمال إفريقيا أمازيغية

%18 أيبرييا
%0 الرشق األوسط

الشعب  “أصول  صفحة  عرضت  كما 
 Moroccan DNA Genetics املغربي 
“الفيسبوك”،  عىل   ”& Anthropology
الساحل  من  تونسية  مواطنة  نتيجة 
باقي  نتائج  عىل  تختلف  ال  التونيس، 
إذ  إفريقيا،  لشمال  املنتمني  املواطنني 
فحص  بنتائج  األخرى  هي  توصلت 
حيث  بها،  الخاص  “األتوسومال” 
للنتائج  الكبري  اندهاشها  عن  عربت 
التحليلية التي توصلت إليها، خصوصا 
أو  األوسط،  للرشق  انتماء  أي  غياب 
غريهم،  أو  الكنعانيني  أو  للفينيقيني 
عنها  روج  تونس  أن  و  وخصوصا 
أنها مستعمرة فينيقية سابقا  إعالميا 
فينيقيني،  كانوا  قرطاج  ساكنة  أن  و 
تدعم  ال  التونسية  املواطنة  نتائج  لكن 
مثل هاته األطروحات، فكانت نتائجها 

كالتايل:
%80.8 شمال إفريقيا أمازيغية

%9.6 أوروبية
)األناضول  أسيا  غرب  من   4.4%

وأرمينيا و جنوب القوقاز و ايران(
%1.7 من إفريقيا جنوب الصحراء

 ..مواطنون مغاربيون واحلمض النووي
حتليل اجلينات تؤكد أهنم أمازيغ وليسوا عربًا

وهي   I7500_العينة نرى  
يف  عاش  مغربي  ملسلم 
 I3809 العينة  و    10 القرن 
ملوريسكي عاش بني القرن16 
إسالمية  مقابر  )من  و17 
تتكتل  أنها  نرى  بغرناطة(، 
انه  يعني  وهذا   IAM مع 
مختلطون  غري  مغاربة  لدينا 
قادمون   بل  بااليبرييني 

مبارشة من املغرب.
الفرتة  عينات  باقي  بينما 
مع  تتكتل  فهي  اإلسالمية 
ميالدية،  اىل8  القرن3  أيبريي 

وهذا فعال مثري لالنتباه!!
التواجد املغربي  فهذا يعني أن 
بايبرييا هو جد مبكر!! وليس 

مرتبطا بالفرتة اإلسالمية..
الطريق  يف منتصف  تقع  فهي 
كلسرت_شمال_إفريقيا  بني  
يعني  وهذا  أوروبا  كلسرت  و  
منذ  مغربي  أورو  خليط   أنها 
بعد  ما  حتى  القرن3ميالدية 

القرن16م.
ينتهي  إفريقيا  شمال  كلسرت  أن   أيضا  نالحظ 

جينوميا عند  نيوليث الهالل الخصيب.
والذي يكون جزءا ألبأس به من أسالف سكان الرشق 
األدنى حاليا، هذا املكون املرشقي يقع بشكل كيل يف 
دائرة  املكون_األناضويل Anatolian_N باألحمر كما 
العينات  هو موضح يف الPCA أسفله وينجرف عن 
واضح  أيراني  تأثري  مع  ذلك،  بسبب  النطوفية 
الصفراء(  )املربعات  ايران_النيوليثية  عينات   تمثله 

باإلضافة  ألرمينيا الربونزية )املربعات الرمادية(.
بالتايل نستنتج أن االختالف بني سكان الرشق األدنى 
وشمال إفريقيا تمثله املكونات اإليرانية و األرمينية 
عكس  املشارقة،  عند  مهمة  أسالفا  تشكل  التي 

الشمال-إفريقيني اللذين ال يمتلكونها.
اليوناني  املكون  اخرتاق  االعتبار  باألخذ بعني  طبعا، 
والذي  ايجه  بحر  كلسرت  يمثله   الذي  األدنى  للرشق 

يكون أسالفا مهمة عند مشارقة اليوم.
يف حني ينزاح  النطوفيون نحو شمال إفريقيا كجزء 
أولئك  وخاصة  املعارصين  إفريقيني  بالشمال  شبيه 

بشمال رشق إفريقيا ك مرص وليبيا.

 الساللة »J« بأيبرييا و هوية حامليها؟
الحمض  تحاليل  نتائج فحوص  كانت  الحال،  وبطبيعة 
النووي لرفات 271 منها 176 شخصا عاشوا يف األلفي 
سنة األخرية بمثابة  حكم نهائي ومفصيل يف معرفة من 

عمر أيبرييا خالل هته الفرتة من املحليني و املهاجرين.
فبشكل عام، أيبرييا تقاسمها كل من املغاربة و املحليون 
أتوسومال  نتائج  النصف، كما يوضحه مخطط  بنسبة 

Autosomal الرفات القديمة منذ القرن3 اىل القرن16.

األمازيغ،  من  إفريقيا  لشمال  يشري  األخرض  فاللون 
تداخال  ونرى  األيبرييني،  للمحليني  يشري  األحمر  بينما 
بني  عام  بشكل  الذكرية  املجموعتني  ساللتي  بني 
األمازيغية  والساللة   R1b-M269 األوروبية  الساللة 

E1b1-M215 حيث تستحوذان عىل الغالبية.

ساللتني  وهما   J2a و   J الساللتني  ظهور  نسجل  لكن، 
جنوب  من  املمتدة  الكربى  ايران  منطقة  منشأهما 
القوقاز حتى بلوشستان إيران، وقد توسعتا نحو البحر 
مبارشة  أي  والربونزي،  النحايس  العرص  منذ  املتوسط 

بعد نهاية العرص النيوليثي.
بهته  للمشارقة  كبري  تعلق  هناك  تعلمون،  وكما 
أن  ولو  عربية  يعتربونها  لهم  بالنسبة  إذ  الساللتني، 

الدراسات الجينية ترفض هذه املزاعم…
J ظهرت  الساللة  أن  الدراسات  نعلم من خالل هاته  و 
األسفل  الحجري  العرص  منذ  بكثرة  إيران  و  القوقاز  يف 
منذ  مؤرخة  فرعونية  مومياءات  يف  وحتى  الوسيط،  و 
 J1-FGC11 الساللة  عىل  موجبة  و  امليالد  القرن6قبل 
للغوانش  مومياءات  يف  اليشء،  ونفس   J2 الساللة  و 
والقرن6ميالدية،  امليالد  قبل  األوىل  األلف  بني  مؤرخة 
كال  التوحيد  قبل عرص  القدماء  اليونانيني  رفات  ثم يف 
وظهرت  امليالد  قبل  1600سنة  بحوايل   Mycenaeans

بحوايل  الفينيقيني  ظهور  قبل  كنعانية  رفات  يف  أيضا 
2200سنة ق.م!

وبالتايل، فان الساللة J وتفرعاتها ال عالقة لها بالعرب 
يف اي يشء، ونتائج دراسة Science العلمية عن أيبرييا، 

تؤكد هذا املعطى من جديد…
 I8208 و العينة I8205 يف العينة J أولها، ظهور للساللة
 Empuries_2 ملوقع يوناني إغريقي للعرص الهيلينستي
بمنطقة Girona بCatalonia مؤرخة من القرن الرابع 

واألول قبل امليالد.
ثم ظهور عينة رقم I8216، للساللة J مؤرخة بني القرن 
 Empuries_1 األول والثاني ميالدية، من موقع روماني

Cataloniaب Girona بمنطقة
بالتايل لدينا يف املجموع 3عينات عىل الساللة J كلها من 
نفس املوقع الهيليني اإلغريقي و الروماني وهذا يثبت 
لنا أن األمر يتعلق ربما ببحارة إغريق و رومان، يف الفرتة 
ما قبل ميالدية وبعدها، ثم بيهود يف الوقت الالحق بداية 

من القرن3 ميالدية.
الساللة  عىل  وهي   I12162 العينة  ستؤكده  ما  وهذا 
J2a مؤرخة من القرن5 من موقع Pla Horta بمنطقة 

.Cataloniaب Girona

القرن  بني  مؤرخة   J2a1 الساللة  عىل   I3983 والعينة 
Pla Horta بمنطقة  الثالث و الرابع ميالدية من موقع 

.Cataloniaب Girona

خليط  بكونها  األتوسومال  مخطط  يف  تظهر  والتي 
األزرق  من  خليط  ضعيف  مع  إفريقي  شمال  و  أيبريي 
الفاتح والذي يخص اليهود، وهذا ما يمكن اعتباره أنها 

ساللة حملها أيضا اليهود أليبرييا.
بني  مؤرخة   I8145 العينة  يف  نراها  املالحظة  نفس 
 La موقع  من  وهي  سنوات1500م،  و  1300م  سنوات 
غرناطة  مدينة  قرب   Zawiya del Cobertizo Viejo

باسبانيا.
و   I12514 العينتني  مع  املوضوع،  نفس  ويتكرر 
 Paul مؤرختان من القرن 10و12م، من موقع I12514

.Valencia من Castell

مع  أيبريي محيل فقط،  و  أمازيغي  أنها خليط  نرى  إذ 
باليهود  الخاص  الفاتح  االزرق  للمكون  تام  اختفاء 
.Levant واملشار إليه بالكلمة املفتاحية الهالل الخصيب

J بأيبرييا سواء  بالتايل، فهذا يعني أن أصحاب الساللة 
كانوا يهودا أو يونانيني أو رومان أو حتى شمال إفريقيني 
من البونيقيني Punics، فهذا يعني أنهم ذابوا بشكل تام 
يف املكونات املحلية واكتسبوا صفاتها الجسمانية، ذلك 

ألنهم كانوا أقلية…بل وحتى تشاركوها.
يف  االنتشار  قديمة  تعترب   J الساللة  أن  عىل  يدل  وهذا 

أيبرييا وغري مرتبطة بالعرب نهائيا!

*املصادر
https://bit.ly/2Hk4FuJ :العلمية Science املجلة -

https://bbc.in/2Cok8pJ BBC مقال  -
 Moroccan DNA املغربي  الشعب  أصول  صفحة:   -

Genetics & Anthropology

قالت مايا القصوري، املحامية واملعّلقة يف برنامج “كالم الناس” بقناة 
"التونسية تيفي"، الذي يعترب النسخة التونسية للربنامج الفرنيس "لم 
ديهيا،  االمازيغية  امللكة  حفيدة  أكون  قد   عربية،  لست  "أنا  بعد"،  ننم 
او حفيدة امللكة ديدون، أو حفيدة الجنرال القرطاجني هانيبال، لكنني 

لست بالتأكيد من قبيلة شاربي بول البعري."
أمازيغيا  وشما  تحمل  كانت  "جدتي  بالقول:  القصوري  مايا  وأضافت 
نعم  مسلمة؟  أنت  وهل  بالسؤال:  أغلبكم  يبادرني  وقد  جبينها.  عىل 
والفرس  االتراك  حتى  العرب..  عىل  حكرا  ليس  واالسالم  مسلمة،  أنا 
بعض  أن  كما  أيضا،  مسلمون  واالندونيسيني..هم  والفلبينيني  واالكراد 
هم  األمازيغ  بان  تقّر  التاريخ  كتب  كل  باالسالم.  يدينون  االوروبيني 
والرومان  الفينقيون  احتلها  التي  افريقيا،  لشمال  االصلية  الشعوب 
والبيزنطيون واالندلسيون والعثمانيون...فتوحات املسلمني خالل القرن 
تكن  ولم  دموية  جيوش  قادتها  حرب  غزوات  كانت  امليالدي،  السابع 

مجرد هجرات شعوب من الصحراء إىل شمال افريقيا.. لذلك، يجدر بكل 
التونسيني الذين يعتقدون انهم من أصول عربية، أن يبحثوا عن أصولهم 

الحقيقية وهذا هو األهم.
ليست  وإيران  وفلسطني  والعراق  وسوريا  لبنان  إن  أقول،  أن  أستطيع 
جحافل  طرف  من  حضاراتها  تدمري  تم  وقد  األصل،  يف  عربية  بلدانا 
الهالليني..والحقيقة أننا بعيدون عن ثقافة الصحاري والخيام، وَلُكم ان 
تنظروا إىل مآثرنا التاريخية يف تونس ويف باقي الدول التي ذكرتها من قبل. 
مثل  وملكات  ملوك  قيادة  تحت  وحكيمة  وذكية  حرة  شعوبا  دائما  كنا 
الالإنسانسة،  لبلداننا بثقافة املوت، والعبودية  ديهيا)الكاهنة(. العالقة 
لكن هؤالء الشحاذون يرصون عىل االستيالء عىل بالدنا وحضاراتنا باسم 

الدين، وكأننا لسنا مسلمني.
أنا تونسية حرة ومسلمة سليلة حضارة امازيغية عظيمة، ولن اسمح 
للعرب أن يقولوا عني بأنني "عورة" أو"ناقصة عقل ودين"، أو "شيطانا" 

يف  "كلبا"...ويتحكمون  أو 
السوداء.  وأفكارهم  بلباسهم 
واعلن  عنرصية،  لست  انا  أخريا، 
العرب  بكل  وترحيبي  احرتامي 
والنظرة  املتفتحة  األفكار  ذوي 
والذين  الحياة،  إىل  الرائعة 
سواء  النساء  كل  عن  يدافعون 
خارجه..إن  او  العربي  العالم  يف 
مع  وأنا  شخصية،  حرية  الدين 

الحرة الشخصية".
املصدر:

 facebok: la tunisie est 
amazigh point barre

مايا القصوري: أنا تونسية حرة ومسلمة سليلة حضارة أمازيغية عظيمة
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الحمض  فحوص  دراسات  تظهر  لم  رائجا،  كان  ما  نقيض  عىل 
النووي عند الساكنة اإليبريية يف كل من إسبانيا والربتغال أي ارتباط 
جيني بدول الخليج والرشق األوسط بشكل عام، والنتيجة كانت صفر 

مطلق ألسالف عربية عند اإليبرييني املعارصين.
مقال  يف  باملغرب،  الجينية  للدراسات   ”morogenea“ مدونة  وذكرت 
حول  الفيصل  بمثابة  كانت   Geno2.0 نتائج  خطاطات  أن  جديد، 
حقيقة تواجد العرب يف األندلس بعد دراسات سابقة نفت حضورهم 
فيها، “حيث أكدت ومن جديد أن العرب فعال لم يكونوا موجودين يف 

إيبرييا املسلمة إطالقا”.
حضارة  أن  فيه،  للشك  مجال  ال  بشكل  “مايؤكد  املدونة  وأضافت 
األندلس ال عالقة لها من قريب أو بعيد بعرب الجزيرة، بل هي تجربة 
اختار  إفريقي-إيبريي  شمال  تمازج  عن  نتجت  نوعها  من  فريدة 
األغلبية  اضطهدت  التي  الكاثولكية  روما  يف  نكاية  واإلسالم  العربية 

األريوسية كما سبقنا وتناولنا ذالك يف مقاالت سابقة”.
وأشارت املدونة املتخصصة يف علم الجينات واألنرتبولوجيا أن الدراما 
حاولت  الخليجي،  البرتودوالر  من  بدعم  وغريها،  واملرصية  السورية 
لحضارة  والرتويج  التسويق  15سنة،  من  أكثر  مدى  وعىل  إعالميا 
عربية يف األندلس، وترجم ذلك عرب أعمال فنية تتناول نفس املوضوع 
مرارا وتكرارا، أبرزها “مسلسل صقر قريش”، “ربيع قرطبة”، “ملوك 

الطوائف”، “سقوط غرناطة”، و”زمان الوصل”.

دراسة: %88 من التونسيني و %68 من املصريني أمازيغ

أول خريطة برشية، نرشها موقع “ناشيونال جيوغرافيك”،  أظهرت 
أن األغلبية الساحقة وصلت إىل 88 باملائة من سكان تونس من أصل 
أمازيغي، و أكدت ذات الدراسة أن ما يزيد عن 68 باملائة من املرصيني 

من أصول شمال أفريقيا، أي أمازيغ.
موقع  نرشها  التي  العلمية  والتحاليل  البرشية  الخريطة  وأثبتت 
التونسيني  أن أغلب   ،2017 15 يناير  “ناشيونال جيو غرافيك” األحد 
%4 فقط  واملرصيني ليسوا عرباً، إذ لم يشكل العرب يف تونس سوى 
من السكان، بينما الغالبية الساحقة أي %88 من شمال أفريقيا، يف 
حني أشارت تحليالت الـ”دي إن إيه” إىل أن %68 من املرصيني تعود 
أصولهم إىل شمال أفريقيا، أي من أصول أمازيغية ، وأن %17 منهم 
ومنابت  أصول  من  املرصيني  باقي  بينما  عربية،  أصول  من  فقط 

مختلفة.
يف لبنان، أكدت ذات الدراسة أن أصول %44 فقط من سكانه عربية، 
أصول  من  و5%  آسيا،  من  و10%  يهودية،  منهم   14% وأصول 

أوروبية.
ونرشت أول خريطة للتاريخ البرشي يف العالم عىل موقع “ناشيونال 
“جينوجرافيك  اسم  عليه  أطلق  كبري  مرشوع  ضمن  جيوجرافيك” 

بروجيكت”، وبدأ عام 2005 لدراسة وفحص أصول البرش ومنابتهم.
نرشها  التي  العالم  يف  البرشي  التاريخ  خريطة  أن  إىل  اإلشارة،  تجدر 
موقع “ناشيونال جيوغرافيك”، تأتي ضمن مرشوع كبري أطلق عليه 
وفحص  لدراسة   2005 عام  وبدأ  بروجيكت”،  “جينوغرافيك  اسم 
املصادر  من  مجموعة  نقلته  ما  حسب  ومنابتهم،  البرش  أصول 
 DNA الـ  الدراسة عىل تحليل عينات ضخمة من  اإلعالمية واعتمدت 
من أجل رسم الخريطة الجينية لسكان كل دولة أو سكان كل منطقة 

من العالم.

دراسة علمية: املغاربة أقرب جينيا إىل األفارقة واألوربيني
أكسفورد  جامعتي  يف  باحثون  توصل 
لندن”  كوليدج  و“يونيفرسيتي  الربيطانية 
ومعهد “ماكس بالنك” األملاني لألنثربولوجيا 
“ويلكم  مؤسسة  من  وبتمويل  االرتقائية، 
بجامعة  فيل”  جون  و“مؤسسة  تراست” 
الوطنية  الصحة  ومعاهد  أكسفورد 
الربيطانية،  امللكية”  و“الجمعية  األمريكية 
للتاريخ  خريطة  أول  وضع  إىل  )توصلوا( 
والشعوب  البرشية  للمجموعات  الجيني 

حول العالم.
املوسومة  العلمية  الدراسة  هذه  وكشفت 
”األطلس الجيني لتاريخ االختالط البرشي” 
والتي نرشت نتائج دراستها يف املجلة العلمية 
أبناء  إىل  أقرب جينيا  املغاربة  أن  ”ساينس” 
بالجزائر،  مزاب  )أمازيغ  إفريقيا  شمال 
)إسبانيا،  واألوروبيني  مرص..(  تونس، 

إيطاليا..(، فاألفارقة )جنوب الصحراء(.
عنها  كشف  التي  الدراسة  هذه  وأوضحت 
األسبوع املايض، أن التمازج الجيني للعينات 
أسمته،  كما  )مراكش(  يف  أو  املغرب  يف 
اإلسبان،  مع  املائة  يف   23.6 نسبة  رصدت 
و11.9 يف املائة مع التونسيني، و11 يف املائة 
املزابيني  مع  املائة  يف  و10.2  املرصيني،  مع 

يف الجزائر، و6.7 يف املائة مع اإليطاليني الجنوبيني، و4 يف املائة مع 
سكان صقلية الرشقية، و3.5 يف املائة مع اإلثيوبيني…

وشملت الخريطة دراسة لعينات من 12 مجموعة برشية يف شمال 
)املغرب(،  املراكشية  املجموعة  هي:  األوسط  والرشق  إفريقيا 
يف  األمازيغية  القبائل  من  وهي  مزاب  بني  أو  املزابيني  ومجموعة 
من  وهم  “البدو”  ومجموعة  واملرصيون،  والتونسيون،  الجزائر، 
بدو شمال شبه جزيرة سيناء املرصية، والسوريني والفلسطينيني، 

واألردنيني، والدروز، واإلماراتيني، والسعوديني، واليمنيني.
كما رصدت هذه الجينية العاملية، يف وقت واحد، تواريخ وخصائص 
التمازج الجيني بني مختلف األقوام، وذلك بعد أن تمكن العلماء من 
النووي منقوص  تطوير طرق إحصائية متقدمة لتحليل الحمض 
األكسجني “دي إن إيه” املستخلص من عينات 1490 شخصا من 

املجموعات البرشية الخمس والتسعني حول العالم.
الجينات  علوم  معهد  يف  الباحث  هيلنثال،  غاريت  الدكتور  وأشار 
عىل  الرئيس  واملرشف  لندن”  كوليدج  “يونيفرسيتي  بجامعة 
الجينية  الرتكيبة  من  املستخلصة  املعلومات  أهمية  إىل  الدراسة، 
الجينية  التحورات  أن  من  الرغم  “وعىل  إذ  العالم،  شعوب  ملختلف 
الجغرافية  األصول  حول  ضعيفة  إشارات  إال  تحمل  ال  الفردية 
للشخص، فإن إضافة معلومات من كل الجينوم البرشي تقود إىل 

إعادة تركيب كل األحداث املرتافقة“.
مجاورة  مناطق  من  األفراد  من  املستخلصة  “العينات  أن  مضيفا 
التمازج  من  مدهشة  متنوعة  مصادر  األحيان  بعض  يف  تقدم 
الجيني، وعىل سبيل املثال، فإننا “قمنا بالتعرف عىل أحداث معينة 
وقعت يف أوقات مختلفة لدى عينات من املجموعات يف باكستان، 
ظهرت بينهم جينات متوارثة من أفريقيا جنوب الصحراء –ربما 
أوروبا  من  وثالثة  آسيا،  رشق  من  وأخرى  العبيد–  تجارة  نتيجة 
أحداث  وجود  تقريبا  البرشية  املجموعات  كل  وأظهرت  العتيقة، 
قادت إىل اختالط الشعوب، وهذه ظاهرة شائعة عرب التاريخ تحدث 
وسائل  تناقلته  ما  حسب  بعيدة“،  مسافات  عرب  الهجرات  نتيجة 

إعالم دولية مختلفة عن لسانه.
ماكس  “معهد  يف  الباحث  فالوش  دانيال  الدكتور  قال  جهته،  من 
مؤلفي  كبار  وأحد  اليبزغ  يف  االرتقائية  لألنثروبولوجيا  بالنك” 
نتائج  إن  )قال(  دائما،  دولية  وكاالت  نقلته  ما  حسب  الدراسة، 
الدراسة تتماثل مع سجالت األحداث التاريخية: “فإن كنت ترغب 
)املايا(  حضارة  ألفراد  الجينية  الرتكيبة  عن  لوحة  وضع  يف  اليوم 

مثال، فإن عليك استخدام حزمة من )األلوان( التي تشمل الحمض 
من  باألفارقة  شبيهني  وآخرين  باإلسبان،  شبيهني  ألناس  النووي 
غرب أفريقيا، والهنود الحمر سكان أمريكا األصليني. وهذا التمازج 
يمتد إىل عام 1670، ويكون متماثال مع السجالت التاريخية لدخول 

اإلسبان واألفارقة يف تلك الفرتة“.

دراسة: ال وجود للعرق العريب يف األندلس

شمال  من  األمازيغ  يكون  أن  احتمال  عن  حديثة  دراسة  كشفت 
أفريقيا ضمن املجموعة الرئيسية التي وصلت إىل جزر الكناري قبل 
ألف عام، وشكلت تركيبة السكان األصليني يف الجزر التابعة إلسبانيا 

حاليا.
وتسمى جزر الكناري »جزر السعادة«، وهي عبارة عن أرخبيل من 

الجزر التابعة إلسبانيا يف املحيط األطليس.
وأجرى الدراسة، حسب ما أورده موقع الجزيرة، فريق من الباحثني 
إسبانيا،  يف  الجونا  ال  وجامعة  األمريكية،  ستانفورد  جامعتي  يف 

ونرشت  يف مجلة »بلوس وان«.
وأشارت األبحاث، حول الثقافة والرتكيب الوراثي للسكان األصليني 
الذين يعيشون يف جزر الكناري املقابلة لساحل املغرب؛ إىل األمازيغ 
الجزر،  السكانية يف  التجمعات  أفريقيا بوصفهم مؤسيس  يف شمال 

حسب ذات املوقع.
الغزو  مثل  حداثة  األكثر  البرشية  واألنشطة  الوقت  مرور  مع  لكن 
تغري  الرقيق،  وتجارة  السكر  قصب  مزارع  وبدء  للجزر،  اإلسباني 

الرتكيب الوراثي للسكان األصليني يف جزر الكناري.
منذ  الكناري  لجزر  األصليني  السكان  دراسة  البحثي  الفريق  وبدأ 
مطلع العقد األول من القرن العرشين. وبدأ أخذ العينات لهذه الدراسة 
عام 2016، وأجريت معظم األعمال املختربية وتحليل البيانات عامي 

2017 و2018.
استوطنت  التي  البرشية  املجموعات  أوىل  عىل  الضوء  ولتسليط 
امليتوكوندريا  جينومات  من   48 بتحليل  الباحثون  قام  األرخبيل، 

واختار  الرئيسية.  السبع  الجزر  عرب  أثريا  موقعا   25 يف  القديمة 
موروثة  أنها  -وبما  ألنها  تحديدا  امليتوكوندريا  جينومات  الباحثون 
مبارشة من األم- متسقة ومفيدة بشكل خاص لتتبع هجرات البرش.

أن عملية االستعمار يف جزر  الدراسة هو  الرئييس لهذه  »االستنتاج 
يف  اختالفات  اكتشفت  فقد  متجانسة؛  غري  عملية  كانت  الكناري 
بشكل  األنساب  بعض  ظهور  مع  املختلفة،  للجزر  الوراثي  الرتكيب 
أن  إىل  يشري  مما  األفريقية،  القارة  من  القريبة  الجزر  يف  حرصي 
كما  للهجرة،  األقل  عىل  موجتني  يف  حدثت  ربما  االستيطان  عملية 

تقول روزا لورينزو الباحثة الرئيسية يف الدراسة يف ترصيح للجزيرة 
نت عرب الربيد اإللكرتوني.

الجزر  بعض  أن  أيضا  دراستنا  أظهرت  »لقد  لورينزو  وأضافت 
تأثرت غريها عىل  نسبيا، يف حني  تنوع جيني مرتفع  حافظت عىل 
جزيرة  كل  أن  إىل  النتيجة  هذه  وتشري  الجغرافية.  بالعزلة  األرجح 
عاشت طريقها التطوري الذي تحدده الظروف البيئية وقيود العزلة«.

الجزر  تم رصدها يف  التي  األنساب  الباحثون وجود بعض  واكتشف 
يف منطقة وسط شمال أفريقيا، والبعض اآلخر اتسم بدرجة انتشار 
أوسع شملت كال من غرب ووسط شمال أفريقيا، ويف بعض الحاالت 

عثروا عىل أنساب تعود إىل أوروبا والرشق األدنى.
عنها  تكشف  التي  الكناري  جزر  يف  املكتشفة  السالالت  وتتالءم 
الدراسة مع نمط أكرب للهجرة من شمال أفريقيا عرب البحر األبيض 
العرص  يف  البرشي  االنتشار  حركة  من  كجزء  أوروبا،  إىل  املتوسط 
أوروبا  إىل  األوسط  الرشق  من  االنتقال  وحركة  الحديث،  الحجري 

وأفريقيا.
اختلطوا  األمازيغ  أن  إىل  املتوسطية  السالالت  هذه  وجود  ويشري 
فيه  سكنوا  الذي  الوقت  يف  املتوسط  البحر  مجموعات  مع  بالفعل 

األرخبيل.
للميتوكوندريا  النووي  الحمض  تنوع  أن  الدراسة  نتائج  توضح  كم 
كان  الجزر  استعمار  أن  إىل  يشري  مما  األرخبيل،  جزر  داخل  متغري 
عملية غري متجانسة، وأن للجزر املختلفة تاريخا تطوريا مختلفا.                           

حتليل جيين: األمازيغ من األوائل الذين استوطنوا جزر الكناري


