




www.amadalamazigh.press.ma

3 ⵓⵟⵟⵓⵏ 265 - ⴱⵕⴰⵢⵕ 2973العدد  265 - ف⠱باير   2023

Amadalpresse

هيئة التحرير:
رشيد راخا

رشيدة إمرزيك
منت㔱ص أحو䑊ل )إثري(

نادية بودرة

القسم التقني:
خ䨱يالدين الجامعي

ا䐥لخراج الفني:
رشيدة إمرزيك

ملف الصحافة:
- ا䐥ليداع القانوني: 2001/0008
 - ال⨱تقيم الدو䑊ل: 1114-1476

- رقم اللجنة الثنائية للصحافة 
ا䑅لكتوبة أ.م.ش 06-046

ا䐥لدارة والتحرير:
5 زنقة دكار الشقة 7 ا䑅لحيط - الرباط 

هاتف/فاكس: 83 72 72 37 05
ال⠱بيد ا䐥للك⨱توني:

amadalamazigh@yahoo.fr

ا䑅لوقع ا䐥للك⨱توني:
www.amazigh.press

السحب:
مجموعة ماروك سوار

التوزيع:
سابريس

الجريدة تصدر عن 㐱شكة:
EDITIONS AMAZIGH 

Editeur:

Rachid RAHA
 -   R.C.: 53673

 -   Patente: 26310542
-   I.F.: 3303407

-   CNSS: 659.76.13
Compte Bancaire:

BANK OF AFRICA 
011.810.00.00.45.210.00.20703.89

سحب من هذا العدد:

10.000 نسخة

ا䑅لديرة ا䑅لسؤولة:

أمينة الحاج حماد 
أكدورت ابن الشيخ

أكثر من 20 سنة 䅊ف خدمة ا䐣لمازيغية

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ أخبـــار

ا䐧لكتشافات  سلسلة  أثبتت 
عليها  أماط  التي  ا䐣لركيولوجية 
䅊ف  اللثام  وأجانب  مغاربة  علماء 
خ䐧لل  من  ا䐣لخ䨱ية،  السنوات 
مواقع  䅊ف  وأبحاث  تنقيبات 
بعدد  أجريت  أركيولوجية مختلفة، 
أن  ع䑉ل  والجهات،  ا䑅لناطق  من 
وراسخ  ممتد  ا䐣لمازيغي  التاريخ 
䑅ل䐧لي䩆ي السن䩆ي 䅊ف هذه ا䐣لرض، وهو 
خطابه  䅊ف  ا䑅للك  ج䐧للة  أكده  ما 
ا䑅للك  ثورة  بمناسبة  السامي 
سنة  من  غشت  شهر  والشعب 

.2021
ن䐧لحظ أيضا أن التاريخ الذي يلقن 
خ䐧لل  من  والت䐧لميذ  للتلميذات 
ذاك  أو  الحالية،  الدراسية  ا䑅لناهج 
نحن  لنا  تلُقينه  تم  الذي  التاريخ 
ا䐣لجيال السابقة، 䐧ل ينسجم مع ما 
العلمية  البحوث  إليه  توصلت 
من  تفاجئنا  التي  وا䐣لركيولوجية 
ومعطيات  بمعلومات  䐢لخر  ح䩆ي 
سؤال  مرة،  من  أكثر  تث䨱ي  جديدة، 
تصحيح هذا التاريخ وإعادة كتابته 

من جديد.
إن هذه ا䐧لكتشافات ا䐣لثرية أثبتت 

با䑅لغرب،  ا䐧لنسان  وجود  قدم  مدى 
ومدى عمق تاريخه، ّمما يحتم ع䑉ل 
القائم䩆ي والساهرين ع䑉ل منظومتنا 
ا䑅لناهج  تحي䩆ي  㘱ضورة  التعليمية 
الدراسية 䅊ف شقها ا䑅لتعلق بالتاريخ 
ا䑅لغاربة  لجعل  ا䑅لغربي䩆ي  والثقافة 
متمسك䩆ي  بتاريخهم،  متباه䩆ي 

بهويتهم، ومفتخرين بحضارتهم، 
䅊ف  عاقل  إنسان  أقدم  فاكتشاف 
ن  بأدرار  »هوموسابيان«  العالم 
القريبة  اليوسفية،  بمنطقة  إيغود 
إ䑉ل  تاريخه  الذي يعود  من مراكش، 
ا䐣لقل،  ع䑉ل  سنة  ألف  قبل315  ما 
䅊ف  اكتشفت  التي  ا䐣لثرية  والقطع 
القريبة  الهرهورة  بمنطقة  كهف 
ا䑅لغاربة  أن  تب䩆ي  التي  الرباط،  من 
القدامى كانوا يصنعون ا䐣للبسة من 
ويعود  الحيوانات،  وفراء  جلود 
عام،  ألف   120 قبل  ما  إ䑉ل  تاريخها 
بحرية  32 صدفة  العثور ع䑉ل  وكذا 
ما  مؤرخ  أركيولوجي  مستوى  䅊ف 
150 ألف سنة، 䅊ف  142 ألف إ䑉ل  ب䩆ي 
مغارة بيزمون بالصويرة،  إ䑉ل جانب 
أقدم  إجراء  تثبت  ادلة  ع䑉ل  العثور 
إ䑉ل ما  عملية جراحية ناجحة تعود 

الحمام  بمغارة  سنة  ألف   15 قبل 
اكتشافات  كلها  بتافوغالت... 
علمية تحتوي ع䑉ل أرقام ومعطيات 
غ䨱ي مسبوقة حول التاريخ ا䑅لغربي.

أن  ع䑉ل  تدل  التي  ا䐧لكتشافات  هذه 
أركيولوجية  بمواقع  يزخر  ا䑅لغرب 
تؤرخ ل䐣لصول ا䐣لو䑉ل للوجود الب㐱شي 
ول䐥لنسان ما قبل التاريخ، 䐧ل نجدها 
ع䑉ل  تعمل  التي  ا䑅لدرسية  كتبنا  䅊ف 
وتهميشه  ا䑅لغربي  التاريخ  تقزيم 
وح㔱صه 䅊ف اثنى ع㐱شة قرنا، تاريخ 
لها  يراد  التي  ا䐣لوربية  الدولة  بداية 
ان تسمى ا䐧لدريسية، و㘱ضب عرض 
تاريخ  من  وأزمنة  بحقب  الحائط 
قديمة  وحضارة  أمازيغية  مماليك 
شمال  تاريخ  عمق  䅊ف  ضاربة 

إفريقيا.
الجديد  الدرا㍊س  ا䑅لنهاج  أن  ورغم 
أي  ا䐧لجتماعيات  بمادة  الخاص 
مادتي التاريخ والجغرافيا 䅊ف التعليم 
ا䑅لستوي䩆ي  䅊ف  خصوصا  ا䐧لبتدائي، 
بشكل  يتناول  والسادس  الخامس 
محتشم بعض مظاهر هذا التاريخ 
والتعريف  للمغرب  الطويل 
ا䐣لمازيغية  الحضارة  بإسهامات 

وتقديم دروس حول ا䑅لغرب القديم 
أن  إ䐧ل  ا䑅لتبادل،  الحضاري  والتأث䨱ي 
مادة  䑅لنهاج  ا䑅لحتشم  التنقيح  هذا 
ا䑅لواد  باقي  يشمل  䐧ل  ا䐧لجتماعيات 
ا䐣لخرى كما 䐧ل يشمل باقي ا䐣لس䐧لك 

التعليمية ا䐣لخرى.
الدروس  䅊ف  النظر  إعادة  يجب  لذا 
ا䑅لغربية  ا䑅لدرسة  تقدمها  التي 
حد  ع䑉ل  ا䑅لغاربة  والطلبة  للت䐧لميذ 
العريق  بتاريخنا  وا䐧لهتمام  سواء، 
والزاخر با䐣لمجاد والبطو䐧لت، وهذا 
䐧ل ينقص من قيمتنا بقدر ما ي⠱بهن 
أمام  هويتنا  عراقة  مدى  ع䑉ل 
الشعوب وا䐣لمم التي تصنع التاريخ 
لنفسها، 䅊ف الوقت الذي نهمش فيه 

نحن تاريخنا وهويتنا.

 وقال الحكيم -ا䐧لمازيغي:
ⵓⵔ ⵙⵡⴰ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵖ ⵜⵔⵖⴰ ⴷ 
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 Ur swa wanna v trva d wanna

srs irqqan
بمعنى: ليس من تحرقه النار كمن 

يتدفأ بها

صـــرخـــــة
 䐧لبــــــد

 مـــنهـــــــا

أمينة ابن الشيخ

تلقينا 䅊ف جريدة »العالم ا䐣لمازيغي« 
ا䑅لناضل  وفاة  نبأ  كب䨱ي  وبأسف 
عن  ايكن  ع䑊ل  الكب䨱ي  ا䐣لمازيغي 
وبهذه  سنة،   69 يناهز  سن 
مديرة  تتقدم  ا䐣لليمة  ا䑅لناسبة 
وطاقم  الشيخ  ابن  أمنية  الجريدة 
الصغ䨱ية  الفقيد  لعائلة  الجريدة 
والكب䨱ية، ولكل معارفه وأصدقائه، 
بأصدق عبارات التعازي وا䑅لواساة 
القلبية، راج䩆ي من الع䑊ل القدير أن 
هذا  䅊ف  والسلوان  الص⠱ب  يلهمهم 
الفقيد  ويشمل  الجلل  ا䑅لصاب 
ويسكنه  والرضوان  با䑅لغفرة 

فسيح الجنان.
يعت⠱ب الراحل ع䑊ل ايكن واحد من ا䑅لناضل䩆ي ا䐣لمازيغ الذين قدموا 
الكث䨱ي 䅊ف سبيل القضية ا䐣لمازيغية، فهو واحد من معتق䑊ل الحركة 
ا䐣لمازيغية سنة 1994، بحيث ارتبط اسمه بمعتق䑊ل تيل䑊ل، بعد أن 
اعتقل رفقة ع䑊ل حرش الرأس وامبارك الطاوس اثناء مشاركتهم 
مكتوبة  ل䐧لفتات  رفعهم  بسبب  بكلميمة،  ماي  فاتح  مس䨱ية  䅊ف 
بدون  ديمقراطية  »䐧ل  عبارة  تحمل  䐧لفتة  كذا  و  با䐣لمازيغية 
أمازيغية«، وقد حكم عليه بسنت䩆ي سجنا نافذة وغرامة 10000 
درهم، ما دفع العديد من ا䑅لحام䩆ي الذين بلغ عددهم حينها أزيد 
أجل  من  الدغرني«  »أحمد  الراحل  بينهم  من  محامي    200 من 
الدفاع عنهم كمعتقل䩆ي سياسي䩆ي، وضمت هيئات ا䑅لجتمع ا䑅لدني 
الجمعيات  من  العديد  فطالبت  الدفاع،  لصوت  صوتها  حينها 
وتوج  ا䑅لعتقل䩆ي،  عن  با䐥لفراج  الدو䑊ل  العفو  ومنظمة  ا䐧لمازيغية 
هذا الضغط با䐥لفراج عنهم، كما تم تتويج هذه ا䑅لحطة بخطاب 
ملكي للراحل الحسن الثاني 䅊ف 20 غشت 1994 القا㙊ض بتدريس 

اللهجات با䑅لدرسة ا䑅لغربية بغية امتصاص غضب الشارع.
شموع  من   أخرى  شمعة  اطفينا  قد  نكون  ايكن  ع䑊ل  وبرحيل 
قيدومي النضال ا䐣لمازيغي 䅊ف مرحلة كانت فيه ا䐣لمازيغية جريمة 

تهدد ا䐧لمن واستقرار الوطن.
»إنا لله وإنا إليه راجعون

رئيس التجمع العا䑅لي ا䐧لمازيغي 
يطالب فرنسا بتحمل مسؤولية استعمال الغازات السامة ضد الريف

ا䐣لمازيغي  العا䑅لي  التجمع  رئيس  راسل 
باتريسيا  الحربية  الشؤون  وزيرة 
بطل  وفاة  ذكرى  بمناسبة  موراليس 
الخطابي  عبدالكريم  بن  محمد  التحرير 
الغازات  ملف  بفتح  مطالبتها  أجل  من 
استعمالها  تم  أن  سبق  التي  السامة 

بالريف ا䑅لغربي.
وطالب الراخا من خ䐧لل مراسلته مراعاة 
وا䐧لمر  ا䑅لت㘱ضرين  لهؤ䐧لء  ا䑅ل㐱شوع  الحق 
الجمهورية  مسؤولية  ع䑉ل  ينطوي 
ا䐥لسبانية،  ا䑅لملكة  جانب  إ䑉ل  الفرنسية، 
ضد  الكيماوية  ا䐣لسلحة  استخدام  䅊ف 
خ䐧لل  ا䑅لغربي  الريف  䅊ف  ا䑅لدني䩆ي  السكان 

حرب الريف 1921-1927.
تلقى مراسلته  إيمانويل ماكرون  السيد  أن  وذكر 
بمناسبة  كانت  والتي   ،  2021 يوليو   21 بتاريخ 
اهتمام  له  وكان  أنوال،  䑅لعركة  ا䑅لئوية  الذكرى 
واضح، من خ䐧لل رد رئيس مفوض الدرجة ا䐣لو䑉ل 
من ا䐣لركان الخاصة لرئاسة الجمهورية ، جان لو 
2021، والذي أكد من جهته  10 شتن⠱ب  روش ، 䅊ف 
اختصاص   ضمن  ويدخل  حساس  ا䑅لوضوع  ان 
وزارة القوات ا䑅لسلحة وشؤون ا䑅لحارب䩆ي القدامى 
الح䩆ي  ذلك  منذ  ل䐣لسف  انه  وأضاف  والذاكرة، 
وحتى ا䐢لن لم تتم متابعة هذه القضية من السيدة 
السابقة  ا䑅لنتدبة  الوزيرة  درايوسيسك  جينيفيف 
الذاكرة  عن  ا䑅لسؤولة  ا䑅لسلحة،  القوات  وزير  لدى 

وقدامى ا䑅لحارب䩆ي!
ا䑅لراسلة  سبب  هو  التجاهل  هذا  ان  راخا  واكد 
أن يتم  أمل  ا䑅لعنية ع䑉ل  الوزارة  بشكل مبا㐱ش مع 
“فحص هذا الطلب هذه ا䑅لرة بعناية، وهذا ا䐧لنجاز 
سيكون له وقع ايجابي كب䨱ي ع䑉ل جميع ا䐧لصعدة”.

كما ذكر راخا بزبارة السيد إيمانويل ماكرون ا䑉ل 
الجزائر خ䐧لل ف⠱باير 2017 ، حيث اكد بشجاعة أن: 

ا䐥لنسانية.  ضد  جريمة  إنها  جريمة.  “ا䐧لستعمار 
ا䑅لا㙊ض،  هذا  من  وجزء  حقيقية،  وحشية  إنها 
يستوجب تقديم ا䐧لعتذارات قصد التجاوز “، كما 
العميق  أيًضا عن أسفه  أعرب ملك بلجيكا فيليب 
التي اصاب بها اهل الكونكو خ䐧لل ف⨱تة  للجروح 
به  قامت  الذي  ا䐣لمر  البلجيكي،وهو  ا䐧لستعمار 
ضد  جماعية”  “إبادة  بارتكاب  واع⨱تفت  أ䑅لانيا، 
وستقوم  الع㐱شين  القرن  بداية  䅊ف  ناميبيا  اعراق 
الهولندي  الوزراء  رئيس  اع⨱تف  كما  بتعويضهم، 
مارك روته 䅊ف 19 شتن⠱ب 䅊ف 䐧لهاي بما ي䑊ل: “اعتقدت 
أن العبودية كانت قصة بعيدة عنا ، كنت مخطئًا 
بأوضح   ، وإدانته  بالرق  ا䐧لع⨱تاف  إ䐧ل  يمكننا  䐧ل   ،

العبارات ، كجريمة ضد ا䐥لنسانية”.
أن  لفرنسا  يمكن  䐧ل  رسالته  䅊ف  راخا  وأضاف 
䅊ف  ا䑅لتمثل  التاريخي  الظلم  بهذا  مبالية  غ䨱ي  تظل 
استخدام ا䐣لسلحة الكيميائية ضد السكان ا䑅لدني䩆ي 
القرن  من  الع㐱شينات  خ䐧لل  ا䑅لغربي  الريف  䅊ف 

الع㐱شين.
وعرض راخا نبذة تاريخية حول الوجود الفرن㍊س 
با䑅لغرب وفرض الحماية، وجعل الريف او ا䑅لنطقة 

اسبانيا،  نصيب  من  الخليفية 
نصيب  من  السلطانية  وا䑅لنطقة 
الزائفة  “التهدئة”  ومسار  فرنسا، 
التي كانت عن طريق الس䐧لح والدم، 
“دولة  بصفتها  السلطة  وبسط 
ملزمة  فرنسا  كانت   ، متح㘱ضة” 
العرفية  الحرب  قوان䩆ي  بموجب 
ا䑅لدني䩆ي  السكان  بحماية  والتقليدية 
ع䑉ل وجه الخصوص، بدل ان تصبح 
واستعمال  العزل  السكان  ضد 
وجعلهم  ضددهم  محظورة  أسلحة 

مخت⠱ب تجارب ا䐧لسلحة.
وا䑅لحفوظات  الوثائق  ان  واكد 
والدراسات تشهد ع䑉ل حقيقة أن فرنسا متواطئة 
مع إسبانيا التي باعت لها ا䐣لسلحة الكيماوية قبل 
أن تستخدمها بنفسها ضد الريفي䩆ي )وكل سكان 
شمال ا䑅لغرب( ، أثناء حرب التحرير، الحرب التي 
واضاف  الخطابي،  الكريم  عبد  بن  محمد  قادها 
راخا ان الحرب الكيماوية ضد الريف ليست فقط 
يكن  ولم  الحرب،  قانون  قواعد  䐣لبسط  انتهاًكا 
يزال  و䐧ل  الخطورة  بالغ  ا䐣لمر  䐣لن  بسيط،  وقعها 
تظهر  حيث  اليوم،  يعانون  ا䐣لمس  ضحايا  ورثة 
خ⠱باء  أجراها  التي  الجينية  الدراسات  من  العديد 
ا䑅لستخدمة:  ل䐣لسلحة  ا䑅ل㌱سطنة  ا䐢لثار  مؤكدون 
 ، والديسفوسج䩆ي   ، والفوسج䩆ي  الخردل،  غاز 
الريف  يحتضن  حيث  وغ䨱يها”،  والكلوروبكرين 
الحرب  بسبب  ال㌱سطان  مر㙉ض  من  هام  عدد 

الكيماوية.
التاريخية ا䑅لعام䐧لت التجارية  كما توضح الوثائق 
بالريف،  استعمالها  تم  التي  ا䐣لسلحة  التي تخص 
جانب  ا䑉ل  الفرنسية  الجمهورية  تورط  والتي 
لهذه  تصنيعها  تأكد  التي  ا䐧لسبانية  ا䑅لملكة 

ا䐣لسلحة بالعالصمة مدريد.

تعزية 䅊ف وفاة ا䑅لناضل ا䐣لمازيغي
 علي إيكن 
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م⩉ت تتصا䐭ل ا䑅لدرسة مع التاريخ العميق للمغرب؟

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ملف العدد

منذ بزوغ فجر ا䐥لستق䐧لل ظلت الدولة ا䑅لغربية تأخذ مسافة بينها  وب䩆ي التاريخ ا䐭لقيقي للمغرب، وهذا ما  يتجسد على مستوى ا䑅لناهج 
التربوية، وال⩊ت ظلت ⨭تتزل تاريخ ا䑅لغرب 䅊ف 12 قرنا فقط ضاربة عرض ا䐭لائط  حقب تار䨮يية مهمة ، وهي ال⩊ت ابانت عليها العديد من 

ا䐣ل⠭باث ا䐣لركيولوجية وا䐧لثرية،   وال⩊ت م䐣لت فراغات ا䑅لصادر التار䨮يية ا䑅لكتوبة، كما  أفرزت  وضعا جديدا يفرض فتح نقاش وط䙊ن من أجل 
إعادة النظر 䅊ف التاريخ الذي  يدرس 䅊ف مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية، بغية تسليط الضوء حول ا䑅لوضوع فتحت جريدة  »العا䑅ل ا䐣لمازيغي« 

صفحا⩇تا للمهتم䩆ي وا䑅لتخصص䩆ي  䐥لبداء  وجهة نظرهم حول ا䑅لوضوع.

إعداد  ا䑅للف: هيئة التحرير

مكانة  العلمية  التاريخية  ا䑅لعرفة  تحتل 
مهمة 䅊ف إعداد وصياغة مقررات التاريخ 䅊ف 
ذلك  䅊ف  وتستند  الحديثة،  الدراسية  ا䑅لناهج 
ع䑉ل ا䐧لنتاجات العلمية ا䐣لكاديمية ا䑅لستوفية 
وتهدف  التاريخية،  ا䑅لوضوعية  ل㐱شوط 
كأساس  التاريخ  مادة  جعل  إ䑉ل  خ䐧لله  من 
انتماءه  يعي  الذي  ا䑅لسؤول  ا䑅لواطن  لبناء 
حضارة  تاريخ  معرفة  وكذلك  لوطنه، 
بصفة  العا䑅لي  التاريخ  䅊ف  وحضورها  ب䐧لده 
عامة،لقد قطعت صياغة ا䑅لقررات الدراسية 
عدة،ارتبطت  مراحل  با䑅لغرب  التاريخ  䑅لادة 
بعد  الوطنية  الدولة  بناء  بمرحلة  بدايتها  䅊ف 
الدراسية  ا䑅لناهج  جل  وانصبت  ا䐧لستق䐧لل، 
ع䑉ل تجاهل مرحلة مهمة من تاريخ ا䑅لغرب، 
«سكان  ا䑅لشهورة  العبارة  䅊ف  واخت㔱صته 
الكهوف«، وهي  ا䑅لغرب ا䐣لولون يسكنون 䅊ف 
ال⨱تبوية  ا䑅لناهج  أدلجة  اختزلت  عبارة 
ساد  الذي  العربي  القومي  ا䑅لد  مع  تماشيا 
مؤسسات الدولة أنذاك، وازدادت حدتها مع 
إدراج  يحاول  من  كل  التعريب،وأن  سياسة 
خارج  فهو  ا䐣لمازيغية  الحضارة  تاريخ  
التوجه ا䐣لحادي  سياق هذه ا䑅لؤسسات ذات 
التدريس،  مناهج  䅊ف  ا䐣لمازيغية  إقصاء  䅊ف 
وانتقاء أحداث تاريخية تتما㑉ش مع التوجه 
أفرز  الحا䑊ل  السياق  أن  ا䐥ل  أنذاك،  الرسمي 
الحركة  مكونات  نضا䐧لت  بعد  جديدا  وضعا 
الثقافية ا䐣لمازيغية، الذي توج بدس⨱تة اللغة 
للثقافة  ا䑅للكي  ا䑅لعهد  وتأسيس  ا䐣لمازيغية 

ا䐧لمازيغية، مما أعاد ا䐧لعتبار 
䅊ف  ل䐣لمازيغية  ما  نوعا 
ا䑅لناهج ال⨱تبوية، ولكن تبقى 
مادة التاريخ لم تستو䅊ف بعد 
䐧لدراج  ا䐣لساسية  ال㐱شوط 
القديم،  ا䑅لغرب  تاريخ 
واكتفت بمعارف أولية عامة 
تفاصيل  䅊ف  الخوض  دون 
معمقة تهم تاريخ الحضارة 
ت  فا 䐧لكتشا فا ، يغية ز 䐣لما ا
توصلت  التي  ا䐣لخ䨱ية 
الدراسات  مؤخرا  إليها 
با䑅لغرب  ا䐣لركيولوجية 
جبل  جمجمة  )اكتشاف 
بيزماون  مغارة  ح䑊ل  إيغود- 
ت  فا كتشا ا - ة ير لصو با
لم  تمارة....(  مغارات 
الكفاية  فيه  بما  تستثمر 
دراسية  مقررات  إعداد  䅊ف 
جوانب  يدرس  ا䑅لتعلم  تجعل 
الحضارة  تاريخ  من  مهمة 
وتجلياتها  ا䐣لمازيغية 
وا䐧لجتماعية،  الثقافية 
وعي  ن㐱ش  من  سيمكن  مما 

إ䑅لام  له  ا䑅لتعلم  يجعل  نقدي،  تاريخي 
وامتداداته  للمغرب  الحضاري  بالعمق 
يع⨱تف  كله  فالعالم  العا䑅لي،  التاريخ  䅊ف 
اكتشاف  بعد  ا䑅لغربية  بأصوله  اليوم 
أزيد  إ䑉ل  تعود  التي  إيغود  جبل  جمجمة 
أهمية  يؤكد  وهذا  سنة،  ألف   300 من 
هذا ا䐧لكتشاف العلمي و㘱ضورة تدريسه 
للناشئة كدرس تاريخي يضحد أطروحة 
والكهوف«  ا䐣لولون  ا䑅لغرب  »ساكنة 
الدراسية  ا䑅لقررات  لسنوات  䐧لزمت  التي 

ا䑅لغربية بعد ا䐧لستق䐧لل.
وهناك جانب أخر يجب استحضاره 䅊ف أي 
الدراسية  للمقررات  بيذاغوجي  إص䐧لح 
بأهمية  ا䐣لمر  ويتعلق  التاريخ،   䑅لادة 
إدراج تاريخ ا䑅لقاومة ا䐣لمازيغية وقبائل 
ا䑅لقررات  فجل  ا䐣لجنبي،  للتدخل  ا䑅لغرب 
استحضار  عن  الطرف  غضت  الدراسية 
ا䐧لستعمار،  䑅لقاومة  ا䑅لح䑊ل  التاريخ 
ا䑅لعروفة  للمعارك  عام  بجرد  واكتفت 

وطنيا دون الحديث عن بعض ا䑅لعارك التي 
كشف عنها ا䐣لرشيف التاريخي،  خصوصا 
قبيل  التحرير  جيش  تاريخ  تهم  التي 

استق䐧لل ا䑅لغرب.
ا䑅لناهج  عن  ا䑅لسؤول䩆ي  أدعو  الختام،  و䅊ف 

وا䑅لقررات الدراسية إ䑉ل ما ي䑊ل:

-1صياغة مقررات ذات بعد جهوي، مادامت 
للدولة  اس⨱تاتيجي  وتوجه  خيار  الجهوية 
وا䑅لؤسسات، ف䐧لبد من صياغة مقررات مادة 
العام  التاريخ  جهة  من  تستح㘱ض  التاريخ 
الجهوي  التاريخ  ثانية  جهة  ومن  للمغرب، 
ا䑅لتعلم䩆ي  لكل جهة، ولعلها تجربة ستقرب 

ا䑅لح䑊ل  تاريخهم  معرفة  من  والناشئة 
العام،مما  ا䑅لغرب  تاريخ  سياق  䅊ف  وأحداثه 
سيمكن من إنصاف تاريخ الهامش وجعله 
وسيشكل  ا䑅لقررات،  هذه  䅊ف  بقوة  حا㘱ضا 
إنصافا واع⨱تافا بأدوار الهوامش 䅊ف صناعة 

أحداث تاريخ ا䑅لغرب العام.
مع  التاريخ  مادة  مقررات  -2م䐧لءمة 
التي  والسياسية  ا䐧لقتصادية  التحو䐧لت 
19،وأسجل  كوفيد  أزمة  بعد  العالم  عرفها 
هذه  䅊ف  الراهن  الزمن  أحداث  غياب 
استق䐧لل  بعد  ما  مرحلة  خصوصا  ا䑅لقررات 
انتقالية  سياسية  مرحلة  ا䑅لغرب،فهي 
التحرير-حرب  ا䑅لغرب)جيش  تاريخ  طبعت 
الحزبية-  السياسية  الرمال-ال㔱صاعات 
ا䑅لغربية-  الصحراء  الحقوقي-تاريخ  ا䑅لا㙊ض 
تم  قضايا  الزراعية...(،وربما  ا䐥لص䐧لحات 
السياسية،وهي  لحساسيتها  عمدا  اغفالها 
بالعكس ستنمي لدى ا䑅لتعلم الوعي التاريخي 
وأهمية ا䑅لرحلة ا䐧لنتقالية التي عرفها ا䑅لغرب 
بعد تو䑊ل ج䐧للة ا䑅للك العرش سنة 1999م،وما 
همت  عميقة  إص䐧لحات  من  ا䑅لغرب  عرفه 

مختلف ا䑅لجا䐧لت ا䐧لقتصادية وا䐧لجتماعية.
* أستاذ التاريخ ا䑅لعا㔱ص
جامعة محمد الخامس الرباط

أ䝅هية ا䑅لعرفة التار䨮يية وا䐣لركيولوجية 䅊ف ⨫تديد مقررات مادة التاريخ

䔭ممد أبيهي
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ا䑅لنهاج الدراسي 䑅لادة التاريخ على ضوء التراكمات العلمية وا䑅لكتسبات ا䐭لقوقية
والثقا䅊ف  وسيوسيا㍊س  ّ兏الس السياق  يفرض 
ا䑅لغربي،  ا䑅لجتمع  يعيشه  الذي  الراهن، 
ا䑅لرجعية  ا䐣لُسس  من  ُجملٍة  䅊ف  النظر  إعادة 
بال⨱تبية  الصلة  ذات  ا䑅لجا䐧لت  والتنظيمية 䅊ف 
تدريس  وبمجال  عام،  بشكل  والتكوين 
التاريخ ع䑉ل نحٍو خاص. ويتطلب هذا ا䐣لمر 
بنية  䅊ف  وجذرية  عميقة  إص䐧لحات  إدخال 
تلك  مع  يتما㑉ش  بما  التاريخ،  مادة  منهاج 
التحو䐧لت. كيف 䐧ل والتحول والتغّي هما وليدا 
الزمن، ومن افراز ا䑅لجتمع، وهما، أي الزمن 
وا䑅لجتمع، من ا䑅لفاهيم ا䑅ُلهيكلة للتاريخ، إ䑉ل 
㘱ضورة  كذلك  لكن  ا䑅لجال.  مفهوم  جانب 
ا䑅لدّرس䩆ي/ تكوين  منهجية  䅊ف  النظر  إعادة 

للتكوينات  ا䑅لؤطرة  وا䑅لضام䩆ي  ا䑅لدّرسات 
والوحدات ا䑅ُلعت⠱بة 䅊ف حكمها. نقول هذا ا䐣لمر 
وال⨱تاكمات  ا䑅لستجدات  نستح㘱ض  ونحن 
التي  وا䑅لراجع  ا䑅لصادر  䅊ف  الحاصلة  العلمية 
تتغذى/تنهل منها ا䑅لادة الدراسيّة التي نحن 

بصدد مناقشتها )وهي مادة التاريخ(.
العاِلم/ )التاريخ  التاريخ  علم  مجال  ففي 

ملحوظة،  تطورات  ُسجلت  ا䐣لكاديمي(، 
طبيعة  حيث  من  أو  ا䑅لنهج  حيث  من  سواء 
ا䑅لواضيع ا䑅ُلعالجة أو حتى ا䑅لقاربة ا䑅لعتمدة 
)اعتماد منتوج الفريق العلمي، ا䐧لنط䐧لق من 
تكامل التخصصات، بناء معرفة مؤسساتية 
وجماعية وليست فردية(. ومن هذا ا䑅لنطلق 
سّلطت  حميدة،  نتائج  ذلك  عن  ترتّب  فقد 
العتمة  ورفعت  ا䑅لظلمة  الزوايا  ع䑉ل  الضوء 
ا䑅لغرب/ا䑅لغارب  تاريخ  من  جوانب  عن 
جزئياً،  ولو  بذلك،  وأنصفت  وحضارته؛ 
الفاعل䩆ي الحقيقي䩆ي 䅊ف هذا التاريخ، وأبرزت 
ع䑉ل  وتضحياتهم،  وأعمالهم  منجزاتهم 
الرغم من بقاء قضايا من تاريخنا 䅊ف حاجة 
إضافية وخطوات أخرى أكثر تناو䐧لً علمياً 
الطرح  䅊ف  فكرية  وبشجاعة  موضوعياً، 
والتناول )مثال تاريخ »إمارة« بورغواطة، 
السيا㍊س... الطموح  الزعامات ذات  تاريخ 

إلخ(.
فقد  ا䐣لركيولوجية؛  الدراسات  مجال  أما 
اليوم،  حدود  إ䑉ل  ا䑅ُلنجزة،  ا䐣لبحاث  أبرزت 
䅊ف  ا䐣لمازيغي  ل䐥لنسان  التاريخية  العراقة 
خ䐧لله،  ومن  إفريقيا،  شمال  ومجال  أرض 
䅊ف  وا䑅لتنوعة  ا䑅ُلختلفة  وتراكماته  ثقافته 
تقاطعاته مع غيه ع⠱ب التاريخ. و䐣لدل ع䑉ل 
اكتشاف  الح㔱ص،  䐧ل  ا䑅لثال  ذلك، ع䑉ل سبيل 
 Homo( عاقل  إنسان  䐣لقدم  ُجمجمة 
 ،)ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵓⴷ( بجبل إيغود )sapiens

ب䩆ي  اليوسفية  䑅لنطقة  الجنوبي  الجزء  䅊ف 
تاريخ  ويعود  القديمة،  والصويرة  مراكش 
ا䑅لجال  هذا  䅊ف  عاش  الذي  ا䐥لنسان،  هذا 
 300000 إ䑉ل  ا䐣لرضية،  الكرة  من  الجغرا䅊ف 
يُمثّله  وما  الحا㘱ض.  من  ا䐣لقل  ع䑉ل  سنة 
䅊ف  جديدٍة  علميٍة  ثورٍة  من  ا䐧لكتشاف  هذا 
البحث ا䐣لركيولوجي، أق⠱بت ما كان  مجال 
ا䐣لصل  بأطروحات  قريب،  وقت  إ䑉ل  يُعرف، 
كان  وما  ا䐣لمازيغ،  بخصوص  ا䑅ُلتضاربة 
ونحلتهم  وفصلهم  أصلهم  حول  يروج 
نزحوا ومن هم ومن  أين  وجذورهم، ومن 
من  ذلك  غي  ينتمون...إ䑉ل  و䑅لن  يكونون، 

تملك  تعد  لم  التي  ا䐥ليديولوجية  ا䐣لطروحات 
من الصمود ما يجعلها تُقاوم نتائج البحث 
والساطعة.  ا䑅لوضوعية  وتراكماته  العلمي 
النقوش  حول  مختلفة  دراسات  هنالك  ثم 
ومكتشفات  الفنية  والنقوش  الصخرية 

حول النقود وا䑅لآثر ا䑅لتعددة.
ا䐧لثنوغرافية  الدراسات  مجال  و䅊ف 
والّسوسيولوجية وا䐣لنثربولوجية والّلسانيات 
علمية  مكتسبات  عرفت  فقد  ا䐧لجتماعية، 
كثٍي  عن  الّلثام  أماطت  متقدمة،  ونتائج 
من الجوانب ذات الّصلة با䑅لجتمع وبثقافته 
وممارساته وطقوسه ا䐧لجتماعية والثقافية 
ولغته ا䐣لمازيغية بتنوع تمظهراتها الفرعية 
الّلسنية من منطقة إ䑉ل أخرى، لكنها ُمتكاملة 

حيث  من  وُمش⨱تكة 
والتعبيات  الجذور 
وال⨱تاكيب  والّد䐧ل䐧لت 
عن  وفض䐧لً  وا䑅ُلعجم. 
ذلك؛ هنالك مكتسبات 
من  䐧لبد  مهمة،  جد 
ا䐧لعتبار،  بع䩆ي  أخذها 
أ䐧ل وهي مجا䐧لت تدبي 
ا䑅لعارف 䅊ف  وأجرأة تلك 
با䑅لنظومة  ارتباطها 
و䐧لسيما  الحقوقية، 
اللغوية  الحقوق 
والهوياتية،  والثقافية 
تطورها  شّكل  التي 
䅊ف  مساعداً  عام䐧لً 
التعددية  أهمية  إبراز 
واللغوية  الثقافية 
الهوية  وتقدير 

تُعّد  التي  الوطنية 
الشامل  وا䑅لرجع  ا䐣لساسية  القاعدة  بحق 
يجب،  ثمة  ومن  ا䑅لجتمع،  إليه  يستند  الذي 
با䐧لستتباع، أن تستند إليه الدولة وا䑅لؤسسات 

والت㐱شيعات والقوان䩆ي ا䑅لؤطرة.
التاريخ،  مادة  منهاج  شهد  فقد  وبالفعل، 
ال⨱تبوية  التوجيهات  إطار  䅊ف  يندرج  الذي 
بمادة  الخاصة  الدراسية  وال⠱بامج 
التنشئة  مجال  ضمن  با䐧لجتماعيات، 
وتطورات  تحو䐧لت  والتفتح؛  ا䐧لجتماعية 
مهمة، ستساعد ا䑅لتعلم䩆ي/مواطني الغد ع䑉ل 
الصلة  ذات  وا䐧لكراهات  الصعوبات  تجاوز 
مداركهم  وبتعميق  التاريخية،  با䑅لعرفة 
بخصوص تاريخ ا䑅لغرب وحضارته وثقافته. 
وا䑅لعرفة  ا䑅لدر㍊س  التاريخ  أن  شك  من  وما 

التاريخية لها دوٌر مهم وأسا㍊س 䅊ف التكوين 
أُسس  وتشكيل  للتلميذ  الفكري  والتأهيل 
له  يتبّدى  ما  كل  تجاه  لديه  ا䑅لناعة  وهياكل 
من أفكار ومعارف ومعايي وقوالب جاهزة 
وتدريبه  ووقائع...إلخ،  ومجريات  وأحداث 
ع䑉ل منهجية تمحيصها وتحليلها ومقارنتها 
وإعادة قراءتها وتركيبها. ولن يتأتّى له ذلك 
باحة  وتنشيط  وتعزيز  تقوية  خ䐧لل  من  إ䐧ل 
تشجيعه  عن  فض䐧لً  لديه،  النقدي  الحّس 
الشخ㕊ص  الرأي  وصناعة  بناء  بأهمية 
والوثائق  وا䐣لدلة  بالحجج  وا䑅لدعم  ا䑅لستقل 
والقرائن. كما أن من شأن ذلك اط䐧لعه ع䑉ل 
الجماعية  الذاكرة  ومعطيات  محتويات 
䑅ُلجمل  ُمهيك䐧لً  إطاراً  باعتبارهما  والهوية 

ا䑅لسية ا䑅لجتمعية ع⠱ب 
تزويده  مع  التاريخ؛ 
الفكرية  بالعدة 
䐧لستيعاب  وا䑅لنهجية 

ذاته ومحيطه العام.
ال⠱بنامج  ينطلق 
التاريخ  䑅لادة  الدرا㍊س 
وا䑅لحيط  البيئة  من 
للمتعلم  ا䑅ُلبا㐱شين 
 ، ينة 䑅لد ا / ية لقر ا (
ا䑅لدرسة... ا䐣ل㌱سة، 

تمكينه  قصد  إلخ(، 
ا䐣لولية  ا䑅لبادئ  من 
التاريخي،  للتفكي 
هذه  ع䑉ل  وانفتاحه 
الدراسية  ا䑅لادة 
حياته،  䅊ف  الحيوية 
شخصيته  تكوين  و䅊ف 
وهويته واكسابه ا䑅لناعة الفكرية ال㘱ضورية 
مختلف  إ䑉ل  اللجوء  تم  وقد  مستقبله.  䅊ف 
الديداكتيكية  وا䑅لعينات  والوسائل  ا䐣لدوات 
ا䑅لستويات  䅊ف  ا䑅لقررة  الدروس  هذه  䐥لثراء 
الرابع والخامس والسادي ابتدائي، وتقريب 
ا䑅لعرفة التاريخية إليه بشكل تدرجي، يح⨱تم 

مستواه العمري وكفاياته ا䐣لساسية.
للتعليم  الدرا㍊س  ا䑅لنهاج  به  㔱صح  䑅لا  وتبعاً 
 ،2021 سنة  تحيينه  تم  الذي  ا䐧لبتدائي، 
فهذه الدروس من شأنها إنماء حب الوطن 
وأمجادهم  وبطو䐧لتهم  با䐣لجداد  وا䐧لعتزاز 
والف⨱تات  الحقب  مختلف  䅊ف  ومنجزاتهم 
دروس  برمجة  خ䐧لل  من  التاريخية، 
ولصيقة  مبا㐱شة  ع䐧لقة  لها  ومواضيع 

باعتماد  وذلك  وحضارته،  ا䑅لغرب  بتاريخ 
تمتّد  وموضوعاتية  كرونولوجية  مقاربة 
ا䐣لمازيغية  الحضارة  أو  القديم  التاريخ  من 
ا䑅ُلبا㐱ش؛  أو  الّراهن  التاريخ  إ䑉ل  القديمة 
التاريخ،  قبل  ما  إنسان  ع䑉ل  ال⨱تكيز  مع 
وثقافته  وحياته  عيشه  نمط  䅊ف  والتفصيل 
نطاق  䅊ف  ا䑅لختلفة  وع䐧لقاته  ومنجزاته 
إليها  ينتمي  التي  الجغرافية  ا䑅لجا䐧لت 
ذلك؛  عن  وفض䐧لً  إفريقيا/تمازغا(.  )شمال 
والدعامات  الوسائل  مختلف  استثمار  يتم 
ا䑅لتعلم/ا䑅لتعلمة  إشارة  رهن  ووضعها 
من  التاريخية  ومهاراته  كفاياته  لتنمية 
ب䩆ي  وربط  ومقارنة  وتحليل  وتفسي  فهم 
الوقائع وا䐣لحداث وتشكيل الخطوط الزمنية 

الذاكرة من معالم  أماكن  وإدراكها ودراسة 
ع䑉ل  دالة  وشواهد  مختلفة  وآثار  تاريخية 
حياة ا䑅لجتمع 䅊ف الحقب ا䑅لاضية. وكل ذلك، 
ا䑅لتعلم/ا䑅لتعلمة  تعّلق  䅊ف  ا䐧لسهام  بغرض 
بأجداده، وبكل  بوطنه وارتباطه به ومعتزاً 
ما راكموه، وُمقدراً لكل التضحيات وا䐣لثمنة 
أرضهم  الحفاظ ع䑉ل  أجل  التي دفعوها من 
وكينونتهم  ووجودهم  وكرامتهم  وحريتهم 
وثقافتهم ولغتهم وحضارتهم كغيهم من 

سائر الشعوب وا䐣لمم.
وتطوير  تقدم  فع䐧لً  هنالك  بأن  ل䐥لقرار  䐧لبد 
وال⠱بنامج  للمنهاج  العامة  للهندسة 
الدراسي䩆ي 䑅لادة التاريخ، ولكل مواد التنشئة 
للقيم  الحاملة  ا䐣لخرى  والتفتّح  ا䐧لجتماعية 
والتحو䐧لت  يتما㑉ش  بما  وا䐣لفكار،  وا䑅لعايي 
䅊ف  سواء  ا䑅لجتمع،  يعرفها  التي  ا䑅ُلتسارعة 
الجانب ا䑅لتعلق با䑅لعارف العلمية أو بالجانب 
يجب  أنه  غي  الحقوقية.  بالثقافة  ا䑅لرتبط 
مادة  دروس  برمجة  عملية  وإغناء  تطوير 
التاريخ وال⨱تبية ع䑉ل ا䑅لواطنة ضمن مكونات 
لنهاية  ا䐥لشهادية  والتقييمات  ا䐧لمتحانات 
إجراءات  ع⠱ب  ا䐧لبتدائي  التعليمي  السلك 
التمّلك  قصد  وذلك  ا䐥لص䐧لح،  لهذا  ُمواكبة 
ا䑅لبّكر للمتعلم䩆ي للمعارف ا䑅لدرسية ا䑅لرتبطة 
䅊ف  الدراسة  ع䑉ل  ا䐥لقدام  قبل  ا䑅لواد،  بهذه 
التأهي䑊ل.  والثانوي  ا䐥لعدادي  الثانوي  السلك 
التفكي  أنه كلما تمّلك ا䑅لتعلمون مبادئ  أي 
والثقافية  ا䐧لجتماعية  والقيم  التاريخي 
ع䑉ل  وال⨱تبية  بالتاريخ  ا䑅لرتبطة  الجماعية 
والدراسية  العمرية  ا䑅لراحل  䅊ف  ا䑅لواطنة 
الثقافية  الكفايات  تمّلك  كان  كلما  ا䑅لبّكرة، 
الثقافية  التعددية  ومبادئ  والقيمية 
الولوج.  وسهل  متيّساً  أمراً  والهوياتية 
تُتيحه  ما  استثمار  㘱ضورة  عن  فض䐧لً  هذا 
الوسائل ا䑅لختلفة للتكنولوجيات الحديثة من 
إمكانات هائلة، 䐧ل مهرب منها، لبناء معارف 
تطلعات  مع  وتوافقاً  ُم䐧لئمًة  أكثر  مدرسية 
 Générationالرقمي »الجيل  وانشغا䐧لت 
تكوينه  بصدد  نحن  الذي   ،«  numérique

التاريخ،  فتدريس  التاريخ.  مادة  وتدريسه 
يستفيد  أن  䐧لبد  عموماً،  ا䐧لجتماعية  وا䑅لواد 
والوسائل  ا䑅لعلوماتية  الثورة  هذه  من 
ا䑅لتعلم䩆ي/ لتحبيب  الحديثة،  التكنولوجية 

䅊ف  وتوظيفها  الحيوية  ا䑅لادة  هذه  ا䑅لتعلمات 
حياتهم ا䐧لجتماعية وتكوين شخصيتهم.

التاريخ  يلعب  فلكي  أمر،  من  يكن  ومهما 
ا䑅لنهاج  تجديد  بعد  كام䐧لً،  دوره  ا䑅لدر㍊س 
الدرا㍊س وتأليف الكتب ا䑅لدرسية، 䅊ف التكوين 
والسيا㍊س  وا䑅لدني  الفكري  والتأهيل 
أمثل  فهم  نحو  ويقودها  ا䑅لغربية،  للناشئة 
ينبغي  䐧ل  نظرتهم،  وتغيي  ول䐢لخرين  للذات 
بمراكز  ا䑅لرتبطة  ا䑅لشاكل  عنا  يحجب  أن 
التكوينات  ومضام䩆ي  ا䐣لساتذة،  تكوين 
فيها. ويقت㙊ض ا䐣لمر إجراءات عملية ُمواكبة 
مادة  منهاج  䑅لكونات  الشاملة  للمراجعة 
ا䑅ُلدّرس䩆ي/ا䑅لدّرسات  تكوين  تهّم  التاريخ، 
بشكل  الدرا㍊س  ال⠱بنامج  بتدريس  وا䐧للتزام 
والغرض  نفسه  ا䑅لنهاج  مضمون  تح⨱تم 
ا䑅لنهجية  وتطوير  التعّلمية  ا䐣لنشطة  من 
تشجيع  ينبغي  بحيث  الّديداكتيكية؛ 
ا䑅لعرفة  معالجة  䅊ف  البنائية  ا䑅ُلمارسات 
التاريخ  قسم  داخل  ا䑅لدرسية  التاريخية 
وكذلك  للُمدرس䩆ي/ا䑅لدّرسات.  بالنسبة 
استحضار ا䑅لكتسبات العلمية الحديثة، دون 
بقاء بعض ا䑅لدرس䩆ي رهيني النظرة ا䑅لاضية 
للتاريخ التي تأثرت با䐥ليديولوجيات السائدة 
ع䑉ل ا䑅لستوى السيا㍊س والثقا䅊ف فيما م㙉ض، 
ا䑅ل㐱شق.  䅊ف  ا䐣لحداث  بمجريات  ترتبط  والتي 
مجتمعية  بتعبئة  القيام  من  䐧لبد  أنه  ثم 
شاملة تغّي بموجبها نظرة ا䑅لغاربة لذواتهم 
هويتهم  ولغتهم،  وثقافتهم  وتاريخيهم 

الجماعية.
ومهمة  عديدة  التاريخ  تدريس  وظائف  إن 

ع䑊ل موريف
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إص䐧لح  ا䑅لغربية  الدولة  محاولة  رغم 
برامج  ع⠱ب  والتعليم  ال⨱تبية  قطاع 
إ䑉ل  ا䐧لستق䐧لل  منذ  تربوية  ومخططات 
لم  ال⨱تبوية  ال⠱بامج  هذه  أن  إ䐧ل  ا䐢لن، 
خارجية   منابع  مع  القطع  تستطع 
䑅لهند㍊س  الفكرية  ا䐧ليديولوجية  تشكل 
إما  ال⨱تبوية  وا䑅لخططات  ال⠱بامج  هذه 
ا䐣لوروبي. الغرب  أو  العربي  ا䑅ل㐱شق   من 

لم  اليوم  غاية  وإ䑉ل  جعلها  ما  وهذا 
رغم  ال⨱تبوي  القطاع  䐣لسئلة  تستجب 
ا䑅لنظومة  فشل  ع䑉ل  وا䐧لجماع  الدراسات 
ا䐥لنتاج  عن  وعجزها   ، با䑅لغرب  ال⨱تبوية 
مستوى  䅊ف  وا䑅لهني  وال⨱تبوي  الفكري 
ظل  䅊ف  الشعب  هذا  وأهداف  تطلعات 
والرقمنة. والتكنولوجيا  العو䑅لة   زمن 

ال⨱تبوية،  ا䑅لنظومة  فشل  أسباب  ومن 
غياب تاريخ إمازيغن 䅊ف ا䑅لقررات الدراسية 
ال⨱تبوية، ومحاولة طمس هوية  وا䑅لناهج 
هذا الشعب 䅊ف ا䑅لدرسة، واخفاء قرون من 
䅊ف  الضاربة  والهوية  والتقدم  الحضارة 
ا䐣لمازيغي،  ا䐧لفريقي  الشعب  لهذا  القدم 
قرن،  ع㐱ش  با䐧لثنا  الدولة  تاريخ  وربط 
طويل  انساني  䑅لسار  تاريخي  قتل  䅊ف 
التاريخ. 䅊ف  قديمة  أزمنة  إ䑉ل  يمتد   ا䑅لدى 

مبني ع䑉ل هفوات   ، تاريخ مزور  واعتماد 
ا䐣لسماء  غ䨱يت  مقصودة،  واخطاء 
قوميات  لصالح  وا䐧لحداث  وا䐧لمكنة 
أو  الدين  بإسم  الب䐧لد  هذا  غزت  خارجية 
الثروة،  عن  والبحث  ا䐧لحت䐧لل  أجل  من 
أجل  الت䐧لميذ من  وتم ن㐱شه وتعميمه ع䑉ل 
ا䑅لعارف  تلك  فقط  يعرفون  أجيال  صناعة 
䐧ل  والتي   ، الخاطئة  التاريخية  وا䑅لعلومات 
أفكارهم  ونمو  سنهم  ك⠱ب  عند  يتقبلونها 
. وا䐧لقوام  الشعوب  تاريخ  䅊ف   وتوغلهم 

ا䐣لفكار  䅊ف  تصدع  إ䑉ل  ا䐣لمر  بهم  وينتهي 
انفصام  䅊ف  ويدخلون  وا䑅لسلمات 
بالنسبة  الرؤية  وضوح  وعدم  الشخصية 
. الصحيح  الوطني  التاريخ   䑅لادة 

كتابة  إعادة  إ䑉ل  الحاجة  أمس  䅊ف  إننا 
الجدير  ا䐥لفريقي  ا䑅لغربي  تاريخنا 
لكل  والتمكن  وا䑅لعرفة  بالقراءة 
䅊ف  ومسوؤلية  بأمانة  وادراجه   ، ا䐣لجيال 
يعرف  شعب  أجل  من  الدراسية  ا䑅لقررات 
وحا㘱ضه  ماضيه  خ䐧لله  من  حقيقته 
العريق. وا䐧لمازيغي  ا䐧لفريقي  البعد   ذو 

طمسه  أو  إمازيغن  تاريخ  تشويه  إن 
جريمة  الدراسية  ا䑅لقررات  䅊ف  واخفاءئه 
تغتفر  䐧ل  ا䑅لغربي  الشعب  حق  䅊ف  إنسانية 
كان  䑅لن  القانونية  ا䑅لحاسبة  وتستدعي 
وراءها دون مراعاة حق التلميذ 䅊ف معرفة 

ب䐧لده وهويته وتاريخه الحقيقي .

 تاريخ إمازيغن 䅊ف
ا䑅لقررات الدراسية

ا䐭لسن بنضاوش

ا䑅لدرسية  التعلمات  شكلت  لطا䑅لا 
ا䐣لبحاث  من  للعديد  موضوعا 
التي  الدراسات  أن  إ䐧ل  والدراسات. 
الطرائق  حول  بالتساؤل  اهتمت 
وا䑅لناهج التعليمية وال⨱تبوية والتي 
اهتمت بتقويم عملية بناء ال⠱بامج 
نقل  لم  إن  محدودة  ظلت  ال⨱تبوية 
نادرة. 䅊ف دراسته الرصينة ا䑅لنشورة 
بالعدد  ا䑅لغربية«،  »ا䑅لدرسة  بمجلة 
أكتوبر  䅊ف  الصادرة  و5   4 ا䑅لزدوج 
لل⨱تبية  ا䐣لع䑉ل  ا䑅لجلس  عن   2012
يقربنا  العلمي،  والبحث  والتكوين 
الرامي  الرحمن  عبد  ا䐣لستاذ 
ا䐣لسبق  وا䑅لدير  البيداغوجي  الخب䨱ي 
ال⨱تبية  بوزارة  وا䑅لناهج  لل⠱بامج 
ا䐥لص䐧لح  مضمون  من  الوطنية 
تحديدا  يتعلق  فيما  البيداغوجي 
ا䑅لعتمدة  ا䑅لدرسية  الكتب  بإص䐧لح 
ا䐥لص䐧لح،  هذا  ونتائج  التدريس  䅊ف 
ذاته عن مصداقية  ا䐧لن  متسائ䐧ل 䅊ف 
ا䑅لدرسية. ال⠱بامج  إعداد  س䨱يورة 

يمكن  الدراسة،  هذه  خ䐧لل  من 
التي  التغي䨱يات  أهم  ع䑉ل  ا䐧لط䐧لع 
ال⨱تبوية  وا䑅لناهج  ال⠱بامج  مست 
الثالثة  ا䐣للفية  بداية  منذ  ا䑅لغربية 
لل⨱تبية  الوطني  ا䑅ليثاق  وإقرار 

مادة  إدراج  تمتم  حيث  والتكوين، 
من  انط䐧لقا  ا䑅لواطنة  ع䑉ل  ال⨱تبية 
توسيع  وكذا  ا䐧لبتدائي  السلك 
باعتماد  اللغات  تعليم  مجال 
ا䐣لمازيغية  للغة  التدريجي  ا䐥لدراج 
وتدريس  ا䐧لبتدائي  بالسلك 
السنوات  من  انط䐧لقا  الفرنسية 
ا䐣لنجليزية  اللغة  وتعليم  ا䐣لو䑉ل 
انط䐧لقا من السنة الثالثة ا䐥لعدادي. 
التأهي䑊ل،  الثانوي  بسلك  أما 
الفلسفة  مادة  تعميم  تم  فقد 
䅊ف  رغبة  ا䑅لش⨱تكة  الجذوع  بجميع 
والتفك䨱ي  ا䑅لنطقي  التفك䨱ي  تنمية 
كذلك  وتم  ا䑅لتعلم䩆ي،  لدى  النقدي 
ا䑅لهندس  علوم  مادة  إدماج 
التكنولوجي،  ا䑅لش⨱تك  بالجذع 
الفنية  الثقافة  مادة  توط䩆ي  كما 
السابقة  ا䑅لكتسبات  تتوج  كمادة 
ا䐧لبتدائي  السلك䩆ي  䅊ف  للمتعلم䩆ي 
مجا䑊ل  䅊ف  و䐧لسما  وا䐥لعدادي 
وا䑅لوسيقى. التشكيلية  ال⨱تبية 

عند  الدراسة  ذات  وتوقفت 
ال⠱بامج  إص䐧لح  مسار  مميزات 
ذلك  䅊ف  بما  ال⨱تبوية،  وا䑅لناهج 
مع  ا䐧لستشارات  مختلف  القيام 
ا䑅لتعلم䩆ي  وكذا  ال⨱تبوي䩆ي  الفاعل䩆ي 

ومهنيي  ا䐧لجتماعي䩆ي  والفاعل䩆ي 
الكتاب  وكذا استثمار نتائج العديد 
والدراسات  وا䐣لبحاث  التقارير  من 
ا䑅لدر㍊س. الكتاب  حول  ا䑅لنجزة 

䅊ف  فيتمثل  الثاني،  العن㔱ص  أما   
البيداغوجية  الجودة  من  الرفع 
للكتاب ا䑅لدر㍊س الذي أصبح يخضع 
من  عددا  يتضمن  تحم䐧لت  لدف⨱ت 
الخصائص ال⨱تبوية والتقنية. فيما 
بالتصديق  الثالث  العن㔱ص  يتعلق 
والتقنية  البيداغوجية  الجودة  ع䑉ل 
والجمالية للكتاب ا䑅لدر㍊س حيث يتم 
من  لعدد  ا䑅لدر㍊س  الكتاب  إخضاع 
مطابقة  مدى  䑅لعرفة  التقويمات 
ما  مع  ا䑅لدر㍊س  الكتاب  مضمون 
الخاص  التحم䐧لت  دف⨱ت  عليه  نص 
أما  متنوعة.  مقتضيات  من  به 
فيتج䑉ل  وا䐣لخ䨱ي  الرابع  العن㔱ص 
䅊ف  ا䑅لتعدد  الكتاب  اعتماد  䅊ف 
كما  الواحد  الكتاب  بدل  التدريس 
السابق.   䅊ف  به  معمو䐧ل  ا䐣لمر  كان 
توقفت  نقدي،  هو  ما  إطار  䅊ف 
الخلل  مكامن  بعض  عند  الدراسة 
وال⠱بامج  ا䑅لناهج  ببناء  الخاصة 
حصول  مث䐧ل  䐧لحظت  إذ  الدراسية، 
تراجع 䅊ف مجال الكفايات والقدرات 

䅊ف  إن  والتواصل  باللغات  الخاصة 
خاصة  الكتابي  أو  الشفوي  شقها 
وهو  والعربية،  للفرنسية  بالنسبة 
الجيد  التكوين  من  يمكن  䐧ل  ما 
ملمح  ع䑉ل  للحصول  للمتعلم䩆ي 
يناسب مقتضيات الواقع السوسيو 
تسجيله  تم  ما  إ䑉ل  إضافة  مهني. 
أما  والقيم.  ا䐥لنسانيات  مجال  䅊ف 
䐧لحظت  فقد  الرياضيات،  مجال  䅊ف 
بشكل  ال⠱بامج  تمركز  الدراسة 
عن  بعيدا  ا䑅لحتويات  ع䑉ل  كثيف 
تنمية  ع䑉ل  القدرة  ا䑅لتعلم䩆ي  منح 
䅊ف  أم  ا䑅ل䐧لئم،  الرياضياتي  التفك䨱ي 
مجال العلوم، فقد 䐧لحظت الدراسة 
داخل  العلمية  التجارب  قلة  أن 
ع䑉ل  يساعد  䐧ل  الدرا㍊س  الفصل 
التجريبي.  للمنهج  ا䑅لتعلم䩆ي  تملك 
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معاً.  وا䑅لجتمع  الفرد  حياة  䅊ف  وأساسية 
ومن أجل بلوغها، يتوّجب ا䐣لمر ال⨱تكيز ع䑉ل 
ا䑅لجتمعية  با䐧لنتظارات  ا䑅لتعلق  الجانب  هذا 
التاريخ،  مادة  فقط  ليس  تدريس،  من 
والتنشئة  ا䐧لجتماعية  ا䑅لواد  تدريس  وإنما 
من  ويح⨱تم،  يتما㑉ش  بما  وذلك  برّمتها، 
وا䑅لجتمع  ا䐥لنسان  علوم  مكتسبات  جهة، 
والنتائج التي يتم التوصل إليها من ح䩆ي إ䑉ل 
الكونية  القيم  مع  أخرى،  جهة  ومن  آخر، 

وا䑅لواطنة  ا䐥لنسان  لحقوق 
الثقافية  التعددية  واح⨱تام 
العيش  وتعزيز  واللغوية 
ا䑅لش⨱تك. وحتى نحيط تدريس 
بمراجعه  ومضامينه،  التاريخ 
العنا㔱ص  وكل  ومصادره 
ا䑅لغذية له، 䐧لبد من استحضار 

ما ي䑊ل:
وهي  الوطنية؛  الهوية  أو䐧ًل: 
استحضارها،  䅊ف  تتطّلب، 
حولها،  العام  ا䑅لنظور  تجديد 
ا䑅لواطنة  قيم  مدخله  يكون 
ذلك  䅊ف  بما  ا䐥لنسان،  وحقوق 
والهوياتية  الثقافية  الحقوق 
القانوني  ا䑅لتطور  وا䐧لع⨱تاف 
والتنظيمي  وا䑅لؤسساتي 
التعددية  ب㐱شعية  وا䐥لجرائي 
بالشكل  واللغوية،  الثقافية 
الذي يتّجه نحو تكريس إعادة 
جديد  من  الهوية  هذه  بناء 
وفق ما نعيشه من مستجدات 
ع䑉ل  فقط  ليس  وتحو䐧لت، 
والقاري،  ا䐥لقليمي  ا䑅لستوى 
ا䑅لستوى  ع䑉ل  كذلك  ولكن 

العا䑅لي. 
بحيث  الجماعية؛  الذاكرة   :

ً
ثانيا

ينبغي 䅊ف هذا ا䑅لستوى ا䐧لنفتاح ع䑉ل ُمجمل 
الّذواكر الجزئية ا䑅لحلية وا䐥لقليمية ا䑅لشك児ّلة 
إعمال  مع  ا䑅لغربية،  الجماعية  للّذاكرة 
منهجية  مع  وال㘱ضورية  ال䐧لزمة  القطيعة 
وسياسية.  إيديولوجية  䐧لعتبارات  ا䐧لنتقاء 
وكل  وال⨱تاث  ا䑅لحلية  الثقافة  تجد  وبذلك 
ا䑅لعارف والخ⠱بات وا䑅لكتسبات التي راكمها 
ا䑅لدرسة،  الناس 䅊ف مناطقهم طريقها نحو 
ا䑅لتعلم䩆ي/ا䑅لتعلمات  عليها  يّطلع  لكي 

ويدرسوها.

: التكو䩆ي الفكري والتأهيل المد䙊ن؛ ويقت㙊ض 
ً
ثالثا

ذلك ربط أهداف ا䑅لنهاج ومكوناته بطبيعة 
ا䑅لواطن الذي نريد تكوينه وتنشئته وتثقيفه 
وانفتاحه ع䑉ل ما㙊ض أس䐧لفه من غ䨱ي تحريف 
سوى  بالطبع،  يكون،  ولن  تزوير.  و䐧ل 
ذاكرته  بمكونات  ا䑅لتشبع  ا䑅لستن䨱ي  ا䑅لواطن 
ا䐣لسا㍊س  الحاضن  بوصفها  الجماعية، 
ع䑉ل  وا䑅لنفتح  ا䑅لش⨱تكة،  الوطنية  للهوية 
التسامح  بقيم  والتح䑊ّل  وا䑅لختلف䩆ي،  ا䐣لغيار 

واح⨱تام  وتقدير  الكراهية  ونبذ  والتعاون 
ا䐥لرث ا䐥لنساني، سواًء 䅊ف مجال الثقافات أو 

اللغات أو ا䑅لعتقدات أو القيم وغ䨱يها.
عنا㔱ص  من  تقديمه  سبق  مما  نستخلص 
أن  ا䑅لقتضبة،  ا䑅لقالة  هذه  䅊ف  تحليلية، 
منهاج مادة التاريخ يكت㍊س أهمية قصوى 
الوطنية  الهوية  تجاه  النظرة  تطوير  䅊ف 
العلمية  ا䑅لكتسبات  وتجديدها، واستحضار 
ا䑅ل⨱تتبة  والنتائج  الحقوقية  والتطورات 

ا䑅لنهاج  أن  البيان  عن   ّ兌وغني ذلك.  كل  عن 
تربط  التي  القنطرة  دور  يلعب  الدرا㍊س 
والسيا㍊س  الثقا䅊ف  ا䑅لشهد  انشغا䐧لت  ب䩆ي 
الوطنية وب䩆ي  الهوية  الوطني حول قضايا 
ا䑅لدر㍊س  التاريخ  ع⠱ب  تدريسه  يتوجب  ما 
من قيم ثقافية، من شأنها تقدير التعددية 
ا䑅لجتمع  بها  يزخر  التي  والرمزية  الثقافية 
الطويلة.  التاريخية  مس䨱يته  ع⠱ب  ا䑅لغربي 
ال⨱تبوية  الوثائق  تبقى  ذلك؛  عن  وفض䐧لً 

وا䑅لؤسسات  التاريخ،  بتدريس  الصلة  ذات 
محطًة  للمدرس䩆ي/ا䑅لدرسات،  التكوينية 
الوطنية  الهوية  معالم  رسم  䅊ف  أساسيًة 
وا䑅لستح㘱ضة  ا䑅لا㙊ض  ع䑉ل  ا䑅لبنية  ا䑅لغربية 
ا䑅لستقبل  ورهانات  الحا㘱ض  䐥لكراهات 
وا䑅لتفاعلة، 䅊ف آن واحد، مع ا䐢لخرين؛ هويٌة 
ترمي إ䑉ل تطوير مدارك ا䑅لتعلم䩆ي/ا䑅لتعلمات 
ذواتهم  تقدير  ع䑉ل  وتشجعهم  والناشئة، 

واح⨱تامها وا䐧لفتخار بها.
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مقدمة :
درس التاريخ 䅊ف ا䑅لناهج وا䑅لقررات الدراسية، كان 
ا䑅لهيمنة  القوى  䑅لوازين  موضوعيا  انعكاسا  دائما 
تأويل  فرض  وص䨱يورة  س䨱يورة    䅊ف  سياسيا 
تاريخية 䐣لهداف  خاص وممنهج 䐣لحداث ووقائع 
ا䑅لفكر  اسماه  ما  إطار  䅊ف  وأيديولوجية  سياسية 
الثقافية  بالهيمنة  غرام㑊ش  أنطونيو  ا䐥ليطا䑊ل 
الثقافة  ان  اذ  السياسية،  للسيطرة  ا䑅ل䐧لزمة 
ا䐧لخضاع  䅊ف  أساسية  عنا㔱ص  والذاكرة  والتاريخ 

السيا㍊س 䐣لي نظام من ا䐣لنظمة.
التاريخ  قراءة  إعادة  ورش  كان  مغربيا 
ا䐧لنفراجات  ف⨱تات  من  ف⨱تة  لكل  م䐧لزم  وكتابته 
الديموقراطية والتحو䐧لت السياسية الك⠱بى للدولة 
مخلفات  اقصاء  حاولوا  فا䑅لرابط䩆ي  ا䑅لغربية، 
إس䐧لمي  مذهب  تبني  طريق  عن  ال⠱بغواط䩆ي 
ومحاربة  والتجسيم  التجسيد  ع䑉ل  قائم  متشدد 
الشيعة والخوارج الصفرية معا وا䑅لوحدون انقلبوا 
التوحيد و هدم كل  باعتماد  ا䑅لرابطي  ا䑅لذهب  ع䑉ل 
ع䑉ل  الك䑊ل  وا䐧لعتماد  السني  والتشدد  ا䐧ل㘱ضحة 
روح الدين للغزا䑊ل .. هذا ا䑅لسار من صناعة وتأويل 
التاريخ ا䑅لغربي استمر ا䑉ل الع㔱ص الراهن ولم يكن 
من ا䑅لفاجئ، بل كان من ا䑅لنطقي جدا ان يبدأ ا䑅للك 
 1999 سنة  䅊ف  الحكم  䅊ف  مرحلته  السادس  محمد 
كان  والذي  وا䑅لصالحة  ا䐧لنصاف  مسلسل  بإط䐧لق 
التاريخ وترميم الذاكرة من صميم هذه ا䑅لصالحة 
الحقيقي  وتاريخهم  ا䑅لغاربة  ب䩆ي  التاريخية 
ومحاولة ربط العهد الجديد بتاريخ “جديد” يجب 
ما قبله، لكن هل صحح 䅊ف التاريخ ا䑅لغربي ا䑅لدرس 
وثغرات  فجوات  بقيت  او  تصحيحه،  يجب  ما 
التاريخ  بدرس  عالقة  ماتزال  تاريخية  واخطاء 

ا䑅لغربي؟
أفق  䅊ف  التاريخ  تصحيح  طريق  䅊ف  المبذولة  المجهودات   -1

المصالحة مهمة لكن غ䨱ي كافية:
ا䑅لغربية  الدولة  بها  قامت  معت⠱بة  مجهودات  ثمة 
ا䑅لغرب  أرشيف  مؤسسة  وخاصة  ومؤسساتها   
التي قامت بعمل كب䨱ي و مؤسس من اجل تجميع 
ارشيفات ا䑅لغرب داخليا وخارجيا وع䑉ل راس هذه 
ا䑅لؤسسة مؤرخ كب䨱ي و مدقق متميز وهو الدكتور 
جامع بيضا  و كذا  ا䑅لعهد ا䑅للكي للبحث 䅊ف تاريخ 
ا䑅لغرب الذي  يقوم بعمل بحثي مميز واس⨱تاتيجي 
بالنسبة للكتابة التاريخية ا䑅لغربية والذي ي⨱تاسه 
كانت  ا䑅لجهودات  هذه  قب䑊ل،   محمد  الدكتور 
مجموعة  تصحيح  سبيل   䅊ف  ورئيسية  هامة 
بالدرس  علقت  التي  التاريخية  ا䑅لغالطات  من 
التي  الفردية  ا䑅لجهودات  ا䑅لغربي و من   التاريخي 
تاريخية  مدرسة  䐥لنشاء  عليها  نعول  ان  يمكن 
“الجديد”  العهد  بها  جاء  التي  مستقلة   مغربية 
به  قام  الذي  والجبار  الكب䨱ي  بالعمل  ننوه  ان  䐧لبد 
الدولة  كتابه  䅊ف  القب䑊ل  محمد  ا䑅لؤرخ   و  الدكتور 
وا䑅لجال 䅊ف ا䑅لغرب الوسيط الذي تتطرق فيه بجرأة 
كب䨱ية وروح علمية 䐧ل غبار عليها لجذور تأسيس 
عينيه  نصب  واضعا  با䑅لغرب  وا䑅لجتمع  الدولة 
القديم أي قبل  㘱ضورة ال⨱تكيز ع䑉ل تاريخ ا䑅لغرب 
الهام  كتابه  ويبقى    ، ا䑅لغرب  ا䑉ل  ا䐥لس䐧لم  دخول 
ثمرة  هو  الذي  وتركيب”  تحي䩆ي   ، ا䑅لغرب  “تاريخ 

أبحاث و دراسات قام بها عدد كب䨱ي من ا䑅لؤرخ䩆ي 
والباحث䩆ي ا䑅لغاربة وتم ن㐱شه من قبل ا䑅لعهد ا䑅للكي 
، لبنة أساسية من لبنات  للبحث 䅊ف تاريخ ا䑅لغرب 
اعظم  من  و   ا䑅لغربي  التاريخ  وتنقيح   تصحيح 
تاريخ  باحث عن  لكل  التي 䐧ل مناص منها  الكتب 
ا䑅لغرب ا䑅لوضوعي و الرص䩆ي ولو ان التاريخ يبقى 
حسب   متغ䨱ية  نسبية  التاريخية  ا䑅لعرفة  و  نسبي 
التطور العلمي و فتوحاته ، يندرج عمل  الدكتور 
توصيات  ضمن  الباحث䩆ي  من  مجموعة  و  القب䑊ل 
بتوصية  جاءت  التي  وا䑅لصالحة  ا䐧لنصاف  هيئة 
تدريجية  بمراجعة  القيام  ب㘱ضورة   تتعلق  هامة 
䑅لحتوى  برامج مادة التاريخ بب䐧لدنا . نعم استطاع 
يوقظوا  ان  ا䑅لميزين   الباحث䩆ي  من  وامثاله  القب䑊ل 
جذوة البحث التاريخي العلمي ع⠱ب مساءلة بعض 
البديهيات وا䑅لسلمات ا䑅لعتمدة والخاطئة 䅊ف تاريخ 
ا䑅لغرب، لكن ما يزال  الكث䨱ي من العمل  الذي يجب 
من  ا䑅لغربي  التاريخي  الدرس  لتحص䩆ي  به  القيام 
الذاتيات و ا䑅لزاجيات وا䐣لدلجة 䐧لسيما وان ا䐣لبحاث 
الخصوص  ع䑉ل  ا䐣لركيولوجية  التاريخية  العلمية 
نشأة  تاريخ  عن  ا䑅لسلمات  من  الكث䨱ي  فندت  قد 
ا䐧لنسان وموطنه ا䐣لص䑊ل ، ولم يعد من ا䑅لقبول ع䑉ل 
اقدم  وجود  اكتشاف  نتجاهل  ان  اليوم  منذ  ا䐣لقل 
جمجمة ل䐥لنسان العاقل بجبل ايغود با䑅لغرب وما 
تصحيح  㘱ضورة  من  العلمي  الفتح  هذا  يتطلب 
القريب تعت⠱ب  ا䑉ل امس  مفاهيم و تصورات كانت 
من  أخرى  مناطق  من  وافدة  ا䐧لمازيغية  الشعوب 
العالم ناكرة ان  شمال افريقيا هو ا䑅لوطن ا䐣لص䑊ل 
أخ䨱يا  ا䑅لكتشفة  الصخرية  النقوش  ان  و  ل䐣لمازيغ 
منطقة  كان  ا䑅لغرب   ان  اكدت  ا䑅لغربي  بالجنوب 
النظرة  عكس  غابرة  قرون  منذ  وحضارة  تاريخ 
وغ䨱يها  الهيغلية  ا䐧لستع䐧لئية  ا䐧لستعمارية 
وان  وجهل  ظلمات  منطقة  ا䑅لنطقة   تعت⠱ب  التي 
 استعمارها م⠱بر لتحض䨱يها ودفعها نحو ا䑅لدنية  .

ضوء  ع䑉ل  المغرب  تاريخ  درس  تصحيح  㘱ضورة  䅊ف   -2
الفتوحات العلمية و المفاهيم 䝊ه البداية:

ما يزال بعض الباحث䩆ي ا䑅لغاربة وغ䨱يهم يستعمل 
فيه  يعرف  وقت  䅊ف  ا䐧لمازيغ  مكان  ال⠱ببر  لفظة 
اطلقها  رومانية  تسمية  ال⠱ببر  كلمة  ان  الجميع 
ا䐧لنقياد  ع䑉ل  ا䑅لستعصية  الشعوب  ع䑉ل  الرومان 
䐥لم⠱باطوريتهم ، كما تش䨱ي ال⠱ببر ا䑉ل عجمة اللسان  
بدل اللسان الروماني، لكن الباحث䩆ي ا䑅لتقدم䩆ي من 
عرب وعجم اخذوا ا䑅لصطلح واستعملوه بل تفننوا 
䅊ف ترويجه بدون حذر ابستيمولوجي 㘱ضوري رغم 
ان ا䑅لنطقي و ا䑅لعقول ان يستعمل ا䑅لصطلح الذي 
اختاره كل شعب لنفسه 䐧ل الذي فرض عليه، فهل 
من ا䑅لعقول و ا䑅لنطقي ان يفرض اسم ال⠱ببر ع䑉ل 
ا䐧لنسان  اي  ا䐧لمازيغ  هو  اخر  اسما  اختار  شعب 
ان  نقرا  䅊ف كتابات  النفس كث䨱يا  الحر ؟  يحز 䅊ف 
من  وهو  العروي   الله  عبد  الكب䨱ي  ا䑅لغربي  ا䑅لؤرخ 
من  كان  التي  التاريخانية  التاريخية  ا䑅لدرسة 
تحديد  䅊ف  وعلمية  عق䐧لنية  تكون  ان  ا䑅لفروض 

مصطلحها والتدقيق 䅊ف ا䑅لفاهيم عندما يقول : 
الدراسات  مجا䐧لت  كل  䅊ف  ا䑅لذكور  التشاؤم  “اثر 
ا䑅لغربية ، اول قضية نرى فيها بوضوح ذلك التأث䨱ي  
طويلة  䑅لدة  تعارضت  ال⠱ببري  الجنس  قضية  هي 

من  ال⠱ببر  اصل   بان  تقول  واحدة   : مدرستان 
أوروبا ، وا䐣لخرى ان اصلهم من  ال㐱شق ا䐣لوسط.. 
من  الساحقة  ا䐣لغلبية  ان  ع䑉ل  الجميع  يتفق  بل 
العهد  䅊ف  استقر  ب㐱شي  خليط  من  مكونة  ال⠱ببر 
فقد  ا䐧لمر  حقيقة  䅊ف    ]1[“ الصقيل  الحجري 
حذر  بدون  ال⠱ببر  اسم   أسطوانة  العروي  أعاد 
ع䑉ل  سار  بل  للكلمة  وايتمولوجي  ابستيمولوجي 
نهج ا䐧لستعما䐧لت ا䐧لستعمارية للمفهوم ح䩆ي  ذكر 
ان  لفكرة  تروج  كانت  التي  ا䐧لستعمارية  ا䑅لدارس 
للجنس  أي  الس䐧لف   او  للجرمان  امتداد  ا䐧لمازيغ 
ا䐣لوروبي وتكرار ادعاءات مدرسة القومي䩆ي العرب 
ينت㔱ص  ان  دون  عاربة  عرب  ا䐧لمازيغ  تعت⠱ب  التي 
ا䐧لثرية  العلمية  للدراسات  وعلمي  دقيق  بشكل 
ع⠱ب  كب䨱ي  حد  ا䑉ل  حسمت  التي  ا䐧لركيولوجية 
عمق  وجدت  التي  والكتابات  الصخرية  النقوش 
شمال  منطقة  䅊ف  واصالتها  ا䐧لمازيغية  الحضارة 
افريقيا  وقد ذكر العروي بنفسه هذه ا䐧لكتشافات 
انتقد  نفسه  العروي  ان  ورغم  كتبه،  䅊ف  ا䐧لثرية 
التأليف ا䐧لستعماري حيث اعت⠱به” مليئا با䐣لحكام 
السلبية، ا䑅لبنية ع䑉ل مفاهيم مسبقة، غ䨱ي مرتبطة 
لكنه   ،“ ا䑅لغربي  التاريخ  بوقائع  عضويا  ارتباطا 
لم يستطع أن يذهب بعيدا 䅊ف انصافه ل䐣لمازيغ 䅊ف 
التاريخ، ربما قد يقول قائل بأن العروي قد كتب 
ما كتبه 䅊ف سنوات الثمانينات والتسعينات قبل ان 
يعرف الفتح ا䐧لركيولوجي انتصاره العلمي ا䑅لعروف  
، وهذا صحيح لكن عليه ان يصحح كتاباته  ا䐧لن 
ان  العلمية  ا䐧لخ䐧لقيات  من  䐧لن  اليوم  ومفاهيمه 
كلما   ويجودها  ابحاثه  الرص䩆ي  الباحث  يصحح 
䐧لن  غدا  وليس  اليوم    ، علمي  داعي  لذلك  كان 
الكث䨱ي من الباحث䩆ي الشباب يستندون 䅊ف ابحاثهم 
ا䑉ل درس العروي التاريخي  الذي هو من ا䐣لبحاث 
والدراسات التي 䐧ل يمكن لدارس التاريخ ان يقفز 
عليها نظرا لجدتها و أهميتها منهجيا و مضمونا .

عدد  استعمال  استمرار  ع䑉ل  ينطبق  ال㑊شء  نفس 
ا䐣لرض  مشارق  䅊ف  والصحفي䩆ي  الباحث䩆ي  من 
تعكس  التي  العربي”  “ا䑅لغرب  تسمية  ومغاربها، 

عن㔱صية وإقصاءا 䐧ل غبار عليه 䑅لكون اسا㍊س من 
مكونات الهوية الوطنية ا䑅لغاربية الجامعة 䅊ف ب䐧لد 
ا䑅لغارب، فهل من ا䑅لنطقي وا䑅لعقول ايضا اختصار 
بتسمية  افريقيا  شمال  䅊ف  جغرافية  منطقة 
وا䐣لصح  وا䐣لنفع  ا䐧لجدى  من  اليس  عن㔱صية؟ 
䅊ف  افريقيا.  شمال  أو  الكب䨱ي  با䑅لغرب  تسميتها 
الدروس  تشكل  䐧ل  اليوم  ا䑅لغربي  التاريخي  الدرس 
ا䐧ل   ا䐧لمازيغية  للحضارة  و  ل䐧لمازيغ  تتطرق  التي 
䅊2ف ا䑅لئة 䅊ف مجموع الدروس التاريخية ا䑅لقررة  䅊ف 

درس   35 اصل  من  إذ  ا䑅لغربي؟،  التاهي䑊ل  الثانوي 
فيما  ا䐧لمازيغية،  ا䑅لمالك  حول  يتيم  درس  هناك 
بتاتا  له  القديم و ماقبل ا䐥لس䐧لم 䐧ل وجود  التاريخ 
الثانويات  䅊ف منهاج تدريس مادة ا䐧لجتماعيات 䅊ف 
الظلم  الشديد ومن  ا䐧لجحاف  اليس من   ، ا䑅لغربية 
تاريخ  ا䐧لمازيغ،  تاريخ  يق㕉ص  أن  الب䩆ي  التاريخي 
الشعب ا䐣لص䑊ل من التدريس و ا䐧لهتمام ع䑉ل حساب 
هل  وغربا،  㐱شقا  العالم  䅊ف  أخرى  مناطق  تاريخ 
يمكن بناء هوية وطنية مواطنة قوية بدون شعب 
اختصار  اليس  ؟  بحضارته  معتز  بتاريخه  واع 
تاريخ ا䑅لغرب 䅊ف 12 قرن هو ابتسار لتاريخ عريق 
زاهر، كان ا䑅لغرب فيه ام⠱باطورية كب䨱ية م⨱تامية 
ال⠱بغواطية  ا䑅لملكة  إخفاء معالم  أليس  ا䐣لطراف؟ 
التي دام حكمها 314 سنة وتشويه تاريخ قادتها 
يتم  䑅لاذا  يغتفر؟  䐧ل  تاريخي  جرم  لهم  وا䐥لساءة 
ذكر  دون  ا䐧لدارسة  بامارة  ا䑅لغرب  تاريخ  اختصار 
إمارة نكور صالح وإمارة سجلماسة وغ䨱يها من 
الكيانات السياسية القائمة التي هي جزء 䐧ل يتجزا 
وأخ䨱يا  ا䑅لش⨱تك؟  وا䐣لفريقي  ا䑅لغربي  تاريخنا  من 
䑅لاذا يتم ال⨱تكيز ع䑉ل التاريخ السيا㍊س والعسكري 
وا䐧لجتماعي  ا䐧لقتصادي  التاريخ  واغفال  للمغرب 
والديني؟، أين هو دور اليهود 䅊ف التاريخ ا䑅لغربي؟ 

اين هو دور ا䑅لرأة ومكانتها 䅊ف التاريخ ا䑅لغربي؟ 
عاتق  ع䑉ل  ا䑅لطروحة  ا䐣لسئلة  من  بعض  هذه 
ل⨱تميم  خصوصا  ا䑅لغربي  وا䑅لؤرخ  عموما  الباحث 
تسليط  و  ا䑅لغربية  التاريخية  الذاكرة  من  جزء 
ا䑅لغرب. تاريخ  䅊ف  عتمة  مناطق  ع䑉ل   الضوء 

䅊  -3ف سبيل الختم:
الكتابات  أكثر  من  التاريخية  الكتابة  تعت⠱ب 
بالسلطة  دائما  وا䑅لتوتر  ا䑅لكهرب  تعقيدا 䐧لتصالها 
تبقى  لكن   ، ا䑅لعرفة  صناع  بذاتية   والتصاقها 
إعادة كتابة تاريخ ا䑅لغرب من اقدس و انبل ا䑅لهام 
العناء والتضحية 䐧لنها تن䨱ي الطريق  التي تستحق 
ماضيهم  لفهم  ا䑅لواطن䩆ي  وعموم  الباحث䩆ي  امام 
وا䐧لعتزاز به و التطلع ا䑉ل ا䑅لستقبل بكل ثقة وامان 
و طموح لبناء ا䑅لغرب الديموقراطي الحداثي الذي 
يسع الجميع، ثمة محاو䐧لت فردية من هنا وهناك 
معرفية  وعتبات  عتمات  ع䑉ل  الضوء  لتسليط 
تاريخية منسية لكن يبقى العمل الجماعي الواعي 
تاريخي  وعي  لتشكيل  السبيل  هو  ا䑅لؤسساتي  
جماعي 䐧لستئناف ورش تصحيح وتنقيح التاريخ 

مما علق به من تشوهات 㐱شقية وغربية.
* كاتب وباحث مغربي مهتم بشؤون 
الديموقراطيةوحقوق ا䐧لنسان

ا䐧لمازيغ 䅊ف درس التاريخ ا䑅لغر⡊ب

انغ䨱ي بوبكر

أن  أوموش  مصطفى  ا䐣لمازيغي،  والفاعل  ال⨱تبوي  ا䑅لفتش  أكد 
ا䐧لبتدائية  ا䑅لدرسة  䅊ف  التاريخ  䑅لكون  الجديد  الدرا㍊س  »ا䑅لنهاج 
خصوصا 䅊ف ا䑅لستوي䩆ي الخامس والسادس يسعى إ䑉ل إقدار ا䑅لتعلم 
وطنية  أحداث  خ䐧لل  من  يبنيها  تعلمات  نحو  مهارات  عدة  ع䑉ل 
يثني فيها عن حب الوطن وا䐧لعتزاز با䐣لمجاد، بدراسة مواضيع 
بمقاربة  يتم  »ذلك  أن  مضيفا  وحضارته«  ا䑅لغرب  تاريخ  من 
والحضارة  القديم  ا䑅لغرب  من  تمتد  موضوعاتية  كرونولوجية 
ا䐣لمازيغية إ䑉ل الدولة العلوية مرورا بالدولة ا䐥لدريسية وا䑅لرابطية 
وا䑅لوحدية وا䑅لرينية والسعدية. وترتكز ع䑉ل جوانب دالة من تاريخ 

وحضارة ا䑅لغاربة ع⠱ب الزمن«.
وأوضح أوموش لـ »العالم ا䐣لمازيغي« أن »䅊ف ا䑅لستوى الخامس 
يتم تقديم دروس ا䑅لغرب القديم: مظاهر من الحضارة ا䐣لمازيغية، 
وا䐧لحت䐧لل  وا䐣لمازيغ،  الفنيقي䩆ي  ب䩆ي  ا䑅لتبادل  الحضاري  والتأث䨱ي 

ا䑅لستوى  و䅊ف  ا䐣لمازيغية،  وا䑅لقاومة  الروماني 
السادس: يتم تقديم نفس الدروس لكن بعمق 
للمتعلم  العق䑊ل  النمو  يواكب  وتوسع  أك⠱ب 

وطبيعة ا䐣لحداث التاريخية«.
وقال ا䑅لتحدث إن »هذا التنقيح الذي هم منهاج 
تمديده  يجب  ا䐥لبتدائي  بالتعليم  ا䐥لجتماعيات 
الثانوي  ا䐣لخرى  التعليمية  ا䐣لس䐧لك  باقي  إ䑉ل 
بإدراج  الجامعي  وحتى  والتأهي䑊ل  ا䐥لعدادي 

دروس ا䑅لغرب القديم والحضارة ا䐣لمازيغية«.
ودعا أوموش إ䑉ل »تسليط ا䐣لضواء ع䑉ل الجوانب 
أهم  عند  والتوقف  الوطن  تاريخ  من  ا䑅ل㐱شفة 
ا䑅لتعلم  تجعل  أن  شأنها  من  التي  ا䐣لحداث 

والقطع  وأرضه  بأجداده  معتزا  بوطنه  متعلقا 
ا䑅لقررات  䅊ف  ا䐥لقصائية  التسميات  بعض  مع 
العربي.....(  الوطن  العربي،  ا䑅لغرب   ( الدراسية 
وا䑅لرجعيات  الدستور  ومنطوق  لتتما㑉ش 

الحقوقية وال⨱تبوية«. 
إ䑉ل  أوموش  مصطفى  ال⨱تبوي،  ا䑅لفتش  وأشار 
بالحضارة  التعريف  يقت㔱ص  أن  يجب  䐧ل  »أنه 
ا䐣لمازيغية أو تقديم الدرس التاريخي عنها ع䑉ل 
مكون التاريخ فقط بل أن يتعدى إ䑉ل باقي ا䑅لواد 
الفنية  ال⨱تبية  الفرنسية،   ، العربية   « ا䐣لخرى 

....( فيما يسمى با䑅لواد الحاملة.«

ا䑅لفتش التربوي  مصطفى أوموش:
 䐧ل 䨬يب أن يقتصر التعريف با䐭لضارة ا䐣لمازيغية على مكون التاريخ فقط بل أن يتعدى إ䑉ل باقي ا䑅لواد ا䐣لخرى
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* مقدمة
تسود لدى بعض ا䐣لوساط ا䐧لجتماعية والثقافية 
ا䑅لهتمة بشأن تدريس التاريخ 䅊ف ا䑅لدرسة ا䑅لغربية 
أن  مفادها  التاريخ،  منهاج  عن  نمطية  صورة 
التاريخ ا䑅لدر㍊س 䐧ل يعكس كليا أو جزئيا الحقيقة 
الكث䨱ي  ينصف  䐧ل  أنه  كما  ا䑅لوضوعية،  التاريخية 
داخل  وا䐧لجتماعية  الثقافية  الحساسيات  من 
ا䑅لجتمع. وترجع حدة النقاش حول ا䑅لوضوع إ䑉ل 
الحاملة  ا䑅لواد  أكثر  من  تعد  التاريخ  مادة  كون 
ومبادئها  الهوية  قيم  وبالخصوص  للقيم 
جهة  ومن   . ا䑅لواطنة  وقيم  والثقافية  ا䐣لخ䐧لقية 
أخرى يف⨱تض أن يراعي التاريخ ا䑅لدر㍊س نموذج 
التعلم القائم ع䑉ل التعددية الثقافية، والذي يقوم 
䅊ف  الفرص  تكافؤ  لضمان  حقوقي  أساس  ع䑉ل 
انفتاح التعليم ع䑉ل مختلف ا䐣لطراف وا䑅لجتمعات 
للتاريخ  ومنظوراتها  آرائها  لتضم䩆ي  ا䑅لحلية، 
ا䑅لساواة  قدم  ع䑉ل  الدراسية  ا䑅لناهج  䅊ف  وتراثها 
أو  ثقافية  بقيود  تتعلق  䐣لسباب  حرمان  دون 
حق  ع䑉ل  ا䑅لحافظة  مع   ، سياسية  أو  دينية 
وتراثه،  تاريخه  إ䑉ل  ا䐧لنتماء  䅊ف  ا䑅لح䑊ل  ا䑅لجتمع 
موقف  اتخاذ  بسبب  تعلمه  من  حرمانه  وعدم 
التواريخ  لكل  ا䐥لنصاف  يضمن  بما  منه،  سلبي 
وأنواع ال⨱تاث وإدراجها 䅊ف التعليم . وع䑉ل مستوى 
أن  يف⨱تض  بينما  أنه  نجد  ا䑅لغربي  ا䑅لنهاج 
ا䑅لواطنة  قيم  ترسيخ  ع䑉ل  التاريخ  دروس  تعمل 
والتعددية الثقافية والتواصل الحضاري ب䩆ي ا䐣لمم 
والعدالة  الديمقراطية  قيم  وترويج  والشعوب، 
الوظيفة  وفق  ا䐥لنسانية  وا䑅لشاركة  والتسامح 
الثقافية ل⨱تويض واستخدام ا䑅لعرفة التاريخية ، 
تقدم  التاريخ  䑅لادة  الدراسية  ا䑅لقررات  أن  يظهر 
الهوية  أبعاد  مختلف  عن  نمطية  صور  للناشئة 
مشبعة  العا䑅لية  با䑅لواطنة  ع䐧لقتها  و䅊ف  ا䑅لغربية 
ع䑉ل  والتمركز  وا䐥لقصاء  ال㔱صاع  بخطابات 
الخطاب  حضور  بثقل  مشحونة  ثقافية  ماهية 
منطوقات  أن  الواضح  من  كان  وإذا  الديني. 
نوعية  قفزة  بمثابة  تعد  ا䑅لنهاج  وثائق  نصوص 
با䑅لغرب،  ا䑅لدر㍊س  التاريخ  منهاج  خطاب  䅊ف 
ا䐥لبستيمولوجية  الخ䐧لصات  تعكس  لكونها 
الحقوقي  ا䑅لشهد  ومستجدات  الجديد  للتاريخ 
والسيا㍊س والثقا䅊ف بب䐧لدنا؛ فنحن أمام منطوقات 
للتاريخ  العلمي  السجل  ع䑉ل  ومنفتحة  متقدمة 
الوظائف  وتراعي  الديدكتيكية،  وامتداداته 
والثقافية  والسياسية  وا䐧لجتماعية  ال⨱تبوية 
مؤ㐱شات  تشكيل  䅊ف  وأهميتها  التاريخ  لتدريس 
ناحية  من  لكن  ا䑅لتعلم䩆ي.  لدى  الوطنية  الهوية 
ا䑅لنطوقات ا䑅ل㔱صح بها حبيسة  أخرى تظل هذه 
للتنزيل  عملية  طرق  إ䑉ل  بعد  تهتد  ولم  النوايا، 
والتفعيل 䅊ف ا䑅ليدان. ويمكن م䐧لمسة منطوق هذا 
الخطاب ع䑉ل مستوى النص الرسمي للتوجيهات 
ال⨱تبوية، وذلك باعتبارها أداة أساسية للت㔱صيف 
التوجيهات  تؤكد  إذ  والديدكتيكي.  البيداغوجي 
التاريخ  لتدريس  التالية  الوظائف  ع䑉ل  ال⨱تبوية 

وتعلمه :
»يعت⠱ب التاريخ مادة دراسية أساسية 䅊ف التكوين 
الفكري وا䑅لعر䅊ف للمتعلم)ة(، وذلك بتنمية ذكائه 
با䐣لدوات  وتزويده  النقدي،  وحسه  ا䐧لجتماعي 
䅊ف  ا䑅لا㙊ض  أهـمية  䐥لدراك  وا䑅لنهـجية  ا䑅لعرفية 
وتأهيله  ا䑅لستقبل،  إ䑉ل  والتطلع  الحا㘱ض  فهـم 

لحل ا䑅لشاكل التي تواجهه.
- الوظيفة المجتمعية والفكرية لمادة التاريخ

من  ا䑅لجتمعية  وظيفته  التاريخ  يستمد 
䅊ف  ا䐣لخرى  ا䐧لجتماعية  العلوم  مع  مساهمته، 
والوطني  ا䑅لح䑊ل  مجتمعه  يفهم  إنسان  تكوين 
يصبح  حتى  فيه،  ويتموضع  والدو䑊ل،  وا䐥لقليمي 
فيه مشاركا وفاع䐧ل. فالتاريخ يساهم 䅊ف التكوين 
الشخ㕊ص ل䐥لنسان بتلقينه ذاكرة جماعية تتسع 
من ا䑅لجموعة ا䑅لحلية إ䑉ل ا䐣لمة ثم إ䑉ل العالم، كما 
والتنظيم  العالم،  لفهم  ا䐣لساسية  با䑅لعالم  يمده 

ا䑅لعقلن للما㙊ض والحا㘱ض.
الفكري  التكوين  䅊ف  كذلك  التاريخ  ويساهم   
ل䐥لنسان بتنمية الحس النقدي 䅊ف قراءة ا䐣لحداث 
الوضعيات،  لتحليل  العقل  وتكوين  ا䐧لجتماعية، 

وتكوين الرأي«.
حاجة  هناك  التأكيد،  هذا  من  الرغم  ع䑉ل  لكن 

نص  بلورة  䅊ف  والتفك䨱ي  ا䐧لجتهاد  من  للمزيد 
حقل  䅊ف  ا䑅لتجددة  ا䑅لطالب  إ䑉ل  يرتقي  مرجعي 
ذهنية  خلق  وجوب  وأيضا  ا䑅لدر㍊س،  التاريخ 
مهنية كفيلة بتفعيل منطق الوظيفة ا䐧لجتماعية 
العمل  ينبغي  ولهذا  التاريخي.  للتعلم  والفكرية 
تعاني  التي  والنقص  القصور  بحث جوانب  ع䑉ل 
فيما  با䑅لغرب  التاريخ  تدريس  مناهج  منها 
القيم  ع䑉ل  ال⨱تبية  أبعاد  بجميع  ا䐧لهتمام  يخص 
سواء ا䑅لتعلقة بقطب الهوية الوطنية أو ا䑅لرتبطة 
إدماجها  ع䑉ل  والعمل  العا䑅لية،  ا䑅لواطنة  بقطب 
تكام䑊ل  بمنظور  تعلمية  تعليمية  صيغ  شكل  䅊ف 

متوازن.
1- الحقيقة التاريخية ب䩆ي الموضوعية والتأويلية

الدراسات  䅊ف  لدينا  الشائع  للمنظور  بالنسبة 
يرى  فإنه  وتعلمه،  التاريخ  تعليم  و䅊ف  التاريخية 
أن الهيئة اللغوية للتاريخ مجرد ممر عبور نحو 
أنها  أو  ال㔱صف،  الوقائعي  با䑅لضمون  ا䐥لمساك 
للفهم«  ا䐣لحداث  »قابلية  عليها  تتوقف  وسيلة 
ا䑅لنعطف  مع  ذلك  من  أبعد  ا䐣لمر  يبدو  بينما   .
وم㐱شوعية  سلطة  يضع  إذ  الثقا䅊ف،   / اللغوي 
ال䐧لذع  النقد  ويعد  ا䑅لحك،  ع䑉ل  التاريخية  ا䑅لعرفة 
للفلسفة   Karl Popper بوبر  كارل  وجهه  الذي 
القائمة ع䑉ل وجود مذاهب أو نظريات موضوعية 
لبناء أنماط التطور التاريخي، من أبرز التحديات 
ع䑉ل  القائمة  التاريخية  ا䑅لعرفة  واجهتها  التي 

أساس التاريخانية .
ا䑅لعرفة  إبستيمولوجيا  䅊ف  اللغوي  ا䑅لنعطف  عزز 
ا䐣لدبية  وأشكالها  اللغة  ع䑉ل  ا䐧لعتماد  التاريخية 
䅊ف  وغ䨱يها  وتناص  واستعارة  وب䐧لغة  ㌱سد  من 
التاريخي ومواضيعه وتأم䩆ي  خلق أدلة الخطاب 
تواصليته، وبذلك قوض أية إمكانية للوصول إ䑉ل 
الحقيقة 䅊ف  التاريخية. ف䐧ل وجود لهذه  الحقيقة 
ا䐣لصل، وما تقدمه لنا النصوص التاريخية مجرد 
حقب  䅊ف  تبلورت  روايات  با䐣لحرى  أو  تفس䨱يات 
متعددة. وعليه يكون ال㌱سد التاريخي قد انفصل 
عن ا䑅لا㙊ض، الذي يعتقد أنه حدث فع䐧ل. ومن هذه 
وأصبح  مستقرا،  كيانا  التاريخ  يعد  لم  الزاوية، 
من ا䑅لؤكد أن هناك واقعا آخر وراء النص، هو ما 
يجب توجيه البحث إليه، وهذا الواقع هو »)شبه 
تاريخ( ينطوي ع䑉ل )شبه أحداث( يؤديها )شبه 

ممثل䩆ي( وتنكشف عن صيغة )شبه حبكة(« .
نمط  تغي䨱ي  㘱ضورة  ع䑉ل  ا䐥لقرار  هذا  ينطوي 
معرفتنا التاريخية، وأن نأخذ بع䩆ي ا䐧لعتبار قيم 
عن  بالحقيقة  مطالبنا  حول  والتواضع  الحيطة 
التاريخية،  ا䑅لعارف  كل  أن  يعني  وهذا  ا䑅لا㙊ض. 
وال⠱بامج  ا䑅لناهج  䅊ف  تدرج  التي  تلك  سيما  䐧ل 
عليها،  ويسيطر  وتمتلك،   )...( »تنتج  الدراسية 
وهي خاضعة للتغي䨱ي« . لذلك ينبغي أن ننظر إ䑉ل 
الروايات عن ا䑅لا㙊ض، و䑅لاذا تُـقمع  كيفية نشوء 
مكانا  لها  تجد  䐧ل  أو  ا䐣لخرى،  الروايات  بعض 
فاعل  䐣لي  يمكن  كما  الروايات.  لباقي  مساويا 
معر䅊ف أن يشارك هو ا䐢لخر 䅊ف صياغة روايته عن 
لنا  وتقدم  ا䐣لخرى.  الروايات  ومساءلة  ا䑅لا㙊ض 
أدبي  لغوي  ابتكار  التاريخية  ا䑅لعرفة  أن  فكرة 
فتحا  الفعلية،  ا䑅لا㙊ض  حقائق  وليس  با䐣لساس، 
إبستيمولوجيا ومنهجيا، ينبغي استثماره لفهم 
إعداد  䐣لن  التاريخ.  حقل  䅊ف  ا䑅لعرفة  بناء  كيفية 
الناشئة للمشاركة البناءة 䅊ف الحوار والنقد وبناء 
مواقفها الخطابية والتواصلية 䅊ف الفضاء العام، 
ع䑉ل  وتعليمه  التاريخ  تعلم  يركز  أن  يستدعي 
تمك䩆ي الناشئة من استيعاب ال㐱شوط والخلفيات 
عن  والروايات  ا䑅لقو䐧لت  تصاغ  بموجبها  التي 
الخطاب  أن  استح㘱ضنا  إذا  خصوصا  ا䑅لا㙊ض، 
التاريخي يخ⨱تق كل أشكال الخطابات وا䐣لوضاع 
مدنية،  دينية،  )سياسية،  ا䑅لجتمع  䅊ف  التواصلية 
للخطاب  ا䑅لفيد  من  فسيكون   ،)... إع䐧لمية 
التاريخي أن يسهم 䅊ف تكوين فاعل䩆ي اجتماعي䩆ي 

بحس نقدي ومسؤول. 
للتمكن  مهمة  إمكانات  التاريخية  ا䑅لعرفة  تقدم 
ا䐧لجتماعية  الخطابات  أنواع  مختلف  من 
والتي   ،)... إع䐧لمية  دينية،  مدنية،  )سياسية، 
أن  ينبغي  أساسيا،  ثقافيا  رصيدا  اليوم  تعد 
يكتسبه جميع الناس 䑅لواجهة ا䑅لواقف التواصلية 
العديدة التي ينخرطون فيها بشكل يومي . ومن 

التاريخي  للخطاب  القيمة  ا䑅لساهمة  تتأكد  هنا 
التعب䨱يية  وا䑅للكات  التاريخي  الوعي  تنمية  䅊ف 
مجتمعات  ع䑉ل  䐧لنفتاحه  نظرا  والحجاجية، 
متعددة  ومجا䐧لت  حقب  䅊ف  متنوعة  وثقافات 
وا䑅لعلومات،  ا䑅لعارف  نمو  بإدراك  يسمح  بما 
التبادلية  التواصلية  الع䐧لقات  إظهار  وكذلك 
)التنظيم،  ا䐥لنسانية  والثقافات  ا䑅لجتمعات  ب䩆ي 
وبذلك  وا䐧لخت䐧لف...(،  التنوع  والتغ䨱ي،  التحول 
ا䑅لؤس㍊س،  طابعها  التاريخية  ا䑅لعرفة  اكتسبت 
وا䑅لؤس㍊س  ا䑅لجتمعي  ا䐧لع⨱تاف  ع䑉ل  وحصلت 

بجدواها ا䐧لجتماعية لقدرتها ع䑉ل:
- نقل الذاكرة الجماعية وا䐥لسهام 䅊ف تكوينها؛

ع䑉ل  يساعد  مدني  سيا㍊س  تكوين  䅊ف  ا䐥لسهام   -
فهم العالم ا䑅لعا㔱ص؛

عليها  ا䑅لستدل  ا䐣لحكام  إعطاء  ع䑉ل  التمرن   -
خ䐧لل  من  ا䐥ليجابية  القرارات  واتخاذ  منطقيا 

مقارنة تعدد الحقب والحضارات؛
ا䑅لشك䐧لت:  وحل  النقدي  التفك䨱ي  ع䑉ل  التمرن   -
النقدي،  التفك䨱ي  䑅لمارسة  أداة  الكتابة  وتعد 
هذه  نتائج  لتوصيل  منتج  هي  الوقت  نفس  و䅊ف 

الكتابة.
الوضعيات  تحليل  䅊ف  العق䐧لني  الت⠱بير  إنماء   -

اعتمادا ع䑉ل النصوص والوثائق؛
أداة  التاريخ  يعد  حيث  سيا㍊س،  وعي  تكوين   -
اجتماعية  ا䐧لجتماعي، وذاكرة 䑅لجموعة  للتوافق 

واعية بمص䨱يها ا䑅لش⨱تك ع䑉ل مجال مش⨱تك ؛
ومتنوعة  ثرية  لثقافة  حامل  التاريخ  أن  كما 
لذلك  ا䑅لعرفية،  وا䑅لنظورات  الرؤى  دائرة  توسع 
فهو مفعم بالحياة ا䐧لجتماعية، ويعرض خدماته 
ويعطي  وا䐧لجتماعي،  وا䐧لقتصادي  للسيا㍊س 
ا䑅لعرفية  التقارير  من  ومجموعة  َقي児َّمة  أحكاما 

عن ا䑅لا㙊ض . 
2- التاريخ المدر㍊س المغر⡊ب والتعلم القائم ع䑉ل 

التعددية الثقافية: التاريخ الجهوي نموذجا
نص ا䑅ليثاق الوطني لل⨱تبية والتكوين ع䑉ل أهمية 
ودور الروافد الثقافية الجهوية 䅊ف بناء شخصية 
ا䑅لتعلم ا䑅لغربي، ثم جاءت الوثيقة ا䐥لطار 䑅لراجعة 
ا䑅لناهج ال⨱تبوية والكتاب ا䐣لبيض لتؤكد 㘱ضورة 
الهوية  روافد  وتكامل  وتفاعل  بتنوع  الوعي 
التنصيص  ورد  ما  وهو  ا䑅لغربية،  الحضارية 
 2011 ا䑅لغربية  ا䑅لملكة  دستور  䅊ف  بوضوح  عليه 
وتنوع  »ت䐧لحم  صيانة  إ䑉ل  ال㔱صيحة  بالدعوة 
كل  بانصهار  ا䑅لوحدة  الوطنية  الهوية  مقومات 
وا䐣لمازيغية،  ا䐥لس䐧لمية،   – العربية  مكوناتها 
بروافدها  والغنية  الحسانية،  والصحراوية 

ا䐥لفريقية وا䐣لندلسية والع⠱بية وا䑅لتوسطية«.
ا䐣لممية  ا䑅لقررة  تقرير  دعا  الدو䑊ل  الصعيد  وع䑉ل 
إ䑉ل  ا䑅لحال  الثقافية  الحقوق  مجال  䅊ف  الخاصة 
 A/68/296 لتحدة رقم䑅ا العامة ل䐣لمم  الجمعية 
الس䐧لم  »توف䨱ي  إ䑉ل   2013 غشت   09 بتاريخ 
أجل  من  ا䑅لحلية  ا䑅لجتمعات  䑅لختلف  ال㘱ضوري 
عرض منظوراتها ا䑅لتعلقة بتاريخها الذي تعت⠱به 
جزءا 䐧ل يتجزأ من هويتها وتراثها الثقا䅊ف«، مؤكدا 
وتدريسه  التاريخ  لكتابة  القصوى  ا䐣لهمية  ع䑉ل 
بالنسبة لهويات الشعوب. ومن أجل تفعيل هذه 
ا䑅لقاربة ع䑉ل ا䑅لستوى البيداغوجي والديداكتيكي، 
التعليم  䐥لص䐧لح  ا䐧لس⨱تاتيجية  الرؤية  دعت 
 17 الرافعة  من   100 ا䑅لادة  䅊ف   )2030  –  2015(
إ䑉ل »تخصيص برامج جهوية موجهة للمتعلم䩆ي 
والخصوصيات  الثقافات  ا䐧لعتبار  بع䩆ي  تأخذ 

الثقافية ا䑅لحلية«.
وبناء ع䑉ل ما سبق، سنقدم جملة من ا䐥لمكانات 
التاريخ  تعلم  مقاربات  تنويع  يوفرها  التي 
بناء  أجل  من  ل䐧لستثمار  والقابلة  وتعليمه، 
تاريخ مدر㍊س يراعي التعلم القائم ع䑉ل التعددية 
الثقافية، وا䑅لنظورات الجهوية وا䑅لحلية للمعرفة 

والثقافة.
* تنويع الدعامات وا䐣لسناد والوثائق:

يعت⠱ب التاريخ ا䑅لح䑊ل مصدرا من مصادر ا䑅لعرفة 
ومتنوعة  مختلفة  أسنادا  يقدم  حيث   ، والتعلم 
استخدامها  كيفية  معرفة  ا䑅لتعلم  ع䑉ل  ينبغي 
䐧لستخراج ا䑅لعلومات منها والتحقق منها. حيث 

وواضحة  مقربة  صورة  ا䑅لصادر  هذه  تعطي 
ا䑅لعالم عن ا䑅لا㙊ض، مما يمكن ا䑅لتعلم من التعرف 
تربطه  الذي  ا䑅لا㙊ض  لهذا  ا䐣لساسية  ا䑅ل䐧لمح  ع䑉ل 
مواجهة  وبالتا䑊ل  ا䑅لتعلم،  ذات  مع  قربى  وشائج 
التحو䐧لت  سلسلة  䐥لدراك  ماضيه  مع  ا䑅لتعلم 
الزمن.  䅊ف  ا䑅لمتدة  التكيف  ومحاو䐧لت  والتعدي䐧لت 
نقل  من  ا䑅لتعلم  يمكن  با䑅لا㙊ض  ا䐥لحساس  وهذا 
صورته إ䑉ل الحا㘱ض، بحيث يصبح متاحا وماث䐧ل 

كموضوع ل䐧لهتمام والدراسة.
بمثابة  ا䑅لح䑊ل  وال⨱تاث  التاريخ  اعتبار  يمكن 
معمل وميدان يدرس فيه الت䐧لميذ ا䑅لادة مطبقة، 
بانفتاح  الهدف  يحقق  مما  عمليا،  ويمارسونها 
ويقدم  ا䑅لجتمع.  وع䑉ل  محيطها  ع䑉ل  ا䑅لدرسة 
)مادية،  ومتنوعة  مختلفة  مصادر  ا䑅ليدان 
طبيعية، منتجات ب㐱شية، أشخاص ومجموعات 
ب㐱شية، مؤسسات، قوان䩆ي ...(، يمكن استثمارها 
وسائل  باستخدام  ا䑅لعلومات  ع䑉ل  للحصول 
وأدوات متعددة، و䅊ف هذا الصدد يمكن أن نق⨱تح 
وال⨱تاث  التاريخ  وتعلم  لتعليم  التالية  ا䑅لداخل 

ا䑅لح䑊ل:
خ䐧لل  من  وا䐣لنوماستيكي:  الطوبونيمي  المدخل   -
ا䐣لماكن  أسماء  ومعاني  أصول  عن  التساؤل 
وا䐣لشخاص 䅊ف منطقة معينة، وهذا يقود ا䑅لتعلم 
إ䑉ل اكتشاف جذوره التاريخية ومساءلة ا䐣لساس 
مما  والثقافية،  ا䐧لجتماعية  لهويته  التاريخي 
يمكنه من تحديد سماتها ومكانتها، والربط ب䩆ي 

سمات هذه الهوية وأصولها .
بيداغوجية  دعامة  باعتباره  ال⨱تاث:  مدخل   -
عدة  ع䑉ل  ا䑅لدخل  هذا  توظيف  ويمكن   ، أساسية 

مستويات:
التعلم  يقف  وهنا  ومعلومات:  معر䅊ف  كمحتوى   -
به،  الجيدة  وا䑅لعرفة  بال⨱تاث  الوعي  حدود  عند 
ضمن  إدماجه  أي  عليه،  للمحافظة  كضمان 
ا䑅لعارف الحديثة التي يتلقاها ا䑅لتعلمون با䑅لدارس 

النظامية وغ䨱ي النظامية .
- تعليم ال⨱تاث من منظور ابتكاري: با䑅لزج ب䩆ي التعرف 
ع䑉ل ال⨱تاث واكتساب مهارات التعلم والتعلم مدى 
ا䑅لرتبطة  السوسيو-وجدانية  والكفايات  الحياة 
وريادة  والقيم،  ا䑅لواطنة  ع䑉ل  ال⨱تبية  بمبادئ 
ا䑅لبادرة  وروح  النقدي  التفك䨱ي  وتنمية  ا䐣لعمال 
وذلك من خ䐧لل  الثقا䅊ف.  والتعب䨱ي  الثقا䅊ف  والوعي 
الصفي  التعليم  ب䩆ي  تجمع  عديدة  وسائل  مزج 
ا䑅لدرسة  㐱شكاء  بمشاركة  ال䐧لصفية  وا䐣لنشطة 
ا䑅لدني،  ا䑅لجتمع  وا䐣لمهات،  )ا䐢لباء  ا䑅لحلي䩆ي 
䅊ف   )... ا䑅لحليون  الباحثون  ا䑅لحلية،  الجماعات 
تصميم ا䑅لقررات، إنجاز ا䐣لنشطة ا䑅لدرسية، لعب 

ا䐣لدوار، الرح䐧لت الثقافية، ا䐣لنشطة الفنية  ...
* تعليم ال⨱تاث لتعزيز ا䐧لندماج ا䐧لجتما㥊ع: هذا يقت㙊ض 
تطوير منظومة شاملة لتعليم ال⨱تاث ع⠱ب برامج 
مرنة 䅊ف إطار مبدأ »الوحدة 䅊ف ظل التنوع«، وذلك 
عن طريق مراجعة التفس䨱يات ا䑅لتباينة الثقافية 
لل⨱تاث وقيمه وإعادة تفس䨱يها من واقع ا䐣لصول 
سنتمكن  ا䑅لستوى  هذا  وعند  ا䑅لختلفة.  وا䑅لنابع 
ال⨱تاث  تباين  من  النابعة  الخ䐧لفات  تجاوز  من 
الثقا䅊ف، بحيث يشعر كل متعلم بأن قيم ا䑅لدرسة 
والتصورات  ا䑅لعاني  䅊ف  صداها  تجد  ومضامينها 

تعلم التاريخ وتعليمه 䅊ف ا䑅لنهاج الدراسي ا䑅لغر⡊ب: أسئلة ا䑅لوضوعية والتعددية الثقافية

ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ملف العدد

مراد جدي*
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sous les pharaons Ramsès III puis Mérenptah. Il 
eut lieu aussi en Orient et sur le rivage européen: 
Palestine, Phénicie, Grèce continentale, Iles 
grecques... sont détruites puis reconstruites. 

En Egypte, ces migrateurs berbères vont peu à peu 
se répandre et intégrer une classe sociale de plus en 
plus hiérarchisée avant que l’un d’entre eux prenne 
le pouvoir et est reconnu pharaon d’origine berbère, 
il s’agit de Sheshonq 1er. Et du premier millénaire 
jusqu’à l’arrivée d’Alexandre le Grand, ces Berbères 
égyptianisés  seront pharaons, dignitaires, Grands 
Prêtres. Ce sont ces Grands Prêtres qui feront part 
à Solon (lequel en fera part à Platon) de la grande 
civilisation de L’Atlantide. Les migrations en 
Europe –appelées- correspondent, curieusement, 
aux mêmes périodes que celles subies en Orient et 
en Egypte. 

Que sait-on de l’Ecriture et de son développement? 
Les écrits sur l’origine de l’écriture mentionnent 
toujours les Hiéroglyphes égyptiens et les écritures 
orientales. La possibilité d’une origine africaine 
semble inimaginable. Que sait-on réellement de 
l’écriture de ce monde berbère?.

Des signes géométriques comme le cercle, 
le rectangle, les traits et les points, seuls ou 
accompagnés de peintures et gravures rupestres 
ont toujours été omniprésents dans la culture 
berbère depuis plus de 10 000 ans. La comparaison 
des signes d’écriture de type géométrique de la 
Méditerranée antique montre que les écritures 
phéniciennes, yéménites, grecques et italiques 
dérivent toutes des signes libyco-berbères. Cette 
comparaison est basée sur la notion de l’économie 
du langage. C’est le cas du signe d’écriture N Z 
S  ayant plusieurs valeurs dans les langues de ces 
écritures alors qu’en libyque, il n’en a qu’une, basée 
sur des critères géométriques.

Il est étonnant de constater vers 2400 avant 
Jésus-Christ la concordance entre les migrations 
berbères en Egypte antique, la Mésopotamie et la 
création de signes ayant une seule valeur. Ainsi, en 
Mésopotamie, on est passé de milliers de signes-
mots à quelques centaines, que les chercheurs 
expliquent par le besoin de noter les noms des 
personnages. Mais est-ce aussi simple quand on 
sait que la langue akkadienne dû aux migrations 
akkadiennes (Sargon dit l’Ancien) a été déchiffrée 
en utilisant les langues de l’égyptien ancien, du 
Soudan et du berbère actuel?.

Il est encore plus étonnant de noter que, vers 1200 
avant le Christ, c’est à la suite des invasions de 
Nord-Africains et de Sahariens qui dévastent tout 
sur leur passage entraînant destructions sur les 
rivages méditerranéens que des caractères d’une 
écriture alphabétique apparaissent en Phénicie et 
en Syrie. Notons que ces invasions étaient dirigées 
par des chefs berbères connus des Egyptiens. 
Cette écriture phénicienne formée de 22 signes 
comprend des signes d’écritures choisis parmi des 
signes berbères qui ont évolué par la suite et que les 
migrants ont semés sur leur passage.

Selon la NASA, notre planète Terre, effectue une 
légère rotation tous les 15000 ou 20000 ans faisant 
passer le Sahara d’un milieu favorable à la vie avec 
points d’eau à un milieu désertique défavorable à 
la vie d’où les migrations obligées vers le reste du 
monde.

Ces migrations antiques de la période appelée 
néolithique ont permis la création des civilisations 
de l’antiquité, l’apport du char tiré par des chevaux 
ainsi que de l’écriture dite alphabétique. 

L’étude des noms de lieux d’Europe présente 
beaucoup de similitudes avec les noms du monde 
berbère (amazigh). Pour les chercheurs européens, 
il y eut probablement migration d’Européens vers 
l’Afrique du Nord. Or, ces noms de lieux n’ont aucune 
signification en français. Pourtant, certains d’entre 
eux en ont une en berbère; c’est le cas de Aïn, qui 
est un point d’eau, de Gers, lieu d’inondation qui 
signifie glaciation etc. Notons le terme d’origine 
gauloise talus et taluté et talut signifiant montée 
en berbère. Au Canada, les noms de lieux sont 
d’origine indienne et apporte des informations 
précieux sur les lieux géographiques. Qu’en est-il 
des lieux géographiques de l’Europe?.

La génétique peut-elle nous fournir d’autres 
précisions sur ces migrations? Les travaux de 
recherche de l’université de Lyon 2 sur l’origine 
des Berbères ont abouti aux résultats suivants: les 
habitants d’Afrique du Nord, d’Egypte, du monde 
oriental méditerranéen et de l’Europe présentent 
entre eux beaucoup d’affinités.

Constatons également que, de toutes langues des 
civilisations anciennes, seul subsiste actuellement 
le berbère, encore d’actualité et langue bien 
vivante.    

Les migrations sont nécessaires et inévitables. Les 
égyptologues vous diront que les murs monumentaux 
et les marais que l’Egypte a dressés à ses frontières 
de l’Ouest et du Sud ne les ont pas empêchés. 
Elles sont indispensables car elles permettent 
la circulation des gènes du genre humain et font 
fructifier et répandre les idées et les innovations.

Par: Madame Slaouti Mebarek Taklit

Professeure de linguistique française en retraite

Suite Page 7

L'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) 
a célébré, vendredi à Rabat, le 20e anniversaire de 
la reconnaissance officielle de l'alphabet tifinagh. 
Cette manifestation, organisée sous le thème «Des 
gravures rupestres à l'institutionnalisation», a été 
l'occasion pour les participants de revenir avec 
force détails sur les acquis réalisés par cet institut 
en faveur de la valorisation de la langue amazighe 
et tout particulièrement l'alphabet tifinagh. Dans 
une déclaration à la MAP, Khalid Ansar, chercheur 
à l'IRCAM, a affirmé que cette célébration 
revêt une importance toute particulière pour cet 
institut en cela qu'elle marque le 20e anniversaire 
de l'officialisation du tifinagh et son adoption 
par les institutions, le système éducatif et plus 
généralement dans la vie publique, ajoutant que 
cet acquis a été obtenu par étapes, d'abord dans les 
domaines de l'enseignement et des médias avant son 
institutionnalisation suite à l'officialisation de la 
langue amazighe.

Tout en indiquant que de nombreuses administrations 
utilisent désormais l'alphabet tifinagh dans la 
rédaction de leurs documents, un tournant majeur, 
il a formé le vœu que le champ d'utilisation de 
cet alphabet s'élargisse davantage à l'avenir. 
Cette cérémonie de célébration a été marquée 
par la projection d'un film documentaire sur la 
reconnaissance officielle de l'alphabet tifinagh, 
outre des exposés donnés par des chercheurs de 
l'IRCAM sur les origines historiques des caractères 
tifinagh et son utilisation à l'école marocaine ainsi 
que les acquis et les perspectives liés à sa promotion.

Des éclairages qui ont relevé les aspects linguistique, 
historique et didactique de l'alphabet ainsi que 
les critères pris en ligne de compte par l'IRCAM 
pour son choix, outre les difficultés rencontrées 
et le challenge d'élargir son champ d'utilisation. 
Les intervenants ont aussi mis en avant les acquis 
obtenus, notamment la reconnaissance du tifinagh 
par l'Organisation internationale de normalisation 
ISO ainsi que l'hébergement de cette graphie dans le 
système Windows 2008 et aussi dans les smartphones 
et les tablettes. Ils ont également souligné que 
l'alphabet tifinagh est le meilleur choix pour écrire 
en langue amazighe, rappelant son ancienneté et 
ses utilisations très anciennes dans la sculpture, 
la peinture ou encore les gravures rupestres. 
Concernant son utilisation à l'école, les chercheurs 
ont été unanimes à assurer que cet alphabet ne 
représente aucune difficulté pour l'apprenant dans 
son cursus scolaire. Cette rencontre a été aussi 
marquée par une exposition d'ouvrages édités 
par l'IRCAM ainsi que des toiles ayant pour point 
commun l'alphabet tifinagh.

L’IRCAM célèbre le 20ème 

anniversaire de la reconnaissance 

de l’alphabet tifinagh
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IMMIGRATION DE L’AFRIQUE VERS L’EUROPE

PHENOMENE ACTUEL OU TRES ANCIEN ?
En cette période actuelle, 
l’immigration –surtout africaine- 
est au cœur de l’actualité, en France 
et dans d’autres pays occidentaux. 
Certains la dénoncent comme néfaste 
alors que d’autres l’estiment plus 
que nécessaire vu la conjoncture 
actuelle. Ce qui entraîne des rejets, 
du mépris ou du racisme. Et certains 
pays européens, dont la France, sont 
divisés en deux. D’autres phénomènes 
sont aussi dénoncés et on se retrouve 
au cœur de guerres de religion entre 
judaïsme, christianisme et islamisme. 
Tentons de cerner ces problèmes 
qui ne devraient pas exister pour 
une bonne économie des pays et un 
équilibre des forces en présence.

De tous temps, ces religions ont 
cohabité en Afrique du Nord et dans 
d’autres régions africaines. La religion 
chrétienne n’est pas le monopole 
des pays dits «occidentaux». Elle 
est basée en majorité sur les écrits 
de Saint Augustin qui est algérien 
puisqu’il est né dans l’est algérien et 
a su répandre la chrétienté partout où 
il a prêché. Car, actuellement, le rejet 
de l’Islam est basé sur cette dualité: 
islam= arabe= sous-développement 
= étrangers ou personnes issues de 
l’émigration; chrétien= occidental= 
développement= personnes 
«autochtones» du monde occidental 
autrement dit l’Europe, les Etats Unis 
et le Canada. 

Que sait-on du passé de l’Afrique et 
plus particulièrement de l’Afrique du 
Nord et du Sahara?.

L’Afrique du Nord, il y a près de 10 
000 ans, était très développée et 
surpeuplée. Il en était de même du 
Sahara. Le Sahara, à cette période, 
avait une faune et une flore en accord 
avec les fleuves, les lacs et les rivières 
qui la parsèment. Sa population, 
dense et développée comprenait 
surtout des Noirs, des Blancs et des 
Métis, d’après les squelettes exhumés 
par les archéologues. Il y a donc eu des 
migrations de l’Afrique du Nord vers 
le Sahara.

L’ensemble formé par l’Afrique du 
Nord et le Sahara a donné le monde 
berbère, appelé -amazigh- qui s’étend 
sur une superficie avoisinant ou 
dépassant celle de l’Europe actuelle. 

C’est vers 5500 avant le Christ environ 
que le Sahara devient aride. Les cours 
d’eau s’assèchent et la pluie devient 
rare. Et c’est à cette période que des 
migrations ont eu lieu vers l’Egypte 
et ailleurs. C’est à cette période que 

l’Egypte s’éveille car les marécages 
se sont transformés en terres fertiles 
permettant ainsi son développement 
amené par des migrations venues 
surtout du Sahara. Curieusement, 
c’est aussi à cette période que de 
nouveaux développements ont lieu 
en Orient surtout méditerranéen. Le 
Sahara se voit donc, peu à peu vidé 
de ses habitants. Ceux-ci sont visibles 
dans les très nombreuses peintures et 
gravures rupestres que des chercheurs 
ont appelé période des Têtes Rondes 
qui seraient l’œuvre d’hommes «noirs» 
et période bubaline qui seraient celle 
d’hommes «blancs». Curieusement, 
ces rupestres présentent aussi des 
signes géométriques qu’on peut 
considérer comme des symboles 
car il semble inimaginable qu’un 
début d’écriture ait déjà existé  à 

cette époque. L’Europe a-t-elle 
reçu, elle aussi, des migrations? 
Cet assèchement a obligatoirement 
produit des dérèglements migratoires 
en Afrique du Nord et ailleurs.

Les peintures et gravures rupestres 
du Sahara montrent ensuite une vie 
grouillante d’hommes et de femmes 
vivant surtout de l’élevage de bovins. 
Certains panneaux représentent un 
pasteur et près d’une cinquantaine 
de bœufs. L’aridité précédente fut 
vaincue par un redoux dû à une 
mousson un millénaire plus tard. 
Cette période de pasteurs de bovins 
s’est répandue de l’Atlantique à la 
Vallée du Nil. Mais le Sahara continue 
à se dessécher peu à peu entraînant 
des luttes pour les terres fertiles près 
des cours d’eau encore gorgées d’eau. 
Cet état des lieux provoqua chez 
l’Homme le besoin de se déplacer plus 
vite et on vit apparaître des chars dans 
tout le Sahara surtout sur le rivage 
atlantique et le centre. La roue vient 
d’être découverte. Le cheval monté 
puis l’apparition du chameau suivirent 

celle des chars. La création des chars 
et leur développement a duré près 
d’un millénaire.

Qu’en est-il des mouvements 

migratoires ?

La désertification progressive du 
Sahara continue, ce qui dut provoquer 
dans le Nord de l’Afrique un 
certain dérèglement puisqu’un flux 
migratoire vers l’Egypte est incessant 
durant toute la période pharaonique. 
Le monde oriental est constamment 
bouleversé par de nouveaux arrivants 
entraînant destruction des structures 
en place puis reconstruction. Il en est 
de même du monde européen surtout 
sur le pourtour méditerranéen. Les 
hiéroglyphes égyptiens font état de ces 
invasions, toujours offensives, jamais 

défensives. Si les petits royaumes 
d’Orient du rivage méditerranéen 
étaient devenus, au fil du temps, des 
colonies d’Egypte, le monde berbère 
n’a jamais fait l’objet d’une telle 
initiative. 

En 3500 avant le Christ, début 
de la formation de la civilisation 
égyptienne, le pharaon est montré 
vainqueur des Libyens de l’antiquité 
(la Libye ancienne est le monde 
berbère). Ces Libyens anciens durent 
verser un tribut de guerre consistant 
en des centaines de têtes de bétail. 
De 2700 à 2000, les migrations 
se continuent et les pharaons 
successifs qui se décrivent comme 
des vainqueurs, menèrent plusieurs 
batailles contre les Berbères, leurs 
voisins de l’Ouest. A plusieurs 
reprises, ces Berbères durent payer 
un tribut de guerre aux pharaons 
consistant toujours en des milliers 
de têtes de bovins et d’ovins. Vers 
l’an 2000, une anarchie totale régna 
en Egypte consistant en rébellions, 
plusieurs pharaons d’origine berbère 

ou orientale avec un règne très court, 
une sécheresse aigüe se traduisant par 
des populations du Sud de l’Egypte 
qui tentent de remonter vers le Nord. 
Est-ce une coïncidence que des 
constructions funéraires du Sahara 
s’arrêtent à partir de cette date par des 
habitants ayant déserté les lieux? Est-
ce aussi une coïncidence si le type de 
monuments funéraires mégalithiques 
sahariens ont été découverts dans le 
sud de l’Allemagne? Les envahisseurs 
de l’Egypte sont nommés «Sémites 
occidentaux». Qui peuvent-ils être 
quand on sait que le monde oriental 
subit, au même moment, les mêmes 
agressions?.

Vers -1700, l’Egypte dut faire face 
à des envahisseurs appelés Hyksôs 
traduit par  rois-pasteurs. Ces 
envahisseurs étaient montés sur 
des chars de guerre que l’Egypte 
ne connaissait pas. La suprématie 
guerrière de ces rois-pasteurs était 
due à leurs chars de guerre tirés par 
des chevaux et à des arcs à triple cour-
bure pouvant atteindre une cible à une 
grande distance. Ces Hyksôs s’ins-
tallèrent comme pharaons pendant 
près de deux siècles. A la même date, 
en Orient, ces mêmes envahisseurs 
appelés Kassites détruisent puis 
restructurent les mondes en place. 
Pour les Egyptologues, ces migrateurs 
sont des Palestiniens. Or, la Palestine 
a été détruite puis reconstruite par ces 
derniers. Alors qui sont-ils?.

Ce sont toujours les mêmes 
envahisseurs que l’Egypte a toujours 
combattu puis vaincu avant d’être 
vaincue cette fois. Ce sont des Ber-
bères puisque les représentations des 
chars tirés par des chevaux parsèment 
tout le monde berbère du Nord au 
Sud, du rivage atlantique, du centre 
saharien et plus rarement vers l’est. 
Un autre élément important est que 
le cheval nord-africain est barbe et 
est bien plus résistant dans les champs 
de batailles que le cheval dit «arabe». 
Il fait son apparition à cette époque 
en Orient aux côtés du cheval arabe. 
Et l’arc à triple courbure est l’arme 
des guerriers sahariens de la période 
bovidienne des pasteurs de bovins.

Les invasions ne cessent pas et c’est 
vers 1177 avant le Christ que d’autres 
invasions dévastent l’Egypte. Celles-
ci comprennent tout un monde 
méditerranéen commandé par des 
rois berbères que l’Egypte connaît et 
nomme. Ce bouleversement eut lieu 
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ⵜⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵛⵛⴹⵉⵃ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵢⵉⵖⵣⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⴹⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ 
ⵜⴰⵏⴳⴷⵓⴷⵜ ⴰⵎ ⵉⵏⵣⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⴰⵙ ...

ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⵉⵍⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵖⵏⵏⵊ, ⵣⵎⵎⵔⵏ ⴰⴷ 
ⵎⵎⵔⵙⵏ ⴰⵎⵓⵅ ⴷⴷ ⴳⴳⵓⵔⵏ :

1- ⴰⵖⵏⵏⵊ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵉⵙⵍⴰⵏ :

ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵖⵏⵏⵊ ⵉ ⵜⵜⴳⴳⵏⵜ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ, ⵛⵟⵟⵃⵏ 
ⴽⵉⴷⵙⵏⵜ, ⴷⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰⵜⵉⵏ, ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵉⴳ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵣⵉ 
ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏⵙⵏⵜ, ⵜⵜⴱⴷⴷⴰⵏ ⴷⴷ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵏⵙⵏⵜ ⵜⵜⵙⴰⴽⴰⵕⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ 
ⵡⴰⴷⵓⵔⵏ, ⵉⵜⵜⴱⴷⴷⴰ ⵡⴰⴷⵓⵔ ⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓ, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⴷⵡⴰⵍ 
ⵖⴰⵔ ⵜⴽⵔⵎⵉⵏ ⵙ ⵜⵚⵓⵕⴰⴼ ⴼⵙⵓⵙⵏⵜ ⵜⵜⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏⵜ ⴰⴽⴷ 
ⵡⴰⵏⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵍⵏ, ⵣⵉ ⵙⵙⵉⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⴷⵡⴰⵍ ⵡⴰⴷⵓⵔ ⴰ ⵖⴰⵔ 
ⵓⵔⴰⵇ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰ, ⵜⵜⴰⴷⴰⵔⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴷⵙⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⴷ 
ⵏⵙⵏ ⴰⴼⵓⵙⵉ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⵡⴰⴷⵓⵔ ⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓ ⵉⴳ ⵉⵜⵜⵄⴰⵡⴰⴷⵏ 
ⵙ ⵓⵏⵓⵇⵕ ⵉ ⵜⵎⵀⵍⵜ ⴷ ⵉⵛⵜ, ⵇⵇⴰⵔⵏ "ⵉⵣⵔⴰⵏ"(1), ⴽⵓⵍ 
"ⵉⵣⵔⵉ" ⵖⵓⵔⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴼⵢⵉⵔⵏ ⵉ ⵏⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵏⵡⵣⵏ ⵙ 
ⵓⵙⵏⴰⵢ(2) ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴳ ⴰⵔⵉⴼ ⵙ (ⴰⵢ ⴰ ⵔⴰⵍⵍⴰ ⵢⴰ ⵔⴰⵍ, 
ⴰⵢ ⴰ ⵔⴰⵍⵍⴰ ⴱⵓⵢⴰ) ⵉⴳ ⵉⵜⵜⵎⵙⴱⴹⴰⵏ ⵅ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵢⵉⵔⵏ, ⴽⵓⵍ 
ⴰⴼⵢⵉⵔ ⴷⴰⴳⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⵢⵢⵉⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵢⴰ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⵓⵏ... ⴰⴷ 
ⴷⴷ ⵏⵡⵛ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵢⴰ :

(ⴰ) (ⵢⴰ) (ⵔⴰⵍ) (ⵍⴰ) (ⵢⴰ) (ⵔⴰⵍ)

(ⴰ) (ⵢⴰ) (ⵔⴰⵍ) (ⵍⴰ) (ⴱⵓ) (ⵢⴰ)

ⵉⵣⵔⵉ, ⴰⵎⵓⵅ ⵏⵏⵉⵖ ⵉⵄⴷⴰ, ⴷⴰⴳⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴼⵢⵉⵔⵏ, ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ 
ⵎⵉⵏ ⴷⴷ ⵉⵜⵜⵙⴰⴽⴰⵕⵏ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴷ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡⵜ (24) ⵏ ⵜⵢⵢⵉⵜⴰ 
ⵏ ⵡⴰⵏⵢⴰ, ⴰⴷ ⴷⴷ ⵡⵛⵖ ⴷⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵏⵏⴰ ⵅ 
ⵢⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ (ⵜⴰⴹⴰⵍⵓⵚⵜ ⵏ ⴷⵀⴰⵕ ⵓⴱⴰⵕⵕⴰⵏ) :

ⵜⵏⴰⵢⵏ ⵉ ⵟⵉⵢⵢⴰⵕⴰⵜ

ⵥⵡⴰⵏⵜ ⵉⴷ ⵔⴻⴱⵃⴰⵔ ⵔⴻⴱⵃⴰⵔ

ⵉⵛⵜⴻⵏ ⵜⴻⵡⵜⴰ ⵔⴻⵖⴹⴻⵚ

ⵉⵛⵜⴻⵏ ⵜⴻⴽⴽⵙ ⴰⵢⵉ ⴹⴰⵕ.

ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵉⵣⵔⵉ :

(ⴻⵜ) (ⵏⴰⵢ) (ⵏ ⵏ) (ⵟⵉⵢ) (ⵢⴰ) (ⵕⴰⵜ)

(ⵥⵡⴰⵏ) (ⵜ ⵉⴷ) (ⵔⴻⴱ) (ⵃⴰⵕ) (ⵔⴻⴱ) (ⵃⴰⵕ)

(ⵉⵛ) (ⵜⴻⵏ) (ⵜⴻⵡ) (ⵜⴰ) (ⵔⴻⵖ) (ⴹⴻⵚ)

(ⵉⵛ) (ⵜⴻⵏ) (ⵜⴻⴽⴽ) (ⵙ ⴰ) (ⵢⵉ) (ⴹⴰⵕ)(3)

ⴰⵏⴰⵡ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ ⵜⵜⵕⴰⵃⵏ ⴽⵉⴷⵙ ⵡⴰⵏⵢⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵏⵏ, ⵓⵏⵓⴹ 
ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰ ⵏ ⵉⵣⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴳⵉ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⴷ 
ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ (ⴰⵎ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵢⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⵎⵊⵔⴰ... ⴷ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ 
ⵏ ⵓⵎⵕⴰⴱⴹ ⵙⵉⴷⵉ ⵛⵄⴰⵢⴱ ⴱⵓⵏⴼⵜⴰⵃ), ⴰⵏⴰⵡ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⵉⵏ 
ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⴰⵏⵥⵖⵓⵕ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵖⵏⴰⵊ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ.

2- ⴰⵖⵏⵏⵉⵊ ⵖⴰⵔ ⵢⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ :

ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵏⵜⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵚⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵏⵏⵊ, ⵖⵓⵔⵙⵏ 
ⴷⴷⵛⵓⵔⴰⵜ ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵇⴱⴱⴰⵍ ⴰⵎ ⵢⴰⵢⵜ ⵙⵉⴷⴰⵍ, 
ⴰⵢⵜ ⵜⵓⵣⵉⵏ, ⴰⵢⵜ ⵜⵎⵙⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵢⵜ ⵙⵄⵉⴷ... ⴰⵜⴳ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ 
ⵙⵙⵉⵏⴼⵏ ⵜⵏ, ⵜⵓⴷⵔⵉⵏ ⵏⵙⵏ ⵟⵟⵓⵕⴼⵏⵜ ⵖⴰⵔ ⵢⵉⵔⴰⵇⵏ ⵓⴳⴳⵯⵊⵏ 
ⵅ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴰⵎⵏⵏⵉ, ⵇⴰ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵜⵜⵃⴷⴰⵊⵊⴰⵏ ⵜⵏ 
ⴷⵉ ⵜⵎⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏⵙⵏ, ⵓⵔ ⵏⵇⵇⴰⵔ ⵛⵉ ⵇⴰ ⵓⵔ 
ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵛⵉ ⵜⵉⵄⴼⴼⴰⵏⵉⵏ ⵏⵙⵏ ⴰⵎ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵄⴼⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ 
ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵉ ⴷⴷ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⵖⴰⵔ ⴰⵔⵉⴼ 
ⴰⵎ ⵛⵛⵉⵅⴰⵜ... ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵜⵜⵅⵙⵙⴰ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⴻⵜⵜⵓ ⵛⵉ ⵜⵉⵚⴱⵃⴰⵏⵉⵏ 
ⵏ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⵏⵙⵏ ⴳⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵣⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ 
ⴰⵣⴰⵜⴽⵓ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ, ⵓⵅⴰ ⴷ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵖⴰⵔ 
ⵛⵛⵉⵅ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⴳ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⵉⵏⵙ "ⴰⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⵡⴰⵔ  ⴷⴰ ⵏⵅⵔⵉⵇ" 
ⵉⴳ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⴰⵟⵟⴰⵚ, ⴰⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵜⵇⵙⵙⵉⵙⵜ ⴷ 
ⵜⴰⵣⴳⵔⴰⵔⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵉⵙⴽⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ, ⵉⴳⴳⵉ ⵜⵜ 
ⴳ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⵥⵖⵓⵕ ⵉⴽⵏⴰ, ⴰⴷ ⵏⵔⵏⵓ ⵉⵍⴰ ⵖⵓⵔⵙⵏ 

ⵄⴰⵡⴷ ⵉⵖⵏⵏⵉⵊⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⵔⴱⵓⴱ (ⴰⵎ ⴷⵀⴰⵕ ⵓⴱⴰⵕⵕⴰⵏ 
ⵖⴰⵔ ⵢⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵏ ⵢⴰⵢⵜ ⵜⵎⵙⴰⵎⴰⵏ). ⵢⵉⵏⴰ ⵟⵟⴼⵏ ⵄⴰⵡⴷ ⴷⴳ 
ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵏⵙⴰⵢⵏ ⴰⵎ "ⵥⵥⴰⵎⵎⴰⵕ" (ⵉⵎⵉⵙ ⴷ ⴰⵎⵏⵙⴰⵢ 
ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵛⵛⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⴷⵓⵣ) ⴷ ⵜⵎⵊⴰ, ⵙ ⵓⵢⴰ 
ⵜⵜⵃⴷⴰⵊⵊⴰⵏ ⵢⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵡⵉ ⵅⴰⴼⵙⵏ ⵖⴰ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⴷ 
ⵡⵉ ⴰⵙⵏ ⵖⴰ ⵉⵔⵔⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵔⵉⴼⵉ 
ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵉⴷⴷⵔ, ⵔⵉⴷ ⵡⵉ ⵜⵏ ⵖⴰ ⵉⵙⵙⵉⵏⴼⵏ.

3- ⴰⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ :

- ⵜⵉⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰⵡⵉⵏ(4) :

ⴰⵏⴰⵡ ⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵉⵜ ⴳⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉ ⴳⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵃⵓⴷⵔⵉⵢⵏ 
ⵏ ⵜⵙⵎⵎⵓⵎⴰⵡⵉⵏ ⵉⵖⴰ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵛⵡⴰⵢ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵥⵡⴰⵏⵜ 
ⵡⴰⵎⵉ ⴷⴷ ⵖⴰ ⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⵍⵓ 
(ⴱⴰⵏⵊⵓ) ⴰⵎ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵛⵄⵟⵓⴼ ⵉⴳ ⵉⵙⵅⴷⵎⵏ ⴰⴱⴰⵏⵊⵓ ⵙ ⵢⵉⵛⵜ 
ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴷ ⵜⴰⵚⵀⵃⴰⵏⵜ, ⵉⵟⵟⴼ ⴷⴰⴳⵙ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ 
ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵣⴳ ⵢⵉⵎⵣⴳⵓⵔⴰ ⵉⴳ ⵉⵙⵅⴷⵎⵏ 
ⴰⵕⵎⵓⵏⵉ ⵉⴳ ⵉⵙⵙⵅⴷⴰⵎⵏ ⴰⵎⵔⴰⴷⴰⴼ ⵊⴰⵔ ⵢⵉⵎⵙⵍⴰⵏ ⵡⴰⵅⵅⴰ 
ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⵀⵡⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵓⵡⵉ ⴷⴷ ⵉⵅⴼⵉⵏⵙ, ⵉⵊⵊⴰ ⴰⵟⵟⴰⵚ 
ⵏ ⵢⵉⵖⵏⵏⵉⵊⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵣⵎⵎⵏ ⴷⵉ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ (ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 
ⵏ 1956). ⴷⵉⵏⵏⵉ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵓⵜⵎⵙⴰⵎⴰⵏ ⵉⴳ 
ⵉⵙⵅⴷⵎⵏ ⵍⵄⵓⴷ (ⴰⴷⵔⵉⵏ) ⴷⵉ ⵜⵉⵔⴰⵔⵜ ⵉⵏⵙ, ⵉⵟⵟⴼ ⵓⵍⴰ ⴷ 
ⵏⵜⵜⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵏⵢⴰ ⴰⵏⵥⵖⵓⵕ, ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ 
ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵢⴰⵎⵉⵏⴰ ⵍⵅⵎⵎⴰⵕⵉ ⵙ ⵢⵉⵎⵙⵍⵉ ⵉⵏⵙ ⴰⵚⴱⵃⴰⵏ ⵉⴳ 
ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵜⵏⵉⵖⵉⵏ ⵉⵏⵙ ⵜⵉⵏⵥⵖⵓⵕⵉⵏ ⵉⴳ ⵉⵡⵜⵉⵏ ⵉⵥⵡⵕⴰⵏ 
ⴷⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵜⵙⵙⵅⴷⵎ ⴳⵉ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵉⵏⵙ ⴽⴰⵎⴰⵏⵊⴰ ⴷ 
ⵡⴰⵍⵍⵓⵏⵏ. ⴷⵉⵏⵏⵉ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵎⵓⴷⵔⵓⵙ ⵉⴳ ⵉⵙⵅⴷⵎⵏ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ 
ⴷ ⵉⵛⵜ, ⵉⵟⵟⴼ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴳⵉ ⵜⵥⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ, 
ⵢⵉⵏⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴽⴽⵉⵏ ⴷⴷ ⵣⵉ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⴷ ⵉⵛⵜ.

- ⵜⵉⵚⴹⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ :

ⴷⵉ ⵜⵚⴹⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵜⵓⵙⴰ ⴷⴷ "ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵕ" ⴰⴳ 
ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⴳ ⵉⵙⵅⴷⵎⵏ ⵜⴰⴳⵉⵟⴰⵕⵜ ⴰⵎ ⴱⵏⵙⴰⵍⵎ ⵊⵉⵍⴰⵍⵉ 
ⵉ ⴷⴷ ⵉⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵜⵜⵉⴽⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵎ 
ⵜⵉⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵉⵟⴰⵕⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ '"ⵡⴰⴽⵓⵕⴷ", ⵉⵄⴰⵡⴷ ⵉ 
ⴼⵍⴰⵎⵉⵏⴽⵓ ⴰⵚⴱⴰⵏⵢⵓ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⵏⵏⵉⵊⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵎ 
ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰⵡⵀⵕⴰⵏⵉ, ⵉⵍⴰ ⵉⵜⵜⵡⵏⵏⴰⵊ ⵙ ⵜⵙⴱⴰⵏⵢⵓⵜ ⴷ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ 
ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵖⵏⵏⵉⵊ ⵏ (ⵉⵏⵉ ⵡⴰⵀ... ⵉⵏⵉ ⵡⴰⵀ) 
ⵉⴳ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ ⵜⵟⵟⴼ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ. 
ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴼⴰⵔⵉⴷ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕⵉ ⵉⴳ ⵉⵙⵅⴷⵎⵏ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⴷ 
ⵉⵛⵜ, ⵉⵄⴰⵡⴷ ⵉ ⵢⵉⵖⵏⵏⵉⵊⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵛⴰ 
ⵉⵟⵟⴼ ⴷⴳ ⵉⵣⵔⴰⵏ. ⵏⵜⵜⴰⴼ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵓⵍⴰ ⵖⴰⵔ ⵎⵉⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵔⵡⴰⵏ 
ⴷ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⵏ ⴼⴰⵕⵅⴰⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵖⵏⵉ, ⵜⵉⵏⴰ ⵡⴰⵅⵅⴰ 
ⵄⴰⵡⴷⵏⵜ ⵉ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵉⵄⴷⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵅⵎⵉ ⵙⵙⵅⴷⴰⵎⵏⵜ 
ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⵏⵙⴰⵢⵏ ⴰⵎ "ⵥⵥⴰⵎⵎⴰⵕ" ⴷ "ⵜⵎⵊⴰ", ⵇⴰ ⵜⵜⵉⵛⵛⵏⵜ 
ⴰⵙ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⵏⵙⵏⵜ ⵉⵛⵜ ⵜⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵍⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴼⴼⵖ 

ⵣⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ.

- ⵜⵉⵙⴰⵎⵔⴰⵡⵉⵏ :

ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ, ⴳⵉ ⵜⵙⴰⵎⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵢⵉⵊⵊ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ 
ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵣⴷⵉⴳⵏ, ⵉⴳⴰ 
ⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⴳⴰ ⵉⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⴰⵔⵎⵎⵓⵙ 
ⵉⵏⵙ, ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴱⵍⴰ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵃ ⴳⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ, 
ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵡⵉ ⵉⵜⵜⴽⴽⵏ ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰ ⵏ ⵓⵖⵏⵏⵊ ⵖⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵍⴰⵙⵏ. 
ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵉⵜⵜⴷⵡⴰⵍ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵉⵏ 
ⴰⵎ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴳ ⴰⵔⵉⴼ ⵉ ⴷⴷ ⵉⵙⴹⵓⵇⵇⵥⵏ 
ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⵢⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴹⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳ ⴰⵔⵉⴼ, ⵓⵅⴰ 
ⴰⴷ ⴷⴷ ⵎⵎⵔⵙⵏⵜ ⵡⴰⵜⵜⴰⵚ ⵏ ⵏ ⵜⵚⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴹⴹⵏ ⵉⴳ ⵉⵜⵜⴳⴳⵏ 
ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⵏⵜ ⴰⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰⵏⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵇⵇⵏⵏ 
ⵖⴰⵔ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴰⴼⵔⵉⵇ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ 
ⵎⴰⴽⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵙⴽⵜⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ... ⵜⵜⵃⵙⴰⴱⵖ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵉⵏⵓ 
ⴷ ⵉⵛⵜ ⵣⵉ ⵜⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰ.

ⴷⵉⵏⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏⵏⵖⵏⵉ ⴰⵎ ⵟⵟⵓⴼⴰⵍⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵉⴳ ⵉⵙⵅⴷⵎⵏ 
ⵜⴰⴳⵉⵟⴰⵕⵜ ⴷ ⵡⴰⵕⵎⵓⵏⵉⴽⴰ, ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵛⵡⴰⵢ ⴰⵖⵏⵏⵉⵊ ⵏ 
"ⴰⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⵡⴰⵔ ⴷⴰ ⵏⵅⵔⵉⵇ" ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵏⴳⴷⵓⴷ ⵄⵍⵍⴰⵍ 
ⵎⵉⵅ ⵏⵙⵙⵉⵡⵍ ⵙⵏⵏⵊ, ⴷ ⵃⵉⵎⵎⵉ ⵣⵔⵢⴰⴱ ⵉ ⵢⵓⵔⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴳ 
ⴰⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ, ⵙ ⵓⵢⴰ ⵉ ⴷⴷ ⵖⴰ ⵉⵙⵙⵔⵙ ⵣⵉ 
ⵙⵙⵉⵏⵏⵉ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⴰⵔⵉⴼ ⵖⴰⵔ 
ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵜⵜⵇⵇⵙ ⵍⵃⴰⵍ ⵡⴰⵎⵉ ⵜⵉⵚⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ 
ⴱⴷⴷⵏⵜ ⴰⵙⵙⴰ, ⵊⵊⵉⵏⵜ ⴰⵔⴰⵇ ⵉ ⵓⵖⵏⵏⵉⵊ ⴰⵎⵣⵍⵍⵄ ⴰⵣⵏⵣⴰⵢ 
ⵓⵎⵉ ⵖⴰⵔ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵡⴹⴰⵏⵜ, ⵓⵅⴰ ⴷⵔⵓⵙ ⵡⴰⵀⴰ ⵉ 
ⵄⴰⴷ ⵉⵜⵜⵙⵉⴳⵉⵏ ⵣⴳ ⵢⵉⵎⵖⵏⴰⵊ ⵏ ⵜⵚⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⴰ ⴳⵉ ⵜⴽⵍⵉ 
ⵏⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵅ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵙⵏ ⵉⵇⵙⵃⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵜⵖⵏⵏⴰⵏⵜ ⴷ 
ⵓⵎⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⴳⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ 

ⵏⵏⵖ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⵖ ⵉⵄⵉⵣⵣⵏ.

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

ⵜⵉⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⵖⵍ :

(1) - ⵜⵓⵙⴰ ⴷⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⵓⵅ ⵜⵜ ⵏⵓⵔⴰ, ⵏⴽⵙⵉ ⴳⵉ 
ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⴰⵔⵉ "ⵉⵣⵔⵉ"/"ⵉⵣⵔⴰⵏ" ⴰⵎⵓⵅ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵇⵇⴰⵔ ⴳ 
ⴰⵔⵉⴼ ⵏⵉⵖ ⴳ ⵢⵉⵔⴰⵇⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵎⵉⵅ ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ, ⵓⵅⴰ 
ⵓⵔ ⵜⵜ ⵏⵜⵜⴰⵔⵉ ⴷ ⵉⵣⵍⵉ/ⵉⵣⵍⴰⵏ ⵖⵉⵔ ⵅⵎⵉ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵉ 
ⵛⵉ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⵙⴽⴰⵏ ⵖⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ/ⵉⵣⵔⵉ.

ⵓⵍⴰ ⴷ ⵎⵉⵏ ⴷⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎ 
ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵎⵉⵏⴷⴳ ⵏⵜⵜⴰⴼ /ⵔ/ (ⴰⴽⵏⵉⵡ ⵏ /ⵍ/) ⵏⵊⵊⵉ ⵜ ⴰⵎⵓⵅ ⴷⴷ 
ⵢⵓⵙⴰ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵉⵙⴽⴰⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⵏⵜⵜⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ 
ⵎⵉⵅ ⵉⵅⴷⵎ ⵓⵎⴰⵔⴰ.

(2) - ⵏⵙⵙⵅⴷⵎ ⴷⴰ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ "ⵓⵙⵏⴰⵢ" (ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⵔⵓⵣ ⵏ 
"ⵓⵙⵏⴰⵢ") ⵙ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ "التفعيلة", ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵢⴰ ⵏⵓⵡⵉ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵣⵉ "ⵙⵏⴰⵢ 
ⵏ ⵉⵣⵔⵉ" ⵉⴳ ⵉⵜⵜⵡⴰⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ (ⴰⵢ ⴰ ⵔⴰⵍⵍⴰ ⵢⴰ ⵔⴰⵍ, ⴰⵢ ⴰ ⵔⴰⵍⵍⴰ 
ⴱⵓⵢⴰ) ⵎⵉⵅ ⵙⵏⴰⵢⵏ ⵉⵣⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵔⵉⴼ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⴷ ⴰⵙⵏ ⵙⴳⴳⴷⵏ ⴳ 
ⵓⵙⵖⵍ (ⵍⵎⵉⵣⴰⵏ) ⵏⵙⵏ.

(3) - ⴳ ⵓⴼⵢⵉⵔ ⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵣⵔⵉ, ⵉⴱⴹⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ 
ⵜⵔⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵔⴰ "ⵜ" ⴷ "ⵏ" ⵅ ⵡⴰⵢⴰⵡⵢⴰ, ⵓⵅⴰ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷⴷ 
ⵣⴰⴳⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵔ ⵡⴰⵎⵉ ⵖⴰ ⵉⵔⵏⵓ "ⴻ" ⵉⵏⵏⵓⴼⵔⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵍⵙ 
ⵇⴱⵍ ⵉ ⵙⵏⴰⵜ ⴰ ⵏ ⵜⵔⴳⴰⵍⵉⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵓⴼⵢⵉⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⵉ 
ⵢⴰ, ⵉⵡⵛⴰ ⴰⵙ ⵉ "ⵥⵡⴰⵏ" ⵉⵛⵜ ⵜⴼⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⴱⵟⵟⵉ ⵉⵏⵙ ⵉ ⵜⵉⴼⴰⵔ ⵏ 
ⵓⴼⵢⵉⵔ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵖⵓⵔⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵔ ⴰⵎⵓⵅ ⵖⵓⵔⵙ ⵏⵥⵕⴰ 
ⴳ ⵓⴼⵢⵉⵔ ⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓ, ⵉⵣⵎⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵣⴳⵍⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵏⵏⵓⴳⴰⵏ 
ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵔ ⵏ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ, ⵎⴰⵛⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵅⵣⵔ ⵖⵓⵔⵙ 
ⴷⴰ ⵣⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵖⵏⵏⵊ ⵎⵉⵏⴷⴳ ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⵣⵣⴰⵣ ⵅ ⵓⵎⵖⵏⴰⵊ ⴰⴷ 
ⵉⵙⵙⵖⵍⵉ ⴳ ⵓⵖⵏⵏⵊ ⵜⴰⵔⴳⴰⵍⵜ ⵉⴷ ⴰⵙ ⴷⴷ ⵉⵜⵜⵎⵔⵏⵓⵏ ⴳⵉ ⵛⵉ ⵏ 
ⵓⴼⵢⵉⵔ, ⴰⵎ ⵓⵙⵖⵍⵉ ⵏ "ⵥ" (ⵉ ⴷⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳⵉ "ⵥⵡⴰⵏ").

(4) - ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ "ⵜⵉⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰⵡⵉⵏ" (ⴰⵙⵓⴳⵜ ⵏ "ⵜⴰⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰⵡⵜ"), 
ⵏⵙⵙⵓⴼⵖ ⵉⵜⵜ ⵉⴷ ⵣⵉ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵏ ⵖⴰⵔ 
 ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵉ ⵏⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⴳ "ⵜⵉⵚⴹⵉⵎⵔⴰⵡⵉⵏ" (ⴰⵙⵓⴳⵜ ⵏ ,"الخمسينات"
"ⵜⴰⵚⴹⵉⵎⵔⴰⵡⵜ" ⵉ ⴷⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵣⵉ "ⵚⴹⵉⵎⵔⴰⵡ") ⵉⴳ ⵉⵙⴽⴰⵏⵏ 
ⵖⴰⵔ "الستينات", ⴷ "ⵜⵉⵙⴰⵎⵔⴰⵡⵉⵏ" (ⴰⵙⵓⴳⵜ ⵏ "ⵜⴰⵙⴰⵎⵔⴰⵡⵜ") ⵉ 
ⴷⴷ ⵏⵙⵙⵓⴼⵖ ⵣⵉ "ⵙⴰⵎⵔⴰⵡ" ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵏ ⵖⴰⵔ "السبعينيات". 

ⵏⴹⴼⵕ, ⴳ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰ, ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉ ⴷⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⵏ 
"ⵜⴰⵎⵔⴰⵡⵜ" (شية㐱الع) ⵣⵉ "ⵎⵔⴰⵡ".

ⴰⵎⴰⵔⴰ : ⵎⵉⵎⵓⵏ ⵍⵡⴰⵍⵉⴷ

ⴰⵙⵓⵖⵍ : ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⵍⵀⴰⵏⵉ
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ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ  ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ
منظمات  دولية

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ 
ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⵯⵎⵉ ⴷ 
ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ

Organisation des nations 

unies pour l’éducation, 

les sciences et la culture

منظمة ا䐣لمم لل⨱تبية والعلوم 
والثقافة

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵜⵛⵉⵡⵏ 
ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ

Organisation pour 

l’alimentation et 

l’agriculture

منظمة ا䐣لغذية والزراعة

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ 
ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ

Organisation 

Internationale du 

Travail

منظمة العمل الدولية

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ 
ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ

Organisation mondiale 

de la santé

منظمة الصحة العا䑅لية

ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ La banque mondiale البنك الدو䑊ل
ⴰⴼⵏⵉⵇ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ 
ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ

Fond monétaire 

international

صندوق النقد الدو䑊ل

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ 
ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ 
ⵜⴳⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴽⵣⵢⴰⵏⵜ

Organisation mondiale 

pour la propriété 

intellectuelle

للملكية  العا䑅لية  ا䑅لنظمة 
الفكرية

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ 
ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ

Organisation maritime 

internationale

ا䑅لنظمة البحرية الدولية 

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ 
ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉ 
ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

Organisation 

internationale du 

tourisme

منظمة السياحة العا䑅لية

ⴰⵙⵡⵊⴷ: ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱ                إعداد: رشيد نجيب

ⵣⴳ ⴰⵍⴻⵍⵍⵛ ⵏ ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵍⵡⴰⵙⵟⴰⵏⵉ

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵡⵅⴼⵉⴼ

ⵙⵙⵉⵡⵍ ⴰ ⵎⴻⵎⵎⵉ, ⵙⵙⵉⵡⵍ
ⵏⵉⵖ ⵙⵙⵏⵄⵜ ⵙ ⵜⴹⵡⴹⵉⵏ.

ⵙⵙⵇⵙⴰ ⴰ ⵎⴻⵎⵎⵉ ⴱⴰⴱⴰⴽ
ⵏⵉⵖ ⵙⵙⵇⵙⴰ ⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ;

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵡⵅⴼⵉⴼ
ⵢⵛⵛⵓⵔⵏ ⵜⵉⵎⴹⵍⵉⵏ.

ⵙⵙⵇⵙⴰ ⵍⴰ ⵅ ⵓⵣⵎⴰⵎⵎⴰⵔ
ⵢⵙⵙⵓⵏ ⵜⵉⵎⵍⵍⵉⵡⵉⵏ,

ⵔⵔⵉⵎⴰⵜ ⵉ ⵏⵜⵜⵢⵏ
ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵉ ⴷⴰⵙⵏⵜ ⵖⵣⵉⵏ?
ⵙⵙⵇⵙⴰ ⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵎⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⵎⵉⵏ ⵏⵖⵉⵏ?
ⵎⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⵅ ⵓⵙⵍⴰⵥ

ⵉ ⵎⵉⵏ ⵅⴼ ⵏⴷⴷⵢⵏ ⵜⵉⵅⵛⴱⵉⵏ?

ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⴱⵔⴽⴰⵏⵏ
ⴷⴳ ⵓⵍⴰⵡⵏ ⵖⵣⵉⵏ,

ⵢⵡⵜⴰ ⵡⵓⵏⵥⴰⵕ ⵙ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ
ⵢⵙⵙⵖⵎⵉ ⵜⵉⴳⴳⵯⴷⵉⵡⵉⵏ.

ⵎⵉⵏ ⵢⵎⵙⴰⵍⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ?

ⵙⵙⵇⵙⴰ ⵜⵏ ⵎⵉⵏ ⴳⴳⵉⵏ?
ⵎⴰ ⴼⴼⵓⴷⵏ ⵜⵉⵍⵍⵍⵉ

ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵜ ⵓⴼⵉⵏ?

ⵎⴰ ⴷ ⵍⴰⵥ ⵉ ⴷⴷ ⵉⵔⵣⴼⵏ
ⵣⵉ ⵇⵇⵄ ⵜⵉⵖⵎⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵏⵉⵖ ⵢⵉⵏⵏⵉ ⵜ ⵢⵙⵙⵓⵢⵙⵏ

ⵣⵉ ⵍⴰⴳⴳⵯⴰⵊ ⵉ ⴷⴷ ⵓⵙⵉⵏ?

ⵉⵎⵣⵓⵔⵏ, ⴱⵔⴰⵢⴰⵔ ⵏ 2014

ⵃⴰⴽⵉⵎ ⵍⵡⴰⵙⵟⴰⵏⵉ
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ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ 

ⵜⴰⵙⴳⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021

ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⵡⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2021. ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴷ 
ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ : ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ 
ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ 
ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴽⵡ ⴷ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵅⴼ 
ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵙⵍⵉⵥⵕⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ 
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ 
ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19.

ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵕⵉⵏ, 
ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 
ⵜⵉⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵙ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵣⵏⴻⵏ ⵏⵖ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ 
ⵏ ⵖ ⵜⴰⵏⵓⵔⵣⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, 56 ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ 
ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢ ⴷ 
ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ.

ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵎⴳⵔⴰⴹ 165 ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵢⵓⴳⴳⴰ 
ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ 
ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ 
ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵕ, ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ 
ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴰⴷ.

ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⴰⵜⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 
ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ 37-
21, ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴳⵓⵏⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ 
ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵓⵣⵔⵉⴼⵏ, 
ⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ 2021 ⵅⴼ ⵓⴰⵢ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 38 ⵏ 

ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ. ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵣⵎⵣ 
ⴰⴷ, ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⴼⵙⵔⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ 
ⴰⴷ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏ 
ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ 
ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵉⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 962 ⵏ ⵜⵙⴰⵔⴰⴳⵉⵏ 
ⵜⵜⵓⵥⵍⵉⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ. 39,51% ⵏ 
ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ 
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ. ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵢⴰⴷ 
ⵜⵉⵡⴹ ⵖⵔ 36,8% ⵉ ⵉⵎⴳⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ, 17,  79% 
ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴷ 5,86% ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ 
ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵓ 
ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ 
ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ, ⵢⵓⴽⵣ ⴷ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵉⵡⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 
2021,  59 ⵏ ⵉⵙⵏⴰⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⵉⴼⵉⵎ ⴳ 39 
ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ 
ⵡⵓⵙⵍⵉⴳⵏ. ⵉⵡⴰⵍⴰ ⴷⵉⵖ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ 
ⵏ ⵜⵏⵣⵡⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ, ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⴰⴳⴰⵔⵏ ⵉ 
ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵏⴰⴽⴰⵍ ⴳ 
ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ.

ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⴰⵙⴽⴰⵏ ⴰⵙⵍⵉⵥⵕ 
ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵔ 31 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⵉⵔ 2021,  13 ⵏ 
ⵉⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵏ ⴷ 37 ⵏ ⵉⵕⴰⴷⵢⵓⵜⵏ.

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 
2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2023, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⵉⵍⵓⴼ, ⴷⴰ ⵜⵜⴰ 
ⵜⵜⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵉⵏⴰ 
ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ 
ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ, ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ 
ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⵜⵜⵔⵏ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⴷⵍ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ 
ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⴼⴽ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰ.

ⵉⴳⴰ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ 
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴼⴽⴰⵏⵉⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ 
ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴽⵔⵓⴼⵏ ⵏ 
ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994, ⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ 
ⵙ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ , ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ 
ⵄⵍⵉ ⵃⵕⵛ ⵕⵕⴰⵙ  ⴷ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⵟⵟⴰⵡⵚ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵡⵙⵏ 
ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ 1 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1994 ⴰⵙⵉⵏ ⵉⵛⵏⵢⴰⵍⵏ ⵜⵜⵢⵔⴰⵏⵉⵏ 
ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴰⴷ: ⵓⵔ 
ⵜⵍⵍⵉ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ 
ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ, ⵜⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⴰⴷ 
ⵜⵜⵢⵉⵎⵉⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵏ 10.000 
ⴷⵔⵀⴰⵎ. ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵏⵄⵕⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ 
ⵉⵎⵏⵄⴰⵕⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, 
ⵍⵍⵉ ⵍⴽⵎⵏⵉⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 200 ⵏ ⵓⵎⵏⵄⴰⵕ, ⵢⵉⵍⵉ 
ⴳⵉⵙⵏ ⵓⵎⵏⵄⴰⵕ ⵃⵎⴰⴷ ⴷⵖⵖⵉⵔⵏⵉ ⴷ ⵓⵎⵏⵄⴰⵔ ⵃⴰⵙⴰⵏ 
ⵉⴷⴱⵍⵇⴰⵙⵎ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵏⵄⵕⵏ ⴼ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⴰⵏⵉⵏ 
ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵎⵎⴰⵙⵙⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ 
ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵓⵍⴰ 
ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⴰⵎⵏⵉⵙⵜⵉ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ 
ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴻⵔⵏⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ 
ⵉ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, 
ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⴷ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ 
ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ 20 
ⵖⵓⵛⵜ 1994 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ 
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ ⵎⴰⵙ 
ⵢⵓⵔⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙⵏ ⵓⵏⴳⴰⵍ ⵏ: 
ⴰⵙⴽⴽⵉⴼ ⵏ ⵉⵏⵥⴰⴹⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⵉⵍ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ 
ⵕⴱⴱⵉ ⴼ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ.

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵄⵍⵉ ⵉⴽⴽⵏ, 

ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ

ⵜⴳⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⵎⵔⵏⵉⵙⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ 
ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ. ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 
1940 (ⵉⴼⴹ ⴷ ⵜⵥⴰⵜ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⴰⵏ).

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⵖⵎⴽ ⵍⵍⵉ 
ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ. 

ⵜⵓⵔⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴼ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⵉⴷⵍⵉⵙⵏⴰ 
ⴷ ⵜⵜⵙⵓⵖⵍⵏⵉⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⴷⴷⵉⵔⵉ. 

ⵜⵓⵔⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴼ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ 
ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵓⵙⵍⵉⵎ.

ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⵎⵔⵏⵉⵙⵉ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ 
ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵜⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴳⴰⴷⴷⴰⵢⵜ, ⵉⵍⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ 
ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. 

ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⴽⵔ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ  ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ ⵍⴰⵏⵉⵏ 
ⴰⵣⵡⵍ: ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵔⵔⴰⵡ. 

ⵜⵓⵔⴰ ⴼⴰⵟⵎⴰ ⵍⵎⵔⵏⵉⵙⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ: 
ⵛⴰⵀⵔⴰⵣⴰⴷ ⵜⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⵙ ⴳⵔⵡ, ⵜⵉⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, 
ⵜⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵉⵏ ⵏⵜⵜⵓ, ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴳⵔⵡ...ⴷ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ 
ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵡⵉⵏⴰ ⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ 
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵙⵜⵓⵔⵢⴰⵙ ⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ. 

ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⵎⵔⵏⵉⵙⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ 
ⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ 
ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ.

ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015 (ⵙⵉⵏ ⵉⴼⴹⵏ ⴷ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ 
ⵎⵔⴰⵡ).

ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⵎⵔⵏⵉⵙⵉ    ⵢⵓⵔⴰ ⵜ : ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱⴰⴱⵓⵕⵟⵕⵉ



ⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⵜⵙⵙⵎⵖⵕ ⵙ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 

ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ

ⵜⵙⵙⵎⵖⵕ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⵙ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ 
ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⴷⴷⵔ 
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ 
ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ.

ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⴷⴷⵖ ⵙ ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏⵏⵙ 
ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ,ⴷ 
ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷ 
ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 
12 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ 
ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⴰⵙⵙ 
ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ 
ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ 
ⵏ ⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⴷⵕⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵥ .

ⵜⵣⴰⵢⴷ ⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵡⵡⵓⵔⴰⵏ ⴳ 
ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ 
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Amadalpresse

Rabat, le 01 Février 2023/2973

Son Excellence M. Nasser BOURITA,

Ministre des Affaires Etrangères, de la 
Coopération et des Marocains résidant à 
l’étranger du Royaume du Maroc,

Objet : demande aux ambassadeurs 
d’arrêter de falsifier l’histoire du Maroc et 
de recruter des enseignants de la langue 
amazighe pour la scolarisation des enfants 
des citoyens marocains résidant à l’étranger

Monsieur le Ministre,

Nous sommes profondément stupéfaits 
que l’ambassadrice de notre royaume 
au Royaume d’Espagne réduit la longue 
histoire du Maroc à l’arrivée des 
conquérants «Arabes» en Afrique du Nord 
(1) sur la web officielle de l’ambassade, 
en persistant à falsifier notre riche histoire 
comme l’avait déjà et maladroitement 
soutenu l’ambassadeur Youssef Amrani 
lorsqu’il était destiné en Afrique du Sud 
(2), en réduisant l’histoire du Maroc à une 
courte période  de 12 siècle seulement, 
-lorsque la tribu amazighe des Aouraba 
avait offert refuge et nommé sultan Idriss 
Premier-,  en allant en contradiction totale 
de contenu du discours royal, soutenu à 
l’occasion de la célébration de la fête du 
Roi et du Peuple, du 20 août 2021, où Sa 
Majesté Le Roi Mohamed VI avait déclaré 
que : « Le Maroc est visé du fait qu’il est 
un Etat pleinement constitué depuis plus 
de douze siècles, outre une longue histoire 
amazighe…».

Nous vous demandons de faire votre 
possible pour que nos représentations 
diplomatiques cessent de persister à falsifier 
notre «mémoire collective», qui dépasse, 
désormais, les dynasties musulmanes, et 
qui s’enracine au-delà des quatre siècles 
de présence romano-phénicienne et des 
royaumes maures et rétrocédant jusqu’à 
la préhistoire, et en remontant jusqu’à 
«l’Homme d’Adrar ighoud», qui constitue 
pour le moment l’aïeul de toute l’humanité, 
depuis 315 000 ans ! Et par conséquent 
de les conseiller d’être fiers de notre 
histoire plurimillénaire qui dépasse même 
les 33 siècles qu’avait résumé Mohamed 
Chafik dans son livre et que l’historienne 
Halima Ghazi-Ben Maïssa résume 
formidablement en ces termes: «Tout 
le monde sait que le pays de Tamazgha 
(Afrique septentrionale ou Berbérie) avait 
connu une occupation fabuleuse de sa terre 
depuis l’Australopithèque jusqu’à l’homme 
historique en passant par l’Homo Erectus, 
l’Homo sapiens d’Ighoud, l’homo sapiens 
sapiens (auteur de la culture atérienne), 
le Mechti Afalou (auteur de la culture 
mouilahienne nommée à tort d’Ibéro-
maurusienne) et le Capsien …» (3) .

Monsieur Le Ministre,

Laissez-nous vous confesser que ce n’est 
pas de tout normal que des ambassades 
accréditées au Maroc, comme celles 
d’Espagne, d’Allemagne, de France, des 
USA, du Canada, de Suisse, d’Angleterre, 
de Suède, de Pologne, de Finlande, de 
la Palestine et de l’Union Européenne… 
félicitent le peuple marocain pour leur 
nouvel an amazigh 2973 et que nos 

ambassadeurs à l’étranger l’ignorent 
complètement pour le fêter et partager la 
joie de sa célébration avec nos communautés 
résidentes à l’étranger, à l’exception bien 
sûr de celle de la Belgique !

Notre ambassadrice Madame Karima 
BENYAICH vient d’être élue présidente 
de la Commission permanente du Conseil 
diplomatique de «Casa Mediterraneo» à 
Alicante le week-end dernier et ça serait 
fort recommandable qu’elle sache que les 
Amazighs seraient à l’origine de la création 
de la civilisation méditerranéenne, avant la 
venue même des phéniciens, l’apparition 
de l’empire romain et la conquête des 
Arabes et des Ottomans, selon les études de 
l’anthropologie génétique du prestigieux 
immunologue espagnol Dr. Antonio Arnaiz 
Villena de l’Université Complutence de 
Madrid (4) et selon l’une des études de 
notre prestigieux amazighologue Mohamed 
Chafik (5).

Monsieur Le Ministre,

Dans son discours adressé à la Nation 
à l’occasion du 69e anniversaire de la 
Révolution du Roi et du Peuple, de ce 
20 août 2022, S.M. le Roi avait rappelé 
la pertinente question de que ce qu’on 
a fait pour l’encadrement religieux et 
éducatif nécessaire aux plus de 5 millions 
de marocains à l’étranger, y compris les 
centaines de milliers de juifs.

Jusqu’à maintenant, et à notre 
connaissance, ni votre ministère, ni votre 
comité thématique de la commission 
technique dédié à l’encadrement culturel, 
cultuel et éducatif, ni le ministère de 
l’Education national, interpellé par une 
vingtaine d’ONG en juin dernier (6), ni le 
Conseil de la Communauté Marocaine à 
l’Etranger (CCME), ni la Fondation Hassan 
II pour les MRE ne se sont penché à prendre 
des mesures ou/et élaborer des initiatives 
ou des projets en faveur de recruter des 
enseignants de langue amazighe pour 
les missions éducatives étrangères, en 
respectant la Constitution du premier 
juillet 2011, et la loi organique n ° 26.16. 
Pourtant, la majorité écrasante des citoyens 
marocains résidents à l’étranger sont 
originaires de nos régions amazighophones 
de Souss, du Rif, de Moyen Atlas et 
d’Assamer (Sud-Est), et qui ont eu, cette 
année écoulée, l’extraordinaire exploit de 
contribuer au PIB national avec plus de 
100 milliards de dirhams !

Monsieur Le Ministre,

Comme vous faites partie du gouvernement 
d’Amghar Aziz AKHENNOUCH et selon 
la circulaire N° 5/2021, vous exercez le 
pouvoir exécutif, sous l’autorité du chef de 
gouvernement, nous avons le plaisir de vous 
rappeler ce que nous avons déjà exposé 
dans le courrier déposé au sein de votre 
ministère le 15 juin 2022, par rapports au 
respect des droits des Amazighs que :

- du fait que  l’article 5 de la Constitution 
marocaine stipule que la langue amazighe 
est officielle, à côté de l’arabe, depuis 2011, 
que la loi organique n ° 26.16, concernant 
la mise en œuvre du caractère officiel de la 
langue amazighe est adoptée depuis 2019, 
et que le président du gouvernement Aziz 
Akhannouch vient de renforcer son usage 
dans l’administration publique (7), nous 
vous prions bien d’avoir l’amabilité de 
prendre en compte la langue amazighe, et 
d’essayer de l’inclure, le plus possible, au 
sein de tous les programmes éducatives, 
projets culturels et conventions bilatérales, 
et plus particulièrement au sein des accords 
bilatérales de notre pays avec les pays 
européens concernant les «Enseignements 
de Langue et de Culture d’Origine (ELCO)», 
mis en œuvre sur la base d’une directive 
européenne du 25 juillet 1977 visant à la 
scolarisation des enfants des travailleurs 
migrants, et sachant bien que l’ONU et 
l’UNESCO vient de lancer officiellement 
à partir de Paris, le 13 décembre passé, 
la Décennie Internationale des langues 
autochtones DILA 2022-2032.

- d’intégrer l’enseignement de la langue 
amazighe au sein des centres scolaires 
et culturels qui se trouvent à l’étranger, 
sans oublier de penser à organiser des 
activités sociales, culturelles, artistiques 
et académiques au sein de ces centres en 
faveur de la promotion de la connaissance 
de la culture, du patrimoine matériel et 
immatériel, de l’histoire et civilisation 
amazighes.

 – de bien vouloir traduire en amazighe 
et d’écrire en graphie «Tifinagh» les 
écriteaux et les plaques de signalisation de 
nos diverses ambassades et départements 
consulaires. Sans oublier de traduire votre 
ministère en amazighe à côté de l’arabe 
(et de l’anglais) dans vos conférences de 
presse, comme l’a fait le porte-parole du 
gouvernement.

– de respecter l’identité historique de 
notre royaume, -et par extension de toute 
l’Afrique du Nord-, comme l’ont révélé au 
monde les exploits de l’équipe de football 
du Maroc au mondial de Qatar-2022, en 
rectifiant l’appellation discriminatoire 
de «Maghreb Arabe», car il est tout-à-
fait incohérent de continuer à utiliser des 
terminologies à connotation idéologique, 
qui ne font que blesser profondément 
les sentiments, la sensibilité, l’identité 
et la fierté des millions des citoyens 
marocains (et nord-africains). En effet, 
il est préférable d’utiliser les termes de 
l’«Afrique du Nord», du «Tamazgha», 
ou encore du «Grand Maghreb» selon le 
préambule de notre constitution.

Monsieur Le ministre,

Dans l’espoir que vous preniez en compte 
sérieusement nos requêtes et que vous 
entamiez une politique volontariste contre 
cette discrimination raciale à l’encontre de 
l’histoire du Royaume du Maroc et de sa 
langue officielle amazighe, veuillez agréer 
l’expression de nos salutations distinguées.

Signé : Rachid RAHA  – Président de 
l’Assemblée Mondiale Amazighe (AMA)

 Notes :

(1)- http://www.embajada-marruecos.es/
reino-de-marruecos/historia/

(2)- https://amadalamazigh.press.ma/fr/
raha-repond-a-lambassadeur-amrani-le-
maroc-shonore-par-un-passe-depassant-
largement-les-12-siecles-et-remontant-
jusquau-berceau-de-lhumanite/

(3)- Halima Ghazi-Ben Maïssa in Le Monde 
Amazigh n°66, septembre 2005.

(4)- Dr. Antonio Arnaiz Villena & Jorge Alonso 
García: Egipcios, Bereberes, Guanches y 
Vascos”, Editorial Complutense de Madrid, 
2000.

(5)- Mohamed Chafik : « Les berbères, leur 
contribution à l’élaboration des cultures 
méditerranéennes », Le Monde Amazighe, no 
67, décembre 2005

(6)- https://amadalamazigh.press.ma/fr/
des-ong-amazighs-interpellent-le-ministre-
marocain-de-leducation-nationale-sur-les-
motifs-dexclusion-de-lenseignement-de-la-
langue-officielle-amazighe-aux-enfants-des-
mre/

(7)- https://lematin.ma/express/2023/
a z i z - a k h a n n o u c h - i n t e g r e - l a m a z i g h -
ladministration-publique/385424.html.

Les Amazighs protestent contre la falsification des diplomates 

marocains de l’histoire du Royaume du Maroc
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A Son Excellence Patricia MIRALLES, Secrétaire d’Etat 
auprès du ministre des Armées, chargée des Anciens 
combattants et de la Mémoire,

Objet : Réparation des préjudices causés par la guerre 
chimique contre le Grand Rif marocain.

Références : PDR/EMP/A057679 (& PDR/SCP/BEAR/
D026495).

Madame La Secrétaire d’Etat,

A l’occasion de la 60ème anniversaire de la disparition de 
notre grand héros Mohamed Abdelkrim EL KHATTABI, 
leader de la guerre de libération du Rif et de la résistance 
à la colonisation hispano-française du 1921 à 1926, nous 
voulons attirer votre attention et de vous demander de 
pencher, consciencieusement, sur notre légitime requête sur 
le grand préjudice non résolue impliquant immanquablement 
la responsabilité de la République française, à côté de la 
monarchie espagnole, dans l’utilisation des armes chimiques 
contre les populations civiles du Grand Rif marocain pendant 
la Guerre du Rif de 1921-1927.

Je vous informe que Le Président de la République, Monsieur 
Emmanuel MACRON, avait bien reçu notre correspondance 
du 21 juillet 2021, à l’occasion du centenaire de la fameuse 
bataille d’Anoual, et qu’il nous avait confié «le soin de nous 
assurer de la meilleure attention avec laquelle il a été pris 
connaissance de notre courrier et les préoccupations qui 
motivent notre démarche», nous avait écrit le commissaire 
en chef de 1ère classe de l’État-Major particulier de 
la présidence de la République, Jean LE ROCH, le 10 
septembre 2021. Ce dernier avait ajouté que: «soulignant 
qu’il s’agit d’un sujet délicat, il a fait savoir que cela relève 
des compétences confiées à la ministre déléguée au-
près de la ministre des Armées chargée de la mémoire et 
des anciens combattants ». Or, depuis et à ce jour, on n’a 
malheureusement reçu aucune suite à cette affaire de la part 
de Mme. Geneviève DARRIEUSSECQ, précédente ministre 
déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la 
mémoire et des anciens combattants !

De ce fait, c’est la raison pour laquelle nous vous adressons 
directement à vous, dans l’espoir que cette fois-ci notre 
demande sera « examinée avec soin et que vos services ne 
manqueront pas de nous faire directement savoir la suite 
susceptible de lui être réservée ».

N’oublions pas que lors de son déplacement en Algérie en 
février 2017, votre président Monsieur Emmanuel MACRON 
avait eu le courage d’affirmer que: «la colonisation est un 
crime. C’est un crime contre l’humanité. C’est une vraie 
barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons 
regarder en face en présentant aussi nos excuses à l’égard de 
celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes». 
Le Roi Philippe de Belgique, lui aussi, avait exprimé ses plus 
profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période 
coloniale belge au Congo (l’actuelle RDC). L’Allemagne a fait 

de même, elle a reconnu avoir commis «un génocide» contre 
les Héréros et les Namas en Namibie au début du XXe siècle 
et elle va les dédommager. Récemment, le premier ministre 
Mark RUTTE des Pays-Bas, a reconnu le 19 décembre 
dernier à La Haye que: «je pensais que l’esclavage était 
une histoire qui est loin derrière nous, j’avais tort, nous ne 
pouvons que reconnaître et condamner l’esclavage, dans les 
termes les plus clairs, en tant que crime contre l’humanité» 
et par la suite il a présenté ses excuses, à titre posthume à 
tous les esclaves du monde et à tous leurs descendants.

En effet, la France ne pouvait rester indifférente envers cette 
historique injustice de l’utilisation des armes chimiques 
contre les populations civiles du Grand Rif marocain durant 
les années vingt du XXe siècle. Rappelons que: «la France 
s’est retrouvée, au début du siècle passé, responsable d’un 
protectorat sur le Maroc, (Ex-Empire chérifien marocain). 
En vertu de ce protectorat, la France était censée assurer la 
protection du Maroc dans ses frontières authentiques. Or, 
il s’en est suivi un dépeçage, une partition et une pseudo 
«pacification» par les armes et le sang. En tant que «nation 
civilisée», la France était tenue par le droit coutumier et 
conventionnel de la guerre de protéger, notamment, la 
population civile et de ne pas se rendre complice ou utiliser 
elle-même contre cette même population sans défense et 
non combattante des armes prohibées. Or, les documents, 
archives et études témoignent de ce que, dans un premier 
temps, la France s’est rendu complice de l’Espagne à laquelle 
elle a vendu des armes chimiques de destruction massive 
avant de les utiliser elle-même contre les rifains (population 
du nord du Maroc), lors de la guerre de libération conduite 
par le président Mohamed Abdelkrim EL KHATTABI. La 
guerre chimique contre le Grand Rif est non seulement 
une violation des règles les plus élémentaires du droit de 
la guerre mais de surcroît et encore plus grave les héritiers 
des victimes d’hier continuent de souffrir aujourd’hui 
encore. En effet, de nombreuses études génétiques d’experts 
confirmés démontrent et témoignent des effets mutagènes et 
cancérigènes des armes utilisées: l’ypérite ou gaz moutarde, 
le phosgène, le disphosgène et la chloropicrine». (https://
www.amazigh.press/fr/le-role-et-la-responsabilite-de-
la-france-dans-lutilisation-des-armes-chimiques-contre-
le-rif).

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, 
Madame Patricia MIRALLES, l’expression de notre très 
haute considération.

Signé : Rachid RAHA – Président de l’Assemblée Mondiale 
Amazighe

Copie :

Monsieur Le Président Emmanuel MACRON

Monsieur l’Ambassadeur de la République Française au 
Maroc.

Les Amazighs demandent à la Secrétaire d’Etat auprès du ministre français 

des Armées, chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, réparation 

des préjudices causés par la guerre chimique contre le Grand Rif

BANK OF AFRICA va à la rencontre des Marocains 
Citoyens du Monde –MCM- dans le cadre de son 
partenariat avec «Les Rencontres de la Fondation 
Trophées Marocains du Monde» initié par BM 
Magazine et La Fondation Trophées Marocains du 
Monde

Suite au discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI 
que dieu l’assiste appelant les établissements publics 
et le secteur national de la finance et des affaires à 
s’ouvrir davantage sur les investisseurs parmi les 
membres de la communauté marocaine à l’étranger, 
et à mettre en place, en leur faveur, des mécanismes 
efficaces de parrainage, d’accompagnement et de 
partenariat, BANK OF AFRICA se mobilise avec ses 
partenaires BM Magazine et La Fondation Trophées 
Marocains du Monde pour être au plus près de la 
communauté et répondre aux besoins des MCM dans 
leurs pays de résidence.

En effet, BANK OF AFRICA a donné un nouvel élan à 
son initiative « Séminaires Régionaux d’Investissement 
des MCM » lancée depuis 9 ans à travers l’organisation 
d’une trentaine de rencontres dans les différentes 
régions du Royaume au profit de 1.500 participants 
et avec l’accompagnement de plus de 150 experts 
métiers représentant des institutions publiques et 
privées. Aujourd’hui, cette initiative s’étend au-
delà des frontières marocaines dans les pays à forte 
communauté de MCM, ayant un intérêt stratégique 
pour le Royaume.

Ce cycle de rencontres à l’étranger a démarré le 11 
novembre 2022 à Londres et la 2nde édition s’est 
tenue à Bruxelles le vendredi 27 janvier 2023 sous le 
thème: «Développement économique du Maroc : Quel 
rôle pour les Marocains du Monde?».

Ce séminaire a eu pour but de créer un espace 
d’échanges autour des différents chantiers ayant 
permis d’améliorer le climat des affaires au Maroc, en 
l’occurrence la diversification du tissu économique, 
le renforcement des structures logistiques et la 
modernisation du cadre juridique et administratif. 
Ce fut également l’occasion de présenter les 
différents dispositifs de financement, de conseil et 
d’accompagnement que BANK OF AFRICA met à la 
disposition des Marocains du Monde pour leurs projets 
d’investissement au Maroc.

La banque confirme ainsi, à travers ce partenariat, sa 
position de banque proche des MRE et son rôle d’acteur 
financier incontournable pour les MRE investisseurs.

 Après Londres, BANK OF AFRICA fait

 escale à Bruxelles à la rencontre des

Marocains Citoyens du Monde
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تجسيدا  ا䑅لدرسة  تصبح  وبذلك  ا䑅لح䑊ل.  تراثه  䅊ف  بها  يؤمن  التي 
ال⨱تاث  وعنا㔱ص  التواريخ  من  متعددة  صور  䐥لدماج  حقيقيا 
الثقافية، وبنائها ع䑉ل قيم مش⨱تكة ومتقف عليها تكرس الوعي 

بأهمية ا䐧لعتماد ا䑅لتبادل ب䩆ي الثقافات .
* تعليم ال⨱تاث لتحس䩆ي التعلم وتجويده: حيث يساعد استخدام عنا㔱ص 
بشكل  ا䑅لح䑊ل  وجواره  ا䑅لتعلم  أ㌱سة  محيط  䅊ف  ا䑅لألوفة  ال⨱تاث 
مناسب )الشخصيات ا䑅لحلية البارزة، ا䑅ل䐧لحم، ا䐣لغاني، الحكايات، 
التقاليد( 䅊ف 㐱شح وتوضيح الدروس ا䑅لقررة. وتعتمد هذه الطريقة 
ع䑉ل التفاعل والتواصل ب䩆ي ا䑅لدرس وا䑅لتعلم䩆ي 䅊ف فهم ال⨱تاث ع䑉ل 

أسس سليمة لتصبح أكثر فعالية 䅊ف التحصيل .
- مدخل التاريخ الشفوي: سواء العادي أو السمعي الب㔱صي أو الرقمي 
يساعد ع䑉ل إثارة انفعا䐧لت ا䑅لتعلم وتنمية اتجاهات إيجابية نحو 
ا䑅لادة، نظرا لجاذبيته وفاعليته القصوى 䅊ف توليد الرغبة والدافعية 
التخيل  نشاط  يعزز  أن  إمكانية  جانب  إ䑉ل  التعلم.  عملية  䑅لتابعة 

وا䑅ل䐧لحظة والنقد، وبالتا䑊ل يدعم عملية التعلم .
وورش  مخت⠱بات  وا䐣لف䐧لم،  والصور  ا䐣ليقونات  أخرى:  مداخل   -
العمل اليدوي والحر䅊ف، الرح䐧لت ا䑅ليدانية، عروض ا䑅لتاحف )آثار، 
ا䐣لدوار،  ولعب  التمثيل  ا䑅لعارض،   ،)... مخطوطات  مسكوكات، 

الكنوز الب㐱شية الحية، الشهادات ...
* هيكلة وتنظيم هوية المتعلم لبناء و㥊ع مواطنا⩊ت:

ا䐣لصالة  باستيعاب   : عليها  الحفاظ  وأهمية  والذاكرة  بالهوية  الو㥊ع   -
مواجهة  䅊ف  ا䐥ليجابية  قيمها  إنتاج  وإعادة  للمجتمع  الثقافية 
ا䐣لجيال،  ب䩆ي  القيمي  التواصل  لتعزيز  وتمثلها  العو䑅لة،  تحديات 
تهيئة  الثقا䅊ف والقيمي، مع  ا䐧لغ⨱تاب  وتوظيفها 䑅لواجهة مظاهر 
ا䑅لتعلم ل䐧لنفتاح ع䑉ل ا䑅لعارف والخ⠱بات الثقافية الكونية ا䑅لش⨱تكة؛

ما  ا䑅لتعلم  إدراك  من خ䐧لل  - فهم ا䐧لنتماء وتعزيز ا䐧لندماج 䅊ف المجتمع: 
وأساليب  فطري  وعي  من  ا䑅لح䑊ل  وال⨱تاث  التاريخ  عليه  ينطوي 
واتجاهات  قيم  إكسابه  ع䑉ل  التأكيد  مع  وتثقيف،  وترفيه  توعية 
ذات طابع إنساني تتعا䑉ل ع䑉ل الفروق الثقافية، الدينية، العرقية 
والجغرافية، وتنمية وعيه لتقبل التنوع الثقا䅊ف 䅊ف مجتمعه، وذلك 
بفهم القواعد العامة للعيش والقيم ا䑅لش⨱تكة التي يتقاسمها هذا 

ا䑅لجتمع؛
- المواطنة النشيطة : من خ䐧لل معرفة ذاته ومحيطه يكتسب الثقة 
تقبل  ع䑉ل  القدرة  ويكتسب  ا䐢لخرين  ع䑉ل  يتعرف  كما  بنفسه، 
ا䐧لخت䐧لفات وثقافة ا䐧لح⨱تام والتعايش مع ا䐢لخر والتضامن معه. 
ويتأتى ذلك بقراءة تاريخ وتراث ا䑅لجتمع ا䑅لح䑊ل وتفس䨱ي العمليات 
الحياة  䅊ف  واعية  بطريقة  ا䑅لشاركة  عن  ا䑅لسؤولة  ا䐧لجتماعية 
كمواطن  للت㔱صف  الجماعي  وعيه  يبني  ما  وهذا  ا䐧لجتماعية، 

مسؤول ومستن䨱ي ومهتم بمشاكل مجتمعه ؛
اح⨱تام  قيم  تنمية  الجماعية:  المشاركة  إطار  䅊ف  والتنوع  التعدد  تدب䨱ي   -
الحضارية  البيئة  ثراء  䅊ف  مظاهره  أهمية  وتقدير  الثقا䅊ف،  التنوع 
الجذور  اكتشاف  خ䐧لل  فمن  الوطني.  والنسيج  للمجتمع 
ومكانتها  سماتها  ع䑉ل  والتعرف  ا䐧لجتماعية  لهويته  التاريخية 
وا䐧لع⨱تاف بانتمائه للمجتمع ، يكون قادرا ع䑉ل التعرف ع䑉ل تنوع 
ع䑉ل  ا䐧لنفتاح  من  متمكنا  وأيضا  والجماعية،  الفردية  الهويات 
ا䑅لعارف والخ⠱بات الثقافية للشعوب ا䐣لخرى، وهذا ما يهيئه لتعلم 

التعايش مع الطابع التعددي للمجتمع والتنوع الثقا䅊ف للعالم، بما 
يتطلبه من توفيق واختيار ب䩆ي دواعي ا䐧لنتماء والهوية وواجبات 

الحا㘱ض تجاه ا䐣لفراد وا䐣لفعال وا䐣لفكار والنظم؛
تراث  䅊ف  ا䑅لا㙊ض  ثقافة  عن  البحث  والمنهجي:  النقدي  الحس  تربية   -
وا䐧لستكشاف  البحث  مهارات  استخدام  طريق  عن  الحا㘱ض 
والتوثيق ا䑅لنهجي لل⨱تاث، وتوظيف أساليب حفظه ون㐱شه وتداوله 
ا䑅لتاحة.  والتداول  الن㐱ش  وفضاءات  البحث  تقنيات  باستخدام 
لدراسة  صارمة  علمية  معاي䨱ي  صياغة  من  ذلك  يستلزم  ما  مع 
مصادر هذا التاريخ وال⨱تاث، بنقدها والبحث عن جوانب التناقض 
والقصور فيها بغية تنقية التاريخ وال⨱تاث وجعله أكثر مصداقية؛

- تنمية قيم ا䐧لبتكار والتجديد والتغ䨱ي: أي ا䐧لستمداد من مكونات هذا 
التاريخ وال⨱تاث أساليب إبداعية ووسائل فنية مبتكرة لتوظيفها 
䅊ف إعادة إنتاج ال⨱تاث وتداوله ع䑉ل نحو إبداعي ينمي لدى ا䑅لتعلم 
ا䑅ليل إ䑉ل البحث ا䑅لنهجي التاريخي النقدي، وليس ا䐧لرتباط العاطفي 
الحميمي بالتاريخ وال⨱تاث التي تكرس لها ا䑅لناهج الحالية وتقدم 
ا䑅لبا㐱شة  وبيئتنا  حياتنا  بناء  䐥لعادة  كنموذج  ا䑅لا㙊ض  عن  صورة 
وأنشطتنا ع䑉ل أسلوب ونمط هذا ا䑅لا㙊ض. وهذا يعني منح ا䑅لتعلم 
تاريخه وتراثه، وتنمية  الواعي تجاه  ا䐧لختيار والت㔱صف  إمكانية 
ميوله 䅊ف اتجاهات ا䑅لحاكاة أو ا䑅لقاومة أو التجريب وابتكار هويات 
والخطأ  ا䑅لحاولة  وإمكانية  مفروضة،  وليست  جديدة  وخ⠱بات 

وإعادة ا䑅لحاولة وا䑅لخاطرة وال䐧ليق䩆ي ؛
خاتمة

امتدادا  الثقافية  التعددية  ع䑉ل  القائم  وتعليمه  التاريخ  تعلم  يعد 
وقضاياه  وإشكالياته  هويته  بنى  إبستيمولوجي  بحثي  䑅لسار 
ا䐧لجتماعية  والعلوم  التاريخ  مدارس  ب䩆ي  ا䑅لحتدم  النقاش  حول 
تفاعلها  إطار  䅊ف  وا䐥لسطوغرافيا  وا䑅لنهج  ا䑅لعرفة  مسائل  بشأن 
البنيوي مع ال㐱شوط ا䑅لوضوعية للكتابة التاريخية، وكذلك ضمن 
مسار البحث عن مخرج من ا䐣لزمة ا䐥لبستمية التي تخبطت فيها 
العلوم ا䐥لنسانية، وع䑉ل رأسها التاريخ، سواء ع䑉ل مستوى قضايا 
 / الكوني  إشكالية  عن  فض䐧ل  وا䑅لوضوعية،  ا䑅لوضوع  أو  ا䑅لنهج 

الوطني وا䑅لح䑊ل 䅊ف كتابة التاريخ.
إ䑉ل جانب هذا النقاش ا䐥لبستيمولوجي ا䑅لنهجي، فرضت القضايا 
التاريخ  كتابة  ع䑉ل  نفسها  والثقافية  وا䐧لجتماعية  السياسية 
نفسه  للتاريخ  وا䑅لدرس  ا䑅لؤرخ  وجد  إذ  وتعلمه،  وتدريسه 
وال⨱تبوية  الثقافية  السياسات  ورهانات  باختيارات  محكوما 
䅊ف  عمله  وتوجه  تحكم  التي  ا䑅لوضوعية  لل㐱شوط  وخاضعا 
الحذر  䅊ف  الضغوط  هذه  وتتمثل  وا䑅لدرسية.  ا䐣لكاديمية  الساحة 
إ䑉ل  إضافة  التاريخ،  من  النوع  لهذا  ا䐥ليديولوجية  التوظيفات  من 
سيطرة النزعات الشمولية ع䑉ل كتابة وتدريس التاريخ 䅊ف مواجهة 
ع䑉ل  الوطني  النسيج  تهدد  التي  الثقافية  والفروق  ا䐧لخت䐧لفات 
التاريخ  الرؤية. ولذلك كان سياسة كتابة  حد زعم أصحاب هذه 
القومي  وال⨱تاث  للتاريخ  ا䐣لهمية  إي䐧لء  إ䑉ل  متجهة  وتدريسه 
الوطني أو ا䐣لممي، وتقديمه 䅊ف صورة مليئة بالبطو䐧لت وا䐥لبداعات 
وتخليد  القومي䩆ي،  ا䐣لبطال  وتوق䨱ي  اح⨱تام  فرض  ع⠱ب  وا䐥لنجازات 
ذكرى ا䐣لحداث القومية البطولة، وفرض التماهي مع هذا التاريخ 
وال⨱تاث بإحيائه وا䐧لحتفاء به، لغاية ا䐧لعتزاز والتقليد وا䑅لحاكاة، 
إيديولوجي  لهدف  ذلك  وكان  لها.  والخضوع  ا䐧لرتباط  إ䑉ل  وصو䐧ل 
لتاريخ  ا䐥لذعان  خ䐧لل  من  القومي  الشعور  ترسيخ  هي  سيا㍊س 
الطويل  التاريخي  البعد  القوم ذي  الوجود  وتراث يشهد ع䑉ل هذا 

وا䑅لستمر والحافل با䐥لنجازات العظيمة.
واستجابة 䑅لوجة الحقوق الثقافية وال⨱تبية ع䑉ل القيم ا䐥لنسانية، 
مقاربة  اعتماد  نحو  ال⨱تبوية  النظم  عرفتها  التي  والتحو䐧لت 
ا䑅للحة  الحاجة  برزت  ا䐧لختيار،  وال⨱تبية ع䑉ل  بالكفايات  التدريس 
䐥لعادة النظر 䅊ف مناهج كتابة وتدريس التاريخ ليشمل منظورات 
والحساسيات  ا䑅لحلية  وا䑅لجتمعات  ا䐣لطراف  كل  وتراث  وآراء 
وفهمه  التاريخ  هذا  معرفة  بغاية  وذلك  وا䐧لجتماعية.  الثقافية 
ا䐧لجتماعي  ا䐧لندماج  قيم  تعزز  التي  والطبائع  ا䑅لهارات  وغرس 
القائم ع䑉ل مبدأ »الوحدة 䅊ف ظل التنوع«. وهو ا䑅لسعى الذي تروم 
تخصيص  ع䑉ل  التنصيص  خ䐧لل  من  تحقيقه  ا䑅لغربية  ا䑅لدرسة 
حيز 䅊ف ا䑅لناهج وال⠱بامج الدراسية لتدريس الخصوصيات ا䑅لحلية 
والجهوية وا䑅لتعددة ثقافيا، هذا ا䑅لسعى وا䑅لطمح يفتقر 䅊ف الوضع 
الراهن إ䑉ل مقاربة تصورية إجرائية لتنزيله ع䑉ل أرضية ا䑅لمارسة 

البيداغوجية والديدكتيكية.
* مفتش تربوي للتعليم الثانوي با䑅لديرية ا䐥لقليمية للناظور، 
وباحث 䅊ف سوسيولوجيا الثقافة والتنمية

المغر⡊ب  بالتاريخ  يتعلق  فيما  الدراسية  المناهج  ترون  كيف   *
بشكل عام وا䐣لمازيغي ع䑉ل وجه الخصوص؟

ادماج   « عنوان  يحمل  مؤلفا  اصدرنا   2003 سنة  منذ 
ا䐣لمازيغية 䅊ف النظام ال⨱تبوي ا䑅لغربي« ا㐱شنا فيه ا䑉ل مقررا 
الخاصة  التعليمات  ففي  ا䐧لبتدائية.  ا䑅لدارس  䅊ف  التاريخ 
بمادتي التاريخ و الجغرافية نجد انها تهدف ا䑉ل » تكوين 
الذي يعتز بب䐧لده و عروبته و اس䐧لمه«،  الصالح  ا䑅لواطن 
العليم  䅊ف  ا䐧لجتماعيات  برنامج  الوطنية:  ال⨱تبية  )وزارة 
كلها  ا䑅لقررة موجهة  ال⠱بامج  ان  ( حيث   .1977 الثانوي 
ا䑉ل جعل التلميذ يعتز بعروبته ، لذلك 䐧ل يجب ان نستغرب 
ان تخ䑉ل ا䑅لغاربة عن وطينتهم لحساب القضايا ا䑅ل㐱شقية 
واحتقار  بعروبته،  يعتز  لكي  مصنوعة  مرجعتيهم  䐧لن 
وضمنها  وتقاليد  لغة  و  ثقافة  من  مغربي  هو  ما  كل 
الكوارث  ومن  ا䐣لمازيغية.  الحضارة  و  ا䐣لمازيغية  اللغة 
انه  هي  ا䐧لن  ا䑉ل  اثارها  وتركت  ا䑅لغربي  منها  يعاني  التي 
䅊ف السنة الخامسة اسا㍊س وهي السنة ا䐧لو䑉ل التي يلتقي 
فيها التلميذ مع التاريخ نقدم له 䅊ف الدرس ا䐧لول » ا䑅لدينة 
العربية(   الجزيرة  )شبه  ا䐧لس䐧لم  قبيل  العربية  القبيلة  و 
كتاب ا䐧لجتماعيات للسنة الخامسة من التعليم ا䐧لسا㍊س 
وزارة ال⨱تبية الوطنية طبعة 1996 ( أليست هذه جريمة 
و  قريته  و  محيطه  يجهل  الذي  ا䑅لغربي  ا䑅لواطن  حق  䅊ف 
ومن  العربية؟  القبائل  مختلف  يحفظ  و  ليتعلم  مدينته 
خ䐧لل 19 درس مقررة لهذه السنة نجد درسا واحدا يتعلق 
با䑅لغرب و 14 درسا متعلقا با䑅ل㐱شق العربي. كيف 䐧ل نجد 
التعاطف ا䑅لفرط مع القضايا ا䑅ل㐱شقية ضدا ع䑉ل ا䑅لصالح 
ا䐣لمازيغية 䅊ف  ادماج   : ا䑅لغربية؟ )محمد حنداين  الوطنية 
النظام ال⨱تبوي ا䑅لغربي. طبعة او䑉ل 2003 ن㐱ش ابو رقراق 

، الرباط(.
㐱شقي  هو  ما  بكل  ا䑅لغاربة  عقل  يشحن  التعليم  استمر 
وكانت الحركة ا䐣لمازيغية هي الوحيدة تناضل ضد التيار 

والكل  ا䐣لمازيغية.  فقط  ليس  و  ا䑅لغرب  انصاف  اجل  من 
اجل  من  صائبا  كان  موقفها  䐧لن  وصمدت  ضدها   كان 
ا䑅لغرب او䐧ل. وبحكم ارتباطها بالتاريخ ا䑅لغربي وبجذوره 

التاريخية فقد انصفها التاريخ. 
ال⠱بامج  ع䑉ل  تهب  التغي䨱ي  رياح  بدأت   2011 دستور  بعد 
التعليمية ا䑅لتعلقة بالتاريخ فاصبح ما تدعو اليه الحركة 
ا䐣لمازيغي  التاريخ  ادراج  تم  اذ  ا䐣لمازيغية يصبح مقبو䐧ل 
وا䑅لقاومة  ا䐣لمازيغية،  ا䑅لمالك  و  ايغود  جبل  كانسان 

ا䐣لمازيغية كل ذلك لم يكن موجودا من قبل. 

اضف ا䑉ل ذلك ا䐧لستمرار ا䑉ل ا䐧لن 䅊ف القول ان تاريخ ا䑅لغرب 
يبتدا مع قيام الدولة ا䐧لدريسية. غ䨱ي ان ذلك لم يعد يطرب 

احدا بل اصبح اضحوكة وخرافة ضمن الخرافات.
والثقافة  والحضارة  التاريخ  تغييب  تم  لماذا  نظركم  䅊ف   *
التاريخ  من  الحذر  هذا  ولماذا  الدراسية  المناهج  䅊ف  ا䐣لمازيغيت䩆ي 

الحقيقي للمغرب؟
يتحكم  التعليمية  ال⠱بامج  و  ال⨱تبوية  الهندسة  كانت 
 ، ا䑅ل㐱شقي  التوجه  ذات  الوطنية  الحركة  ايديولوجية 
ومازالت هذه الذهنية موجودة داخل دهاليز وزارة ال⨱تبية 
ما  لكل  قوية  معارضة  جيوب  تشكل  ومازالت  الوطنية 
ا䐣لمازيغية,  اللغة  تدريس  تعارض تجويد  امازيغي و  هو 
لذلك فال⠱بامج الحالية رغم تطورها النسبي ما تزال تردد 
نظرة  هنالك  و䐧لزالت  ا䐧لدارسة  مع  يبدا  ا䑅لغرب  تاريخ  ان 
تقليدية للتاريخ والتي تبتعد عن عن ا䑅لنهجية العلمية و 
تستعمل  علمية  الغ䨱ي  ا䑅لصطلحات  توال  ف䐧ل  ا䑅لوضوعية، 
الفتح   « و  العربي«  »الفتح  مثل  التاريخي  الخطاب  䅊ف 
ا䐧لس䐧لمي« او الدولة الخارجية لوصف الدولة البورغوطية 
وغ䨱ي ذلك من النصطلحات الغ䨱ي علمية و من غريب ا䐧لمر 
ا䐧لخذ  و  با䑅لوضوعية  لهم  ا䑅لشهود  ا䑅لؤرخون  حتى  انه 
بفرنسا  الحوليات  كمدرسة  العلمية  التاريخية  با䑅لدارس 
للمغربles écoles des annales  يوقفون هذه ا䑅لنهجية 
ا䐣لمازيغية.  الحضارة  و  با䐣لمازيغية  ا䐧لمر  يتعلق  عندما 
الدراسية  و  الثقافية  䑅لرجعيتهم  الحذر  هذا  يرجع  وقد 
تاريخية  باوهام  ا䑅لغاربة  شحنت  الوطنية  الحركة  ان  اذ 
بعيدة عن الحقيقة التاريخية للمغرب. وهذا ع䑉ل ما اعتقد 
بانشاء  ا䑅لغربي  التاريخ  باعادة  تبدا  ا䑅لغربية  الدولة  جعل 
مجموعة  اصدر  والذي  التاريخي  للبحث  ا䑅للكي  ا䑅لعهد 
ايجابية  خطوة  و  مهمة  انها  من  الربغم  و  ا䑅لؤلفات  من 
نحو اعادة كتابة التاريخ ا䑅لغربي، لكنها مايزال الحذ من 

التاريخ ا䐣لمازيغي موجودا 

ا䐣لبحاث  أن  ترون  أ䐧ل    *
وا䐧لكتشافات  العلمية 
جية  لو كيو ر 䐣ل ا
ا䐣لخ䨱ية  وا䐣لن⬱ثبولوجية 
النظر  بإعادة  كفيلة 
مع  المناهج  هذه  䅊ف 
التاريخ  استحضار 
الطويل  ا䐣لمازيغي 

للمغرب؟
ايديولوجية  من  انط䐧لقا  درس  كما  التاريخ  ان  صحيح 
البحاث  امام  الصمود  ع䑉ل  قادرا  يعد  لم  م㐱شقية 
اعادة  اصبح  الدقيقة  العلمية  الدراسات  و  ا䐧لركيولوجية 
بان  ا䐧لن  القول  䐧لن  عنه  محيد  ا䐧ل  ا䑅لغربي  التاريخ  كتابة 
التاريخ ا䑅لغربي يبدا مع ا䐧لدارسة يصبح اضحوكة واكذوبة 
ا䐧لجتماعية حول  ا䑅لنصات  انتشار  بعد  صادعة، وخاصة 
التاريخ ا䑅لغربي و ما يقوم ا䑅لؤرخون ا䐧لمازيغ اصبح معه 

التاريخ ا䑅لغربي يشق طريقه نحو الحقيقة التاريخية. 
و  الوطنية  الروح  ان  واضح  بشكل  ن䐧لحظه  ما  وهذا 
القومية ا䑅لغربية ترجع شيئا فشيئا وكل الفضل يرجع ا䑉ل 
مناض䑊ل الحركة ا䐣لمازيغية الذين حملوا من ب䩆ي شعارتهم 
شمال  䅊ف  الشباب  نسمع  ا䑅لغربي«  التاريخ  كتابة  »اعادة 
 Corrigez l’histoire nous« شعار   يرددون  افريقيا 

»sommes pas des Arabes

فقط  ليس  باخر  أو  بشكل  له  ا䐧لستجابة  تم  ما  وهو 
تونس  إن  بل   ، افريقيا  شمال  كل  䅊ف  وإنما  ا䑅لغرب،  䅊ف 
اليه  يرجون  اصبحوا  ا䐣لمازيغي  تاريخها  تناست  التي 

وبافتخار.
* حاورته رشيدة إمرزيك

أسئلة لرئيس ا⨮تاد ا䐬لمعيات ا䐣لمازيغية ⠬بنوب ا䑅لغرب  ورئيس 䔭 IPACCممد حنداين 
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»ا䐬لوز« 䑅لهرجان  عشرة  ا䐭لادية  الدورة  فعاليات  ⨮تتضن  »ا䐬لوز«أس䙊ن  䑅لهرجان  عشرة  ا䐭لادية  الدورة  فعاليات  ⨮تتضن  أس䙊ن 

* منت㔱ص إثري - اسني
شهدت الجماعة ال⨱تابية 䐣لسني، إقليم الجوز، تنظيم فعاليات الدورة الحادية 
ع㐱شة 䑅لهرجان الجوز بإقليم الحوز، ع䑉ل مدى أيام 29-28-27 يناير 2023، 
ورهانات  الجبلية  السياحة  ال⨱تاث،  الثقافة،  التاريخ،  “أدرار:  شعار  تحت 

التنمية”.
ا䑅ُلنظمة من طرف جمعية “أصدقاء ا䑅لنتزه الوطني لتوبقال  الدورة  وتميزت 
الحوز  إقليم  عمالة  إ㐱شاف  تحت  الجوز”،  وشجرة  البيئة  ع䑉ل  للمحافظة 
بفقرات  أسني،  أسفي ومجلس جماعة  وب㐱شاكة مع مجلس جهة مراكش 
حول  وطنية  وندوة  والرياضة  والفن  الثقافة  ب䩆ي  جمعت  ومختلفة  متنوعة 
إ䑉ل  با䐥لضافة  التنمية”،  ورهانات  ال⨱تابي  ا䑅لجال  䅊ف  التفعيل  ب䩆ي  “ا䐣لمازيغية 
فقرات من فن »التبوريدة« وسهرات فنية متنوعة أحيتها مجموعة من الفرق 

ا䐣لمازيغية ا䑅لعروفة بإقليم الحوز.  

أنشطة متنوعة..
ا䑅لنظمة  اللجنة  تمكنت 
نسخة  تنظيم  من 
للمهرجان،  استثنائية 
䐣لول  شهدت  والتي 
موضوع  مناقشة  مرة 
الرسمي  الطابع  تفعيل 
ا䑅لجال  䅊ف  ل䐣لمازيغية 
إ䑉ل  با䐥لضافة  ال⨱تابي، 
التبوريدة«  »فن  فقرات 
ا䑅لهرجان  واكبت  والتي 
أيام  ث䐧لثة  مدى  ع䑉ل 
من  ا䐧ل䐧لف  واستقطبت 
القرى  الزوار من مختلف 

التابعة لجماعة أسني.
موازية،  انشطة  عدة  ب⠱بمجة  قامت  كما   
ا䑅لجالية  للمنتوجات  معرض  تنظيم  أبرزها 
والتعاونيات  للجمعيات  فضاء  وتوف䨱ي 
النسائية والف䐧لحية، وتنظيم فقرات رياضية 
أطلس  »جمعية  من  بمساهمة  متنوعة 
توبقال الرياضية »وهي إحدى أبرز الجمعيات 
ع䑉ل  الرياضية  بأنشطتها  ا䑅لعروفة  الرياضية 
الصعيد ا䑅لح䑊ل وا䐥لقليمي والجهوي، وسهرات 
الفنية  الفرق  من  مجموعة  بمشاركة  فنية 
توبقال”،  “مجموعة  ك  وا䐥لقليمية،  ا䑅لحلية 
“مجموعة  باند”،  تاماّكيت  “مجموعة 
أيت  إبراهيم  “مجموعة  أوداد”،  الحس䩆ي 
بطل  و  محلية«،  »أحواش”  فرق  و  العهد” 
نتاما  أحمد  ع䑊ل«،  »بابا  ا䐣لمازيغي  ا䑅لسلسل 

الذي أمتع الجمهور الحا㘱ض بفقرات فنية كوميدية.

ا䐧لحتفاء با䐥لنسان والمجال
يومه  افتتحت  والتي  “الجوز”،  䑅لهرجان  ع㐱شة  الحادية  الدورة  اختارت 
27 يناير بحضور شخصيات سياسية وجمعوية وممث䑊ل السلطات  الجمعة 
والتعاونية  والجمعيات،  بالفنان䩆ي،  ا䐧لحتفاء  والجهوية،  وا䐥لقليمية  ا䑅لحلية 

ا䑅لحلية وا䐥لقليمية.
وعملت ع䑉ل جعل العن㔱ص الب㐱شي ا䑅لح䑊ل 䅊ف صلب التنمية ا䑅لستدامة، من خ䐧لل 
تحفيزه عمليا وجعله محورا  وكذا  والتشاور،  والتنسيق  التنظيم  䅊ف  إ㐱شاكه 

أساسيا 䅊ف صلب التنمية ا䑅لنشودة.
واقتصاديا  ثقافيا  تقليدا  ا䑅لهرجان،  هذا  خ䐧لل  من  ا䑅لنظمة  الجهات  وتُرسخ 
وب䩆ي  أسني  منطقة  به  تزخر  الذي  والطبيعي  الثقا䅊ف  ا䑅لوروث  ب䩆ي  يمزج 
وا䐧لجتماعية  الثقافية  بالخصوصيات  التعريف  䅊ف  للمساهمة  ا䑅للحة  الحاجة 
الدفع  䅊ف  مساهمتها  وبأهمية  با䑅لنطقة  الطبيعية  وا䑅لؤه䐧لت  وا䐧لقتصادية 

بعجلة التنمية”.

نشطاء وباحثون يدعون لتفعيل ا䐣لمازيغية 䅊ف ا䑅لجال الترا⡊ب
ا䑅لنظمون: نافذة للتعريف با䑅لوروث الثقا䅊ف والسياحي للمنطقة

مدير  محند،  أيت  ع䑊ل  أكد 
الجهات  أن  ا䑅لهرجان، 
䅊ف  وا䑅لشاركة  ا䑅لنظمة 
مهرجان  فعاليات  تنظيم 
الحوز،  بإقليم  الجوز 
إعطاء  ع䑉ل  عازمة 
للفعل  جديدة  دينامية 
بمنطقة  والفني  الثقا䅊ف 
جهويا  وإشعاعها  أسني 
ووطنيا، مع إبراز ما تزخر 
وتسويقه  تنميته  ع⠱ب  به 
䅊ف  تساهم  قاطرة  وجعله 

تنمية ا䐥لنسان وا䑅لجال.
إن  محند  أيت  وقال 

با䑅لوروث  للتعريف  نافذة  الجوز  »مهرجان 
والطبيعي  والسياحي  والحضاري  الثقا䅊ف 
䐥لبراز  وفرصة  ا䑅لنطقة،  به  تزخر  الذي 
من  به  تزخر  وما  الطبيعية  مؤه䐧لتها 

أن  مضيفا  مقومات، 
حاجة  䅊ف  »ا䑅لنطقة 
وفنية  ثقافية  لتظاهرات 
ا䑅لساهمة  من  لها  䑅لا 
التنمية  䅊ف  الفعالة 

ا䑅لنشودة«. 
جمعية  رئيس  وشدد   
الوطني  ا䑅لنتزه  “أصدقاء 
ع䑉ل  للمحافظة  لتوبقال 
البيئة وشجرة الجوز” ع䑉ل 
أن »هذه ا䑅لنطقة ا䑅لعروفة 
ع䑉ل  تتوفر  سياحيا 
مؤه䐧لت ثقافية وسياحية 
وطبيعية،  واقتصادية 
وفنية  ثقافية  تظاهرات  هكذا  䑅لثل  وتحتاج 
الب㐱شي  العن㔱ص  وإبرازها وجعل  لتسويقها 

ا䑅لح䑊ل 䅊ف صلب تنمية ا䐥لنسان وا䑅لجال«.

أيت 䔭مند: مهرجان ا䐬لوز نافذة للتعريف با䑅لوروث 
الثقا䅊ف والسياحي 䐣لس䙊ن
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ال⨱تاث،  الثقافة،  التاريخ،  “أدرار:  شعار  جذب 
ا䐣لنظار،    ” التنمية،  ورهانات  الجبلية  السياحة 
ا䑅لنظمة  الجهات  اختارته  الذي  العنوان  وهو 
الجوز  䑅لهرجان  ع㐱شة  الحادية  الدورة  لفعاليات 
بإقليم الحوز، احتضنته الجماعة ال⨱تابية 䐣لسني، 
ا䐣لنظار   ،2023 يناير   27-28-29 أيام  مدى  ع䑉ل 
وخلق نقاشا هاما 䅊ف صفوف الفاعل䩆ي با䑅لنطقة، 
وهذا ما من شأنه ا䑅لساهمة 䅊ف ال⨱تكيز أكثر ع䑉ل 
التنمية  خلق  䅊ف  الفعال  ودوره  »أدرار«  أهمية 

ا䑅لنشودة.
الثقافية والفنية فرصة  وتعد مثل هذه ا䐣لنشطة 
تنمية  وخلق  بها،  والنهوض  للمنطقة  لل⨱تويج 
التضامني،  ا䐧لقتصاد  وتشجيع  مستدامة  محلية 
وتحريك  ا䐧لستثمارات  جذب  ع䑉ل  القدرة  وخلق 
أسني  منطقة  باعتبار  ا䑅لنشودة،  التنمية  عجلة 

تزخر: 
أو䐧ل: بمؤه䐧لت طبيعية وسياحية جّذابة يمكن أن 
ا䑅لختلفة  ا䐧لستثمارات  جذب  䅊ف  هاما  دورا  تلعب 

وا䑅لتنوعة،
وتاريخية  وحضارية  ثقافية  بإمكانيات  ثانيا:   

التنمية  䅊ف  باستثمارها  جديرة 
ال⨱تابي،  والتسويق  ا䑅لحلية 
وتحقيق ا䐥لق䐧لع التنموي ا䑅لنشود 

اقتصاديا واجتماعيا،
جبال  بوابة  باعتبارها  ثالثا:   
أع䑉ل  يعد  الذي  الكب䨱ي  ا䐣لطلس 
وشمال  ا䑅لغرب  䅊ف  جبلية  قمة 

إفريقيا.
ع䑉ل  بتوفرها  ا䑅لنطقة  تعرف 
وسياحية  طبيعية  مؤه䐧لت 

تؤهلها  وثقافية  وتاريخية 
ومبادرة  ا䐧لستثمارات،  لجذب 
تنظيم هكذا تظاهرة إشعاعية 
الرامية  الدينامية  䅊ف  ل䐧لنخراط 

وتقف  التنمية،  تعيق  التي  ا䐣لغ䐧لل«  »ك㌱س  إ䑉ل 
با䐥لضافة  با䑅لنطقة،  عج䐧لتها  تحريك  وجه  䅊ف 
الفاعل䩆ي  وتشجيع  ا䐧لستثمارات  جذب  إ䑉ل 
ا䑅لنتجات  تثم䩆ي  ع䑉ل  وا䐧لجتماعي䩆ي  ا䐧لقتصادي䩆ي 
مثل  شأن  من  كما  للمنطقة،  وا䑅لجالية  ا䑅لحلية 
با䑅لنطقة  الثقا䅊ف  الجمود  ك㌱س  التظاهرات  هذه 

وجعل الثقافة 䅊ف صلب التنمية ا䑅لجالية.

فا䑅لهرجانات وا䐣لنشطة الثقافية 
ثقافيا  استثمارا  أضحت 
وعن㔱صا  وسياحيا،  واقتصاديا 
ا䑅لستدامة  التنمية  䅊ف  فعا䐧ل 
ا䑅لنشودة، باعتبارها تشد اهتمام 
والسلطات  ا䑅لنتخبة  الهيئات 
الخاص  والقطاع  العمومية 
والجمعوية  ا䑅لدنية  والفعاليات 
ا䐧لقتصادي  ال⨱تويج  䅊ف  وتساهم 
䅊ف  وهي  ال⨱تابي،  والتسويق 
يفرض  ثقا䅊ف  عن㔱ص  ذاتها  حد 
نفسه ضمن أي اس⨱تاتيجية أو 

سياسة ثقافية.
قاطرة  الجوز  ولجعل مهرجان 
للتنمية ا䑅لنشودة، وحدثا ثقافيا 
سنويا بارزا، وإعادة ا䐧لعتبار للمنطقة، فإنه من 
جميع  ع䑉ل  ومنفتحا  مفتوحا  يبقى  أن  ا䑅لنطقي 
تسعى  التي  والتصورات  وا䐣لفكار  ا䑅لساهمات 
موقعة  ليضمن  ا䑅لهرجان  بهذا  الدفع  لتطويره 
الداعمة  الك⠱بى  الوطنية  ا䑅لهرجانات  ضمن 
الثقافية  وا䑅لتنوعة  ا䑅لتعددة  تجلياتها  䅊ف  للتنمية 

بع䩆ي  ا䐣لخذ  مع  وا䐧لجتماعية،  وا䐧لقتصادية 
ع䑉ل  التنمية  لهذه  ا䐥ليجابي  ا䐧لنعكاس  ا䐧لعتبار 
أسني،  بها  تزخر  التي  الهامة  الب㐱شية  ا䑅لوارد 
مدنية  وفعاليات  الجمعيات  ع䑉ل  أكثر  وا䐧لنفتاح 
شك  ب䐧ل  ستساهم  والتي  مختلفة،  وثقافية 
بأفكارها وتصوراتها 䅊ف تطوير وتجويد الدوارات 

القادمة.
وإن كان الخ䐧لف 䅊ف الدوارات السابقة يدور حول 
فالدورة  بها،  تدار  كانت  التي  ا䐣لحادية  الطريقة 
ا䐣لخ䨱ية، بشهادة الكث䨱ي من ا䑅لشارك䩆ي وا䑅لتابع䩆ي، 
حققت نجاحا هاما، كّما وكيفا ومن حيث ا䑅لقاربة 
التشاركية وا䐧لنفتاح أكثر ع䑉ل الفعاليات ا䑅لحلية، 
ا䑅لهرجان  تدب䨱ي  أن طريقة وصيغة  وبرهنت ع䑉ل 
تطور بشكل ملحوظ، ونأمل 䅊ف الجهات ا䑅لنظمة 
وا䑅ل㐱شفة ع䑉ل تطويره أكثر 䅊ف ا䑅لستقبل ووضعه 䅊ف 
خريطة ا䑅لهرجانات الوطنية ودمقرطتة من حيث 
مع  والتعاون  والتنسيق  والتسي䨱ي  التدب䨱ي  طرق 
ا䑅ُلنتخبة والفاعل䩆ي ا䐧لقتصادي䩆ي  الجهات  مختلف 
قاطرة  يُصبح  حتى  وا䑅لدني䩆ي،  وا䐧لجتماعي䩆ي 
والثقافية  ا䐧لقتصادية  التنمية  䅊ف  بقوة  فّعالة 

وا䐧لجتماعية بأسني.

دعا نشطاء وباحثون أمازيغيون إ䑉ل 㘱ضورة 
من  رافدا  وجعلها  ل䐣لمازيغية  ال⨱تابي  التفعيل 
وا䐣لقاليم  الجماعات  بمختلف  التنمية  روافد 
ا䑅لغربية، وفق ما ينص عليه دستور 2011 وكذا 
الرسمي  الطابع  لتفعيل  التنظيمية  القوان䩆ي 
ل䐣لمازيغية باعتبارها “رصيدا مش⨱تكا لجميع 

ا䑅لغاربة”.
“العالم  جريدة  مديرة  أكدت  جانبها  فمن 
الحكومة  رئيس  ومستشارة  ا䐣لمازيغي” 
الشيخ،  ابن  أمينة  ا䐣لمازيغي،  با䑅للف  ا䑅لكلفة 
ع㐱شة  الحادية  الدورة  فعاليات  ضمن  ندوة  䅊ف 
تفعيل  أن  ع䑉ل  الحوز،  بإقليم  الجوز  䑅لهرجان 
الطابع الرسمي ل䐣لمازيغية 䐧ل يقت㔱ص ع䑉ل اللغة 
وحدها، وإنما يهم الثقافة بكل ما تحمله من 

رهانات حقيقية للتنمية.
وأضافت ابن الشيخ 䅊ف ذات الندوة ا䑅لنعقدة حول 
ا䑅لجال  䅊ف  التفعيل  ب䩆ي  “ا䐣لمازيغية  موضوع 
ا䑅لهرجانات  أن  التنمية”،  ورهانات  ال⨱تابي 
حقيقية  رافعة  تشكل  أن  يمكنها  الثقافية 
وا䑅لستثمرين  السياح  جلب  خ䐧لل  من  للتنمية، 
أبناء ا䑅لنطقة وغ䨱يهم، ما يستوجب إعداد  من 

بنية تحتية م䐧لئمة.
و䅊ف ذات السياق أشارت ابن الشيخ، إ䑉ل تجربة 
مهرجان “تيفاوين” بتافراوت الذي أصبح منذ 
وملتقى  للتنمية،  قاطرة   2005 سنة  تأسيسه 

سنويا 䐣لبناء ا䑅لنطقة.
ومن جهته دعا رئيس منظمة تاماينوت، عبد 
الله ص⠱بي، رؤساء الجماعات ا䑅لحلية وا䑅لجالس 

والجهوية  ا䐥لقليمية 
ا䐣لمازيغية  䐥لدماج 
ال⨱تابي،  ا䑅لجال  䅊ف 
عليه  نصت  䑅لا  وفقا 
䅊ف   2021 دورية 
ا䑅لخطط  تنزيل  شأن 
ا䑅لندمج  الحكومي 
الطابع  لتفعيل 
ل䐣لمازيغية،  الرسمي 
 2019 دورية  وقبلها 
بإدماج  ا䑅لتعلقة 
ا䑅لجال  䅊ف  ا䐣لمازيغية 

ال⨱تابي.
ع䑉ل  ص⠱بي  وأكد 
تفعيل  㘱ضورة 
الرسمي  الطابع 
 ، يغية ز ما ل䐣ل
عليه  ا䑅لنصوص 
 ،2011 دستور  䅊ف 
عليه  أجمع  الذي 
وكذلك  ا䑅لغاربة،  كل 

مراحل  بتحديد  ا䑅لتعلقة  التنظيمية  القوان䩆ي 
وكيفيات  ل䐣لمازيغية  الرسمي  الطابع  تفعيل 
إدماجها 䅊ف مجا䐧لت التعليم والحياة العامة ذات 

ا䐣لولوية.
ا䐣لمازيغي،  العا䑅لي  التجمع  رئيس  أكد  وبدوره 
يعرف  أن  ا䑅لفروض  من  كان  أنه  الراخا،  رشيد 
دستور  䅊ف  ل䐣لمازيغية  ترسيمه  بعد  ا䑅لغرب 
جميع  䅊ف  وطنيا  ونقاشا  ثقافية  ثورة   ،2011

أنحاء ا䑅لغرب و䅊ف ا䑅لهجر حول الهوية الحقيقية 
لهذا البلد، وهو ما لم يتحقق حتى هذه السنة 

)2023/2973(، “سنة النهضة ا䐣لمازيغية”.

إ䑉ل  با䐥لضافة  الحكومة،  أن  الراخا  وأضاف 
ل䐣لمازيغية  الرسمي  الطابع  بتفعيل  التزاماتها 
䅊ف مجال التعليم من أجل ضمان استمراريتها، 
مناهج  䅊ف  النظر  بإعادة  أيضا  ملزمة  فهي 
تاريخ  تختزل  التي  ا䑅لغربية،  با䑅لدرسة  التاريخ 

ا䑅لغرب 䅊ف 12 قرنا.
تاريخ  إ䑉ل  فبا䐥لضافة 
ا䐣لمازيغية  ا䑅لمالك 
العريق، يضيف الراخا، 
كل  ل䐣لمازيغ  كان  فقد 
الدول  بناء  䅊ف  الفضل 
من  ابتداء  ا䐥لس䐧لمية 
والدة  ا䐣لوربية  كنزة 
الثاني،  ادريس  ا䑅لو䑉ل 
مع  ا䑅لرابط䩆ي  إ䑉ل 
تاشف䩆ي  بن  يوسف 
ثم  النفزاوية  وزينب 
وتأسيس  تومرت  ابن 

الدولة ا䑅لوحدية.
إ䑉ل  الراخا  وأشار 
حول  دراسة  نتائج 
جيا  لو بو و نثر 䐣ل ا
أن  أكدت  الجينية، 
الشعوب  بعض 

ا䑅لتوسط  ا䐧لبيض  البحر  ع䑉ل  ا䑅لطلة  ا䐧لوروبية 
وسكان  وال⠱بتغالي䩆ي،  وا䐧لسبان،  )الباسك، 
نفس  لديهم  والصقلي䩆ي…(  إيطاليا  جنوب 
ا䐣لس䐧لف مع شعوب شمال افريقيا، وتحديدا 䅊ف 

الصحراء الك⠱بى.
䅊ف  الباحثون  إليه  توصل  ما  آخر  أن  وأضاف 
ا䐣لخ䨱ي  ا䐧لكتشاف  هو  والتاريخ  ا䐣لركيولوجيا 
䐥لنسان جبل إيغود، ع䑉ل بعد 100 كيلوم⨱ت من 
مراكش، أماط اللثام عن حقيقة علمية جديدة 
أحدثت رجة 䅊ف ا䑅لجتمع العلمي برمته، حيث تم 
تحديد تاريخ اللقى التي عثر عليها بجبل إيغود 
اليوم، وبالتا䑊ل فإن  315 ألف سنة قبل  بحوا䑊ل 
ا䐥لنسان  لفصيلة  بقايا  أقدم  تعد  العظام  هذه 
العاقل ا䑅لكتشفة لحد الساعة، إذ يفوق عمرها 
ا䐢لن  إ䑉ل  اكتشافه  تم  عاقل  إنسان  أقدم  عمر 

بحوا䑊ل 100 ألف سنة.
و䅊ف كلمة له با䑅لناسبة، أشاد الصحا䅊ف الجزائري، 
التي  الجماه䨱يية،  الندوة  بهذه  عبود،  هشام 
تتحدث “بكل حرية عن التحديات التي تواجه 
ا䐣لمازيغي  التاريخ  وعن  والتنمية،  ا䐣لمازيغية 

الذي طمس 䅊ف ب䐧لد ا䐣لمازيغ”.
ا䐧لع⨱تاف  أجل  من  الكفاح  “إن  عبود  وقال 
من  دولة  ع䑉ل  يقت㔱ص  䐧ل  ا䐣لمازيغية  بالهوية 
䐣لنه  ا䐣لمازيغ،  وإنما هي قضية جميع  الدول، 
عندما ولد ا䐣لمازيغ لم تكن هناك 䐧ل مغرب و䐧ل 

جزائر و䐧ل تونس”.

نشطاء وباحثون يدعون لتفعيل ا䐣لمازيغية 䅊ف ا䑅لجال الترا⡊ب

»أدرار«  ورهانات التنمية

منت㔱ص إثري

ⵉⴹⴼⵓⵔⵏ متابعات
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* الناظور: منتصر إثري
ا䐣لمازيغية  وآفاق  واقع  والباحث䩆ي  ا䐣لساتذة  من  مجموعة  شخص 
خ䐧لل ندوة وطنية نُظمت السبت 21 يناير 2023، من طرف “رابطة 
بالناظور،  الثقا䅊ف  با䑅لركب  والتضامن”،  التنمية  أجل  من  الشباب 

احتفا䐧ل بالسنة ا䐣لمازيغية الجديدة 2973.
حول  ا䐣لمازيغي”  “العالم  مع  بتنسيق  ا䑅لنظمة  الندوة  وعرفت 
ا䐣لمازيغية  الواقع وا䐢لفاق” نقاشاً حول واقع  ا䐣لمازيغية:  موضوع” 
والسياقات التاريخية التي مّرت منها منذ سنة 1967 تاريخ تأسيس 
“الجمعية ا䑅لغربية للبحث والتبادل الثقا䅊ف” وأهم ا䑅لحطات التي أرخت 
ظل  䅊ف  ا䑅لرتقبة  وا䐢لفاق  اليوم،  إ䑉ل  وصو䐧ل  ا䐣لمازيغي  النضال  䑅لسار 
الطابع  تفعيل  لصالح  مؤخراً  الحكومة  عنها  أعلنت  التي  ا䐥لجراءات 

الرسمي ل䐣لمازيغية وإدماجها 䅊ف مناحي الحياة العامة.
أهم  عند  الشيخ،  ابن  أمينة  ا䐣لمازيغية،  وا䐥لع䐧لمية  الفاعلة  وتوقفت 
منذ  ا䐣لمازيغية  الحركة  قطعتها  التي  النضالية  وا䐣لشواط  ا䑅لحطات 

إخراج  إ䑉ل  وصو䐧ل  “䐧لمريك”  تأسيس 
بتحديد  ا䑅لتعلق  التنظيمي  القانون 
الرسمي  الطابع  تفعيل  مراحل 
عهد  إ䑉ل   ،2019 سنة  ل䐣لمازيغية 

الحكومة الحالية.
وأكدت ابن الشيح 䅊ف معرض مداخلتها، 
اليوم  ا䐣لمازيغية  إليه  وصلت  ما  أن 
محطات  من  “إنما  فراغ،  من  يأت  لم 
من  ا䐣لمازيغية  الحركة  بدأته  نضالية 
انطلقت  والتي  بالذات  الوعي  محطة 
الجمعية  تأسيس  مع   1967 سنة 
الثقا䅊ف  والتبادل  للبحث  ا䑅لغربية 
سنة  التحسيس  محطة  إ䑉ل  وصو䐧ل 
ا䐣لو䑉ل”،  الصيفية  الجامعة  مع   1981

الحركة  تكوين  بداية  اعت⠱بتها  والتي 
ا䑅لطالب،  بمرحلة  مرورا  ا䐣لمازيغية 
ا䑅لطالب  من  مجموعة  مستح㘱ضة 
وا䑅لذكرات ا䑅لطلبية التي ُقدمت 䅊ف مراحل 
مختلفة وصو䐧ل إ䑉ل بيان 2000 ل䐧لع⨱تاف 

بأمازيغية ا䑅لغرب.
2001 شكلت  وقالت ا䑅لتحدثة، إن سنة 
تأسيس  مع  ا䐣لمازيغية  䑅لأسسة  بداية 
ا䑅لعهد ا䑅للكي للثقافة ا䐣لمازيغية وتوقيع 
مجموعة  مع  و㐱شاكات  اتفاقيات 

الرسمي  الطابع  تفعيل  مرحلة  إ䑉ل  وصو䐧ل  وا䐥لدارات،  الوزارات  من 
ل䐣لمازيغية، مضيفة أن مرحلة التفعيل تأخرت بسبب تأجيل إخراج 

القانون التنظيمي ل䐣لمازيغية إ䑉ل سنة 2019.
واستطردت مستشارة رئيس الحكومة ا䑅لكلفة با䑅للف ا䐣لمازيغي، أن 
صندوق  بتخصيص  ا䐧لنتخابية  الحملة  إبان  تعهد  الحكومة  رئيس 
خاص ل䐣لمازيغية، وهو ما التزم به 䅊ف الت㔱صيح الحكومي. موضحة 
مجموعة  ع䑉ل  تشتغل  الحالية  “الحكومة  أن  ك䐧لمها  سياق  䅊ف 
الخاص  الصندوق  هذا  إطار  䅊ف  با䐣لمازيغية  ا䑅لتعلقة  ا䐣لوراش  من 
ا䑅لرتبطة  ا䐧لجتماعية  بالقطاعات  يتعلق  ما  خصوصا  با䐣لمازيغية 
ذات  والقطاعات  ا䐥لدارات  بعض  䅊ف  وا䑅لواطنات  ا䑅لواطن䩆ي  بمصالح 

الطبيعة ا䐧لجتماعية “.
منها  ا䐥لجراءات  من  مجموعة  الحكومة  رئيس  مستشارة  وذكرت 
باللغة  الناطق䩆ي  ا䑅لرتفق䩆ي  وتوجيه  䐥لرشاد  استقبال  أعوان  تسخ䨱ي 
وكذا  وا䑅لستشفيات،  با䑅لحاكم  تواصلهم  وتسهيل  ا䐣لمازيغية 
إ䑉ل  با䐥لضافة  والشباب،  والتواصل  الثقافة  لوزارة  التابعة  ا䑅لؤسسات 
ا䐣لمازيغية، موّزع䩆ي  باللغة  الهاتفي  بالتواصل  أعوان مكلف䩆ي  توف䨱ي 
الوزارية  القطاعات  لبعض  التابعة  ا䐧لتصال  مراكز  من  عدد  ع䑉ل 

وا䑅لؤسسات العمومية.
من جهته، تحدث ا䐣لستاذ الباحث 䅊ف ال⨱تاث الشفهي الريفي، محمد 
الثقافية”  “ا䐧لنط䐧لقة  جمعية  لتأسيس  ا䐣لو䑉ل  البداية  عن  م䨱ية 
الجامعات  الجيل ا䐣لول من خريجي  1978 من طرف  بالناظور سنة 
ا䑅لغربية، والتي حملت ع䑉ل عاتقها خدمة الثقافة ا䐣لمازيغية، وكانت 
“نتيجة حتمية لتطور الوعي الجمعي ونضج مناخ فكري ذي طابع 

وطني تقدمي” وفق تعب䨱يه.
䅊ف  والتحديات  ا䐥لكراهات  من  مجموعة  واجهت  الجمعية  إن  وقال 
مسارها النضا䑊ل وال⨱تافعي ع䑉ل القضية ا䐣لمازيغية، وكانت أنشطتها 
ممنوعة ومحرمة من طرف مجموعة من الفقهاء وا䐣لساتذة وأعضاء 

من ا䑅لجلس العلمي الذين كانوا يصفونها “بالكفر” آنذاك.
ا䑅لناضلون  له  تعرض  الذي  والقمع  ا䑅لضايقات  إ䑉ل  الباحث  وتطرق 
ا䐣لمازيغ حينها من طرف الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها، “وكانوا 
يتهموننا بتلقي ا䐣لموال من الخارج، وكان هناك قمع منهجي حتى 
الجمعية  توقفت  أن  “وبعد  مضيفا  السياسية”.  ا䐣لحزاب  طرف  من 

لعدة أسباب، قام عدد من ا䑅لناضل䩆ي بتأسيس “جمعية إ䑅لاس” سنة 
1991 كامتداد ا䐧لنط䐧لقة الثقافية، حيث واصلت الطريق وكانت من 

ب䩆ي الجمعيات ا䑅لوقعة ع䑉ل بيان أكادير الصادر عن الجامعة الصيفية 
الثانية لسنة 1991″ .

وتحدث الباحث والفاعل ا䐣لمازيغي، محمد م䨱ية كذلك ع䑉ل مجموعة 
 2000 سنة  ا䐣لمازيغي  البيان  أبرزها  ولعل  النضالية،  ا䑅لحطات  من 
ا䐣لمازيغية  للثقافة  ا䑅للكي  ا䑅لعهد  وتأسيس  أجدير  خطاب  ت䐧له  الذي 
جاءت  ا䐣لمازيغية  “و䐣لن  ا䑅لسموح،  إ䑉ل  ا䑅لمنوع  من  ا䐣لحوال  لتتغ䨱ي 

بقرار سيا㍊س فقد أصبح الجميع يتحدث عنها”.
ا䐣لمازيغي،  العا䑅لي  التجمع  رئيس  الراخا،  رشيد  ا䐣لستاذ  واعت⠱ب 
الجديدة  ا䐣لمازيغية  بالسنة  ا䑅لسبوقة  وغ䨱ي  الحاشدة  “ا䐧لحتفا䐧لت 
ثورة  بمثابة  وا䑅لهجر  إفريقيا  وشمال  ا䑅لغرب  شهدها  التي   2973

باللغة  النهوض  مسار  䅊ف  إضافيا  وحافزا  ا䐣لمازيغية  䅊ف  ثقافية 
والثقافة ا䐣لمازيغيت䩆ي”.

مدعو  والكل  با䐣لمازيغية  النهوض  سنة   2973 إن  الراخا  وقال 
فقط  “ليس  ل䐣لمازيغية،  الرسمي  الطابع  تفعيل  䅊ف  للمساهمة 

وعامة  ا䐣لمازيغية  والفعاليات  ا䑅لدني  ا䑅لجتمع  حتى  بل  الحكومة، 
ا䑅لواطن䩆ي وا䑅لواطنات”.

ا䐣لمازيغية  تفعيل  䅊ف  ا䑅لساهمة  الجميع  “بإمكان  ا䑅لتحدث  وأضاف 
واجهة  كتابة  ع⠱ب  الب㔱صية  الهوية  تمزيغ  خ䐧لل  من  بها  والنهوض 
وبحرفها  ا䐣لمازيغية  باللغة  الخاصة  وال㐱شكات  التجارية  ا䑅لح䐧لت 
تيفيناغ الذي تركه لنا ا䐣لجداد الذين يعت⠱بون من ا䐣لوائل الذين اخ⨱تعوا 

الكتابة 䅊ف القارة ا䐥لفريقية و䅊ف العالم”.
تستدعي  “ا䑅لرحلة  أن  ع䑉ل  ا䐣لمازيغي  العا䑅لي  التجمع  رئيس  وشدد 
الوحدة ووضع اليد 䅊ف اليد من أجل النهوض باللغة والثقافة والتاريخ 
التهميش  بسبب  ل䐣لمازيغية  التاريخي  الدين  نرد  لكي  ا䐣لمازيغي، 

وا䐥لقصاء الذي تعرضت له، خصوصا ما بعد ا䐧لستق䐧لل إ䑉ل اليوم”.
من جهة أخرى، أشار الراخا إ䑉ل أن ا䑅لناطق ا䐣لمازيغوفونية هي ا䐣لكثر 
ث䐧لث  أن  رسمية  وإحصائيات  خرائط  ع⠱ب  موضحا  ا䑅لغرب،  䅊ف  فقرا 
䅊ف  الخام،  الداخ䑊ل  الناتج  من  با䑅لئة   70 ع䑉ل  تهيمن  با䑅لغرب  جهات 
الوقت الذي لم تحصل فيه باقي الجهات التي تتحدث أغلب ساكنتها 
با䑅لائة،  ث䐧لث䩆ي  ع䑉ل  إ䐧ل  ا䐣لمازيغية  باللغة 
موضحا أن “الجالية ا䐣لمازيغية بالخارج و 
التي تنتمي لهذه ا䐣لخ䨱ية تضح ا䑅ل䐧لي䨱ي من 

الدراهم سنويا 䅊ف ميزانية الدولة”.
ا䐣لمازيغوفونية  ا䑅لناطق  “هذه  أن  وأضاف 
مستح㘱ضا  ا䑅لدر㍊س”،  الهدر  من  تعاني 
أن  أكد  الذي  الوطنية  ال⨱تبية  وزير  شهادة 
ا䑅لدرسة  يغادرون  تلميذ وتلميذة  ألف   300

سنويا، م⠱بزا 䅊ف السياق نفسه أن “تدريس 
تدرس  لم  بالتنمية وما  ا䐣لم مرتبطة  اللغة 
تكون  لن  والتلميذات  للت䐧لميذ  ا䐣لم  اللغة 

هناك أي تنمية”.
مفتاح  هي  ا䐣لم  “اللغة  تدريس  إن  وقال 
أن  ا䑅لنشودة” مشددا ع䑉ل  الب㐱شية  التنمية 
للكتابة  الجميع  تدفع  بأن  ملزمة  “الدولة 
تيفيناغ  وبحرفها  ا䐣لمازيغية  باللغة 
اح⨱تاما للدستور الذي يقر بأن ا䐣لمازيغية 

ملك لجميع ا䑅لغاربة بدون استثناء”.
منسق  شيكار  مومن  ا䐣لستاذ  قال  وبدوره 
وا䐧ليكولوجيا،  والثقافات  اللغات  ماس⨱ت 
بالناظور،  التخصصات  ا䑅لتعددة  بالكلية 
يجب  بالتا䑊ل  متساوية،  اللغات  “جميع  إن 
التي  ا䐣لهمية  نفس  ل䐣لمازيغية  نعطي  أن 

نوليها للفرنسية وا䐧لنجليزية والعربية”.
ا䐥لكراهات  من  مجموعة  إ䑉ل  مداخلته  معرض  䅊ف  شيكار  وتطرق 

والصعوبات التي تواجه اللغة ا䐣لمازيغية ا䑅لعيارية.
التخصصات بسلوان،  ا䑅لتعددة  بالكلية  الباحث  بدوره تطرق ا䐣لستاذ 
الحس䩆ي فرحاض إ䑉ل ا䐥لكراهات التي تواجه ملف تدريس ا䐣لمازيغية، 
ا䑅لشاكل  من  مجموعة  وكذا  ا䐣لمازيغية،  ا䑅لدرسية  الكتب  وإشكالية 

والعراقيل ومن بينها طريقة مع䨱ية اللغة ا䐣لمازيغية.
ا䐣لساتذة  من  الكث䨱ي  يفهمها  䐧ل  ا䑅لعيارية  ا䐣لمازيغية  اللغة  أن  واعت⠱ب 
من  الريف  أمازيغية  تعب䨱ي  تواجد  “ضعف  بسبب  بالريف  والت䐧لميذ 
ناحية ا䑅لعجم ا䑅لمع䨱ي ل䐣لمازيغية”، متحدثا ع䑉ل 㘱ضورة “إعادة النظر 

䅊ف الصيغة التي تمت بها مع䨱ية ا䐣لمازيغية “.
وأشار فرحاض إ䑉ل “تأخ䨱ي إخراج القانون التنظيمي ا䑅لتعلق بتفعيل 
الطابع الرسمي ل䐣لمازيغية 䅊ف الو䐧لية الت㐱شيعية ا䐣لو䑉ل كما ينص ع䑉ل 
ا䐣لمازيغية  “اللغة  أن  ع䑉ل  ينص  أنه  إ䑉ل  مش䨱يا   ،2011″ دستور  ذلك 
لغة ُمدرسة وليست لغة للتدريس”، مطالبا بإدراج ا䐣لمازيغية كلغة 

لتدريس مواد أخرى كالرياضيات.

بالناظور ا䐣لمازيغية  وآفاق  واقع  ُيشخصون  وأساتذة  بالناظورباحثون  ا䐣لمازيغية  وآفاق  واقع  ُيشخصون  وأساتذة  باحثون 
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خّلدت جمعية “ا䐣لمل لل⨱تبية والتكوين” ب㐱شكة 
والجمعية  التنمية”  “مسارات  جمعية  مع 
جريدة  من  وبدعم  والثقافة،  لل⨱تبية  الوطنية 
ا䑅لا㙊ض،  يناير   17 يوم  ا䐣لمازيغي”،  “العالم 
بمدينة   2973 الجديدة  ا䐣لمازيغية  السنة  رأس 

الخميسات.
ع⠱ب  يناير”  ب”إيض  ا䑅لنظمة  الجهات  واحتفت 
عبد  الع䐧لمة  ثانوية  داخل  فني  حفل  تنظيم 
مشاركة  عرف  با䑅لدينة،  التأهيلية  كنوني  الله 
مجموعة من الفرق الفنية وفقرات متنوعة ب䩆ي 
جمعية  شباب  وابداعات  و”لوترا”  “أحيدوس” 

“ا䐣لمل”.
ا䑅لكلفة  الحكومة  رئيس  مستشارة  وحظيت 
الشيخ  ابن  أمينة  ا䐣لستاذة  ا䐣لمازيغي،  با䑅للف 
هذا  معت⠱بين  ا䑅لنظم䩆ي،  طرف  من  بتكريم 

الثقافية  للفسيفساء  ا䐧لعتبار  إعادة  التكريم” 
ا䑅لغربية، ول䐣لمازيغية لغة وهوية، 䅊ف إطار التنوع 

الذي يقوي اللحمة الوطنية”.
ليس  الرمزي  التكريم  أن “هذا  ا䑅لنظمون  واعت⠱ب 
لحث  عريقة  مدينة  من  صغ䨱ية  التفاتة  سوى 
وثقافته  بالوطن  التشبث  ع䑉ل  الصاعدة  ا䐣لجيال 

الغنية وتاريخه العريق، وتحفيز الشباب”.
䅊ف  الحكومة  رئيس  مستشارة  ع⠱بت  بدورها، 
كلمة مقتضبة عن شكرها للجهات ا䑅لنظمة ع䑉ل 
ا䐣لمازيغية  السنة  بتخليد  ا䐧للتفاتة، مشيدة  هذه 
والتلميذات  الت䐧لميذ  وتحسيس  الثانوية  داخل 

بد䐧للة ا䐧لحتفال بالسنة ا䐣لمازيغية.
السنة  “رأس  أن  ا䑅لنظمة  الجهات  وأفادت 
أمجاد  䐧لستحضار  مناسبة  الجديدة،  ا䐣لمازيغية 
ا䐣لجداد الذين تركوا لنا إرثا ثقافيا غنيا، مبنيا ع䑉ل 

قيم التسامح والتعايش وا䐥ليمان با䐧لخت䐧لف، قيم 
جعلت من ا䑅لغرب ع⠱ب العصور، ملتقى للثقافات 

والحضارات ومنارة للتعايش والس䐧لم”.
أن  ا䑅لناسبة، “䐧ل يجب  بهذه  ا䐧لحتفال  أن  وأكدت 
يبقى رهينا باستعراض العادات والتقاليد وتذكر 
إنتاجه  نعيد  ميكانيكي  كفعل  ا䐣لجداد  أمجاد 
أهمية”،  ذات  ا䑅لسألة  هذه  كانت  وإن  سنة،  كل 
تجسيد  ع䑉ل  “ا䐧لنكباب  㘱ضورة  ع䑉ل  مشددة 
التنوع 䅊ف ظل الوحدة ع䑉ل أرض الواقع، مطلب 䐧ل 

يحتمل ا䐧لنتظار”.
للحفل  افتتاحية  كلمة  䅊ف  ا䑅لنظمون  وأضاف 
إدماج  لت㌱سيع  الوقت  حان  “لقد  ا䐣لمازيغي 
ا䐣لمازيغية لغة وثقافة 䅊ف جميع مناحي الحياة، 
عليها   2011 دستور  تنصيص  بعد  خصوصا 
كلغة رسمية إ䑉ل جانب العربية، وصدور القانون 

الرسمي،  طابعها  بتفعيل  الخاص  التنظيمي 
جميعا،  نعرفها  عوائق  من  ذلك  واكب  ما  مع 
كل  ا䐥ليجابي،  ا䐧لنخراط  منا  تتطلب  ومعرفتها 
من جانبه، 䅊ف سبيل تجاوزها، و تجسيد العدالة 
بالدور  منا  إيمانا  الثقافية،  والحقوق  اللغوية 
ا䑅لحوري لهذا التنوع 䅊ف تكريس ا䑅لساواة وتكافء 
باعتبار  التنمية،  䅊ف  ا䑅لساهمة  و䅊ف  الفرص، 
حضاريا  إرثا  واللغوية  الثقافية  فسيفسائنا 

ورأسما䐧ل غ䨱ي مادي غني جدا”.
وتمنى ذات ا䑅لصدر أن “تساهم مدينة الخميسات 
䅊ف تطوير النقاش العمومي 䅊ف اتجاه جعل التنوع 
الديمقراطي  وللتغي䨱ي  للتنمية  رافعة  الثقا䅊ف 
توحدنا  التي  “تمغربيت”  شعار  تحت  بب䐧لدنا، 
العربية  فيها  بما  ا䑅لختلفة  بروافدها  جميعا 
والدارجة والحسانية والثقافة اليهودية الع⠱بية، 

وبامتدادنا ا䑅لتوسطي وعمقنا ا䐥لفريقي”.

ا䐭لكومة رئيس  مستشارة  وُتكرم  ا䐣لمازيغية  السنة  احتفا䐧لت  ⨮تتضن  ا䐭لكومةا䐮لميسات  رئيس  مستشارة  وُتكرم  ا䐣لمازيغية  السنة  احتفا䐧لت  ⨮تتضن  ا䐮لميسات 

يوم  ا䐧لمازيغية،  الثقافة  ا䑅للكي  ا䑅لعهد  احتفى 
 ،2973 الجديدة  ا䐣لمازيغية  بالسنة  بمقره  الجمعة 
التي تصادف 13 يناير من كل سنة، بحضور السيد 
أحمد بوكوس عميد ا䑅لعهد ا䑅للكي للثقافة ا䐣لمازيغية 
والسيدات  العام  ا䐣لم䩆ي  ا䑅لجاهد  الحس䩆ي  والسيد 
ا䐥لدارية  ا䐣لقسام  ورؤساء  ا䑅لراكز  مدراء  والسادة 
من  ضيوف  وكذا  ا䑅لؤسسة  وموظفي  وموظفات 

خارج ا䑅لؤسسة ورجال ونساء ا䐥لع䐧لم.     
عرض  السنة  لهذه  ا䐧لحتفا䑊ل  ال⠱بنامج  وتضمن   
䑅لنشورات للمعهد، وكبسولة صور تتعلق بثيمة ا䑅لاء 
وكذا أهمية ا䑅لاء الذي يعد استمرارية للحياة الب㐱شية 
حياة  䅊ف  بأهميته  التحسيس  وكذا  خاصة،  بصفة 
ا䐧لنسان ا䑅لرتبط با䐣لرض والطبيعة وتقاليده وال⨱تاث 
الثقا䅊ف ا䐣لمازيغي وا䑅لغربي بصفة عامة.                               

  كما تضمن الحفل عرض لوحات تشكيلية للفنان: 
عبد الس䐧لم حرطان، با䐥لضافة ا䑉ل فقرات فنية بحضور كل جمعية 
ال⨱تاث،  للثقافة ا䐧لمازيغية وإحياء  ايمي ن تانوت  أحواش شباب 

وكذا جمعية تنغريت لفن أحيدوس-تغسال䩆ي.
يشار إ䑉ل أن هذه ا䐧لحتفالية ترمز إ䑉ل التعريف بالثقافة ا䐣لمازيغية، 
وكذا أهم  الوجبات وا䐣لطباق التقليدية التي تقدم بهذه ا䑅لناسبة، 
ك⨱تاث زاخر 䅊ف الثقافة ا䐣لمازيغية الذي تزخر به كل مناطق ا䑅لغرب. 
ومما جاء 䅊ف مطوية للجنة ا䑅لنظمة، فإن مساهمة من ا䑅لعهد ا䑅للكي 
الس䨱ي  䅊ف  ودوره  ا䑅لاء،  بأهمية  التحسيس  䅊ف  ا䐣لمازيغية  للثقافة 
العادي لدواليب الحياة، اختار أن يحتفل هذا العام بالسنة الجديدة 

)2973( تحت شعار: »الحفاظ ع䑉ل ا䑅لاء.. حمايٌة للحياة!«.
التي تضمن  الهامة  الطبيعية  ا䑅لوارد  يعّد من  ا䑅لاء  أن  لكون  نظرا 
الديمومة وا䐧لستمرارية للحياة الب㐱شية، وما يتعلق بها من أنشطة 
اقتصادية واجتماعية وغ䨱يها. كما كانت للماء أدوار بارزة 䅊ف نشأة 
ا䑅لدن والدول وانهيارها، و䅊ف استقرار القبائل وا䑅لجموعات الب㐱شية، 

و䅊ف نشوب الحروب والنزاعات ع䑉ل مر التاريخ.
و دائما بحسب ا䑅لطوية، بالنظر لوعي ا䐣لفراد والجماعات بأهمية 
عمل  وا䑅لجتمع،  ا䑅لجال  تنظيم  䅊ف  ودورها  الحيوية  ا䑅لادة  هذه 
من  ا䐧لستفادة  عقلنة  ع䑉ل  القديمة  العصور  منذ  ا䑅لغربي  ا䐥لنسان 
ا䑅لياه وتقن䩆ي تخزينها وت㔱صيفها عند الحاجة. فأنشأ لذلك قنوات 
الرّي، وحَفر ا䐢لبار، وأقام السدود، وبنى ا䑅لطفيات، والخطارات...، 
ووضع قوان䩆ي محلية )إزرفان( للتحكم 䅊ف تقن䩆ي ا䑅لياه وتدب䨱يها، 
وسائل  ومن  الحقوق.  ذوي  ب䩆ي  عادل  بشكل  توزيعها  وضمان 

ونوباته(،  السقي  حصص  )لتنظيم  تناست  والتوزيع:  التدب䨱ي 
)لقياس  وأسّقول  السقي(،  مواقيت  )䑅لعرفة  وامان  ن  وأغراب 
ن  أمغار  التنفيذ  حسن  ع䑉ل  وي㐱شف  وغ䨱يها.   ،... ا䑅لاء(  مستوى 

وامان. 
من  بمجموعة  ارتباط  الناس  حياة  䅊ف  ا䑅لاء  يحتلها  التي  للمكانة 
ا䑅لغربي،  الثقا䅊ف  ال⨱تاث  䅊ف  ا䑅لتجذرة  والشعائر  التقليدية  الطقوس 
منها ما يرتبط بمناسبة الزواج، حيث »تحّج« العرائس إ䑉ل البح䨱يات 
توا䑊ل  وعند  به.  وتفاؤ䐧لً  با䑅لاء  ت⠱بّكاً  زفافها  أيام  أول  䅊ف  والعيون 
الديني،  منها  طقوسية،  䑅لمارسات  الناس  يلجأ  الجفاف  مواسم 
من  التقليدي«،  »الشعبي  ومنها  ا䐧لستسقاء،  صلوات  إقامة  مثل 
قبيل عادة »تْْلْغنْجا«، والت⠱بك با䑅لزارات...، ال㑊شء الذي أورثَنا تراثاً 
والثقا䅊ف  بالروحي وبا䐧لقتصادي  الطبيعي  فيه  يتداخل  غنياً  مائياً 

وا䐧لجتماعي.
ومنذ النصف الثاني من القرن الع㐱شين، بدأت تطفو ع䑉ل السطح 
أزمات مائية 䅊ف مناطق متعددة من العالم، مما أدى إ䑉ل تغي䨱ي كب䨱ي 
وت㔱صيفه،  ا䑅لائي  ال⨱تاث  بتدب䨱ي  ا䑅لتعلقة  والتصورات  ا䑅لفاهيم  䅊ف 
للحفاظ ع䑉ل توازن ا䑅لنظومات ا䐧ليكولوجية والثقافية، باعتبارها 
الطبيعي  بوسطه  ا䐥لنسان  ع䐧لقة  䅊ف  ا䑅لؤثرة  العوامل  أهم  من 
والنُظم  القوان䩆ي  من  ترسانات  الدول  فأنشأت  وا䐧لجتماعي. 
وترشيد  ا䑅لاء  لعقلنة  وجمعيات  منظمات  وتأسست  الت㐱شيعية، 

استعما䐧لته ا䑅لتعددة.
* وعتاب مريم متدربة 

ا䑅لعهد ا䑅للكي للثقافة ا䐣لمازيغية 䨭يتفي بالسنة ا䐣لمازيغية ا䐬لديدة 2973 

 Massachusetts لية䐧بو Somerville لحلية بمدينة䑅اع⨱تفت السلطات ا
ا䐣لمريكية، باحتفا䐧لت السنة ا䐣لمازيغية الجديدة 2973.

وتوصلت الشبكة ا䐧لمازيغية ا䐣لمريكية AANO بوثيقة إقرار موقعة 
من طرف عمدة ا䑅لدينة كاع⨱تاف رسمي من طرف السلطات ا䑅لحلية 

باحتفالية السنة ا䐧لمازيغية الجديدة با䑅لدينة.
ا䑅لتحدة  للو䐧ليات  ال㐱شقية  الجهة  䅊ف   ,Somerville مدينة  وتقع 
ا䐧لمريكية 䅊ف و䐧لية ماساشوستس بالتحديد، وسبق للمدينة ا䐣لمريكية 

أن عقدت توأمة مع مدينة تزنيت.
وهذا ا䐥لع䐧لن 䅊ف الو䐧ليات ا䑅لتحدة ا䐣لمريكية، هو إع䐧لن رسمي يع⨱تف 
علنًا بحدث أو بعض ا䑅لبادرات أو ا䐧لحتفا䐧لت، وعادة ما يتم التوقيع 
والحكام  الفيدرالي䩆ي  ا䑅لسؤول䩆ي  قبل  من  وإصدارها  ا䐥لع䐧لنات  ع䑉ل 

وم㐱شعي الو䐧ليات ورؤساء البلديات.
خّلدت   )AANO( ا䐣لمريكية  ا䐣لمازيغية  الشبكة  منظمة  أن  يذكر 
14 يناير الجاري،  “إيض ن يناير”، 䅊ف مركز الفنون ببسطون، يوم 
من  مجموعة  وتنظيم  ا䐣لمازيغية،  الفرق  من  مجموعة  بمشاركة 
ا䐣لنشطة الثقافية والفنية، بمشاركة وازنة للفعاليات ا䐣لمازيغية من 

مختلف الو䐧ليات ا䐣لمريكية.
أوائل عام  الذي يقام سنويا منذ  أن هذا ا䐧لحتفال  الشبكة  واعت⠱بت 
2000، ببسطون، فرصة فريدة 䑅لعرفة ا䑅لزيد عن الشعب ا䐣لمازيغي 
واللغة  الثقافة  عن  تقديمية  عروًضا  وقدمت  وتاريخه،  وثقافته 

ا䐣لمازيغيت䩆ي.

سابقة.. مدينة أمريكية تعترف 
باحتفا䐧لت السنة ا䐣لمازيغية ا䐬لديدة

ⵉⴹⴼⵓⵔⵏ متابعات
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حاوره: خ䨱يالدين الجامعي     

__________________________

نرحب بكم أستاذ أفدجاح ضمن حلقة جديدة من سلسلة 
انعي㍉س،  محمد  هو  من  بداية  ا䐣لمازيغي،  العالم  حوارات 

ولماذا لقب أفدجاح؟

ما  ع䑉ل  الجزيل  بالشكر  لكم  أتقدم  البداية  䅊ف 
الضوء  تسليط  أجل  من  مجهودات  من  تبذلونه 
ع䑉ل كل ما بتعلق بالثقافة ا䐣لمازيغية لغة، ثقافة 

وهوبة.

محمد انعي㍉س من مواليد ابدورن، إحدى القرى 
الريفية التابعة 䑅لدينة سلوان سنة 1978. تابعت 
والثانوي  ا䐥لعدادي  أغم䨱ي،  䅊ف  ا䐥لبتدائية  دراستي 
بمدينة أزغنغان، حيث تحصلت ع䑉ل الباكالوريا 
شعبة  بجعدار  حس䩆ي  طه  بثانوية   1997 سنة 

العلوم التجريبية.

ا䐣لول  محمد  بجامعة  الجامعية  دراستي  تابعت 
شعبة  䅊ف  ا䐥لجازة  شهادة  ع䑉ل  وتحصلت  بوجدة 

الفيزياء النووية سنة 2003.

بصفوف  التحقت  الجامعية  دراستي  أثناء 
الحركة الثقافية ا䐣لمازيغية، ومن خ䐧للها تعلمت 

الكث䨱ي. 

لدور  تمثي䑊ل  إ䑉ل  يعود  أفدجاح  للقب  بالنسبة 
ا䐣لستاذ  كتبها  التي  ا䑅ل㌱سحيات  إحدى  䅊ف  الف䐧لح 
يطلق  عندما   .1998 سنة  بوطيبي  ا䐧لله  عبد 
عليك الطلبة لقبا معينا فاعلم أنه سيتبعك طول 
الف䐧لح  بدور  قمت  أنني  الحظ  ولحسن  حياتك، 

وهذا اللقب أفتخر به كث䨱يا. 

ع⠱ب  ا䐣لمازيغية  الكتابة  مجال  䅊ف  مؤخرا  اسمكم  برز 
ه䐧ل  جحا"،  ن  "تنفاس  آخرها  ا䐥لصدارات  من  مجموعة 

حدثتمونا عن خطواتكم ا䐣لو䑉ل؟

منذ وقت طويل وأنا أفكر 䅊ف إصدار ديوان شعري 
أجمع فيه قصائدي التي كتبتها منذ سنة 1992.

䐣لن  السبب  تكن  لم  ا䑅لادية  العراقيل  㔱صاحة، 
مجموعة من ا䐣لصدقاء اق⨱تحوا ع䑊ل الدعم ا䑅لادي 
سواء للديوان الشعري أو لل㐱شيط الغنائي. ربما 
الكسل هو السبب الرئي㍊س وليست هناك م⠱برات 

معقولة.

التواصل  وسائل  ع⠱ب  شخص  ع䑉ل  تعرفت 
شعبة  䅊ف  دراسته  يتابع  كان  ا䐥لجتماعي 
ديوان  إصدار  ع䑊ل  اق⨱تح  ا䐣لمازيغية،  الدراسات 

با䐣لمور  يتعلق  ما  با䑅لساعدة 䅊ف  شعري ووعدني 
التقنية. هذا الشخص هو ا䐣لستاذ الصديق محمد 
إصداراتي،  لجميع  محفزا  كان  الذي  الفار㍊س 
أولها ديوان »أفريون ن تفاوت« سنة 2020، هذا 
ثامزغا  لجمعية  منشور  أول  كان  الذي  الديوان 

للثقافة والتنمية بمدينة العروي.  

الوليد  الفنان  عن  كتاب  تأليف  فكرة  جاءتكم  كيف   
ميمون، وما 䝊ه التحديات التي واجهتكم؟

رواية  أصدرت  تفاوت«  ن  »أفريون  ديوان  بعد 
الرواية  هذه  ذوافار«،  وزوار  جار  »أمسك㍊س 
بأيام  قبل جائحة كورونا  كتابتها  بدأت 䅊ف  التي 

معدودة.

الصحي،  الحجر  علينا  فرضت  كورونا 
والحجرالصحي فرض علينا الكتابة وا䐥لبداع.

أما فكرة تأليف كتاب عن الفنان الوليد ميمون 
لم تكن مطروحة 䅊ف البداية، فقط فكرت 䅊ف كتابة 
مقال با䐣لمازيغية حول هذا الفنان العظيم الذي 
جمع ب䩆ي الشعر والغناء والرواية. بدأت 䅊ف كتابة 
تائها  للمقال، حتى وجدت نف㍊س  ا䐣لسطر ا䐣لو䑉ل 
ب䩆ي مايقارب الخمس䩆ي صفحة. قلت مع نف㍊س 
بلغتنا  كتاب  لتأليف  الكتابة  䅊ف  أستمر  䐧ل  䑅لاذا 

كتكريم لفنان أعطى الكث䨱ي ل䐣لمازيغية؟

أو䑉ل إصداراتكم الشعرية ديوان "أفريون ن تفاوت" كانت 
2020، علما أن تجربتكم 䅊ف كتابة الشعر قد سبقت  سنة 

ذلك بكث䨱ي، حدثنا عن بداية هذه التجربة؟

عصارة  إ䐧ل  يكن  لم  تفاوت«  ن  »أفريون  ديوان 
الشعر،  كتابة  مجال  䅊ف  لسن䩆ي  امتدت  لتجربة 
ل⨱تاكم  كيفي  تحول  هو  الجدلية  ا䑅لادية  بلغة 

كمي.

 1992 سنة  منذ  الشعر  كتابة  䅊ف  بدايتي  كانت 
الحائطية  ا䑅لجلة  䅊ف  بقصيدة  شاركت  عندما 
بإعدادية صوناصيد، وهي قصيدة اقتبستها من 
الفنان الوليد ميمون حيث كتبت قصيدة »رقارن 
ن ع㐱شين« ع䑉ل غرار القصيدة ا䑅لعروفة »رقارن 

ن خمزطاش«.

ا䐥لذاعة  برامج  أتابع  كنت  التسعينات  䅊ف 
»أوارن ذي رميزان«  ا䐣لمازيغية، خاصة برنامج 
الصحفي  ويقدمه  ا䐣لحد  يوم  يبث  كان  الذي 
بعدة  شاركت  البوزياني،  مصطفى  ا䑅لقتدر 
أيضا  منه  وتعلمت  ال⠱بنامج  هذا  䅊ف  قصائد 
أستمع  كنت  䐣لنني  الشعرية،  الكتابة  تقنيات 
لقصائد كث䨱ية لشعراء معروف䩆ي 䅊ف مجال الكتابة 

الشعرية. 

لهذا  هل  العلمي،  الطابع  الشعرية  كتابتك  ع䑉ل  يطغى 
الشعرية  الثيمات  䝊ه  وما  ا䐣لكاديمي،  بمساركم  ع䐧لقة 

التي اشتغلتم عليها؟

䅊ف الحقيقة 䐧ل يمكن ل䐥لنسان أن يخرج عن إطاره 
يطغى  ربما  لهذا  ا䐣لكاديمي،  وتكوينه  الفكري 
والعلوم  الفلسفة  نحو  النزوع  كتاباتي  ع䑉ل 
أصدرتهما  الذين  الشعري䩆ي  الديوان䩆ي  الحقة، 
بالذات  والوعي  التنوير  فلسفة  إطار  䅊ف  يدخ䐧لن 
عنوان  ا䐣لول  ديواني  يحمل  أن  صدفة  وليس 
أو  »الذوبان  الثاني  والديوان  النور«،  »أجنحة 
ا䐧لست䐧لب«. النور أو الضوء كان موضوعا دراسيا 

لسنوات 䅊ف مواد مختلفة لشعبة الفيزياء.

بدون العق䐧لنية والعلم 䐧ل يمكن أن نعي ذواتنا ع䑉ل 
حقيقتها، كم أن الخطاب ا䐣لمازيغي 䅊ف حقيقته 
التي  الحجة  بقوة  ا䐥لقصائية  الخطابات  يواجه 
للقضية  وت⠱بيرا عق䐧لنيا  علميا  تحلي䐧ل  تستدعي 

ا䐣لمازيغية. 

رغم أنني كتبت 䅊ف مواضيع مختلفة قد نجد خطا 
التنوير  رابطا ب䩆ي جميع قصائدي وهو فلسفة 
التي تعت⠱ب ا䐥لنسان هو الكائن ا䐣لسمى ل䐥لنسان.

ا䐣لنماط  هذه  ع䑉ل  يقت㔱ص  لم  اشتغالكم  مجال  أن  نرى 
رواية  خ䐧لل  من  الرواية،  غمار  خضتم  بل  فقط،  ا䐣لدبية 
خ䐧للها  من  نستشف  التي  دوزوار"،  وفار  جار  "امسك㍊س 

بعدا فلسفيا، حدثنا عن هذه الرواية؟

فكرت  التنويري،  ا䑅ل㐱شوع  ا䑅ل㐱شوع،  نفس  䅊ف 
الثقافة  䐣لن  والذئب  الكلب  حول  رواية  كتابة  䅊ف 
ا䐣لمازيغية تزخر بكم هائل من ا䐣لمثال الشعبية 
جهة،  من  هذا  الحيوان䩆ي،  هذين  حول  والنكت 
التطور  نظرية  إقحام  حاولت  ثانية  جهة  من 
وا䐥لرتقاء الطبيعي لداروين 䅊ف هذه الرواية، فض䐧ل 
خ䐧لل  من  الذئب  إ䑉ل  تطرق  كذلك  الدين  أن  ع䑉ل 

قصة النبي يوسف عليه الس䐧لم.

من  وا䐥لست䐧لب  الهوية  موضوع  تناقش  الرواية 
أصل  من  ينحدران  الذين  والكلب  الذئب  خ䐧لل 
واحد، الفرق أن الكلب اختار العيش مع ا䐥لنسان 
وتنازل ع䑉ل هويته 䅊ف ح䩆ي أن الذئب حافظ ع䑉ل 

جوهره وغريزته.

ب䩆ي  جد䑊ل  نقاش  من  وتنطلق  رمزية  الرواية 
والثقافة،  الطبيعة  جدل  ا䑅لحورية،  شخصياتها 

جدل الهوية وا䐥لست䐧لب. 

الدافع  وما  الرواية؟  أم  الشعر  ضالته،  أفدجاح  يجد  أ䩆ي 
بالكتابة  ا䐥لكتفاء  بدل  الرواية  غمار  تخوض  جعلك  الذي 

الشعرية؟

عائقا  يقف  التنويري  ا䑅ل㐱شوع  كان  إن  أدري  䐧ل 
كانت  إذا  يحفزه.  أم  ا䐥لبداع  أمام  ايديولوجيا 
لم  فربما  يقال،  كما  الذات  عن  تعب䨱يا  الكتابة 
أع⠱ب  أن  أريد  ما  كل  عن  للتعب䨱ي  الشعر  يكفيني 
عنه فالتجأت إ䑉ل مجال آخر للتعب䨱ي وهو الرواية، 

رغم أنني شخصيا أجد ضالتي 䅊ف ا䑅لوسيقى. 

الريفية،  ا䐥لبداعية  التجربة  وضعية  تقيم  كيف 
وا䐣لمازيغية عموما؟

ا䐥لبداعية  التجربة  عرفت  ا䐣لخ䨱ية  السنوات  䅊ف 
الريفية قفزة نوعية من ناحية ا䐥لصدارات، وهذا 
ال⨱تاكم  ناهيك عن  ا䐥لبداعية  للتجربة  㑊شء مهم 
الكمي الذي ستعرفه ا䑅لكتبة ا䐣لمازيغية. كما أن 
شعبة الدراسات ا䐣لمازيغية وا䐣لبحاث التي يقوم 
بها طلبة هذه الشعبة حول ا䐥لصدارات قد يدفع 

الشعراء وا䐣لدباء إ䑉ل إصدار مزيد من الكتب.

ما 䝊ه التحديات التي تنتظر الحركة ا䐥لبداعية ا䐣لمازيغية 
للدفع بعجلتها إ䑉ل ا䐣لمام؟

بناء  نقد  يوازيها  وأن  䐧لبد  إبداعية  تجربة  كل 
ل䐣لسف  خللها.  ومكامن  ضعفها  نقط  يكشف 
ا䑅لرحلة.  هذه  䅊ف  جدا  ضعيفة  النقدية  الحركة 
والحركة ا䐥لبداعية ا䐣لمازيغية 䅊ف حاجة ماسة إ䑉ل 

مؤسسات تدفع بعجلتها إ䑉ل ا䐣لمام.

لكل تجربة شعرية أو روائية تأث䨱يات، بالنسبة لك، بمن 
تأثرت من الشعراء والروائي䩆ي؟

بالشاعر  تأثرت  ا䐣لمازيغي  بالشعر  يتعلق  ما  䅊ف 
أما  ميمون،  الوليد  وا䑅لوسوعة  ا䑅لوساوي  سعيد 

الرواية ف㔱صاحة لم أتأثر  بأحد.

محمد  اهتمامات  䝊ه  ما  والرواية،  الشعر  عن  بعيدا 
انعي㍉س؟

ا䑅لوسيقى وا䑅ل㌱سح والفلسفة.

ما 䝊ه مشاريعكم المستقبلية؟

انتهيت من كتابة م㌱سحية سوف أن㐱شها قريبا، 
عن  فض䐧ل  ثانية  رواية  كتابة  صدد  䅊ف  أنني  كما 

ديوان شعري ثالث.

 كلمة حرة...

هذه  ع䑉ل  ا䐣لمازيغي«  »العالم  لجريدة  شكرا 
ا䑅لتواضعة  تجربتي  لتقاسم  ا䑅لتاحة  ا䑅لساحة 
مع قراءها، وأتمنى من كل ا䑅لبدع䩆ي أن يصدروا 

إبداعاتهم، 䑅لزيد من ال⨱تاكم الثقا䅊ف ا䐣لمازيغي. 

عق䐧لنيا  وت⠱بيرا  علميا  ⨮تلي䐧ل  تستدعي  ال⩊ت  ا䐭لجة  بقوة  ا䐥لقصائية  ا䐮لطابات  يواجه  ا䐣لمازيغي  ا䐮لطاب 

ا䑅لوسيقى 䅊ف  ضال⩊ت  أجد  شخصيا  أن䙊ن  رغم  الرواية  إ䑉ل  فالتجأت  الشعر  يكفي䙊ن  䑅ل 

"العالم ا䐣لمازيغي": مع  ار  حو 䅊ف  "أفدجاح"  انعي㍉س  محمد  سيقي  المو و ا♊ئ  الرو الشاعر، 
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هذا ا䑅لثل 䅊ف معناه العام يعني كل شخص يساير كل 
يعني  كما  يسمعه،  فيما  له  رأي  䐧ل  متقلب  ا䐣لقوال، 
من  كل  الريفي  ا䐧لمازيغي  الشعبي  ا䑅لثل  هذا  أيضا 
يتغنى بما قالوه غ䨱يه مع عدم علمه بالهدف من وراء 

ا䑅لتغنى به الذي يردده بشكل ببغائي.
وبتعب䨱ي آخر، هذا ا䑅لثل، يا سادة يا كرام، ينطبق ع䑉ل 
إ䑉ل  ينتهي  ما  كل  تكرار  و  ب⨱تديد  يقوم  إنسان  كل 
أن  يتعامل مع كل من هب ودب، من غ䨱ي  مسامعه، 
يفهم أو يستوعب معنى الغث و السم䩆ي، لضعف رأيه. 
䅊ف  يتلون  ا䐧لتجاهات،  كل  ومع  الناس  كل  مع  فتجده 
ك䐧لمه كالحرباء، تابعا ب䐧ل شخصية ب䐧ل مبدأ وب䐧ل قيمة 
ا䐥لمعة:«  بكلمة  النبي)ص(  وصفهم  الذين  مثل  مثله 
أحسنا،  الناس  أحسن  إن  تقولون:  إمعة  تكونوا  䐧ل 
وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم...« إذا، وكما 
أسلفنا القول، فالشخص الذي ينطبق عليه هذا ا䑅لثل:

 ⵉⴽⴰⵙⵙⵉ ⴰⴽⴻⴷ  ⵜⴰⵎⵊⴰ هو شخص 䐧ل رأي له أكثر 

من هذا وذاك هو أشبه ما يكون بذلك الشخص الذي 
يقول ا䑅لثل الدارج عنه :« الريح ال䑊ل جا يديه«.

وقد يكون من ا䑅لفيد 䅊ف البدء، التوقف قلي䐧ل عند معنى 
䅊ف  ذكرها  ورد  التي  الريفية  اللغة  䅊ف   »ⵜⴰⵎⵊⴰ  « كلمة 

سياق هذا ا䑅لثل، موضوع ا䑅لقال.
يش䨱ي ا䑅لثل هنا إ䑉ل آلة موسيقية نفخية تقليدية عريقة 
وأصيلة 䅊ف ال⨱تاث ا䑅لوسيقي الريفي، تصنع من القصب 
.»ⴰⵣⵣⴰⵎⴰⵔ   ⵏ  ⵡⴰⵛⵛⴰⵡⵏ« ،س، طبعا㍉دون أن نن

عند  ا䑅لعروفة  الناي«   « ا䑅لوسيقية  ا䐢للة  لهذه  كانت 
دور  وانق㙉ض  م㙉ض  زمن  䅊ف   «  ⵜⴰⵎⵊⴰ ب«  الريفي䩆ي 
بالريف  الغنائي  ا䐥لبداع  فن  䅊ف  عنها  محيد  䐧ل  أساس 

.»ⴰ ⵍⵓⵏ»لغربي، مصحوبة ب䑅ا
وإبداعية  رمزية  قيمة   «  ⵜⴰⵎⵊⴰ  « ا䐢للة  لهذه  كانت 
نفتقدها  أن  قبل  الذكر  أسلفنا  كما  زمانها  䅊ف  ك⠱بى 

اليوم ل䐣لسف.  
الجادة  ا䐣لغنية  䅊ف  ا䐢للة  هذه  إيجاد  يمكن  䐧ل  وا䐢لن، 
الذي ذكرنا تقريبا إ䐧ل عند ا䑅لبدع  النحو  الع㔱صية ع䑉ل 
سبيل  ع䑉ل  توظيفها  خ䐧لل  من  إزري«  الكب䨱ي«خالد 
و䅊ف   ⴰⵏⴷⴻⵔ  ⴻⴽⴰⵛⵛⵓⴹ الشه䨱ية   أغنيته  䅊ف  ا䑅لثال 
باقي ا䐣لغاني ا䐣لخرى. ومن قبله الفنان الوليد ميمون 

䅊ف مجموعة من أغانيه الخالدة.
لها  أداة موسيقية   »» ⵜⴰⵎⵊⴰ القول ف  وكما أسلفنا 
قيمة اعتبارية ك⠱بى بالريف ا䑅لغربي وحضور هام 䅊ف 
الذاكرة الشعبية وهي من أهم خصائص الفن الغنائي 
ل䐧ليرا  ووزن  بإزران  أيضا  ا䑅لتميز  الريفي  ا䐧لمازيغي 

ل䐧لبويا.
وبناء ع䑉ل ما سلف فا䐣لغنية ا䐣لمازيغية بالريف الكب䨱ي 
صوت  ويصاحبها   »ⵜⴰⵎⵊⴰ الناي«  بآلة  تؤدى  كانت 
غنائي مختار بعناية 䐧ل يقوم بهذه ا䑅لهمة 䅊ف ا䑅لجموعات 
الغنائية إ䐧ل »ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ« وهو الشخص الذي له قدرة 
أو  الكلمة  إبداع  䅊ف  ا䑅لتمثلة  سواء  متميزة-  تعب䨱يية 
ع䑉ل  وقدرة  دقيقة  䑅لعاي䨱ي  تخضع  اللحن-  عن㔱ص  䅊ف 
تحقيق توافق صوتي رائع مع ا䐣لداء ا䑅لوسيقي وليس 
بإط䐧لق العنان للصوت كيفما اتفق، وا䐧لكتفاء باج⨱تار 

للك䐧لم من غ䨱ي أن يفهم معناه حسبما أسلفنا.    
ونظرا 䑅لا ب䩆ي ا䐧لثن䩆ي من قواسم مش⨱تكة ومشابهة أي 
ب䩆ي من يبدو لهم الغناء مجرد إط䐧لق العنان للصوت 
ا䑅لوسيقي  ا䐣لداء  ينسجم مع  أن  اتفق من غ䨱ي  كيفما 
غ䨱ي  من  طريقة  بأية  للك䐧لم  واج⨱تار  يصاحبه  الذي 
بشكل  غ䨱يه  ك䐧لم  يردد  من  وب䩆ي  معناه،  يفهم  أن 
ينتهي  䑅لا  ا䑅لجاني  التعميم  أو  ال⨱تديد  وبدافع  ببغائي 
إ䑉ل مسامعه من دون أن يتيقن من صحته أو من عدم 

صحته و䐧ل فرق عنده ب䩆ي ا䐣لخبار و الشائعات.
 من هذا التشابه تشكل ا䑅لثل الذي نحن بصدد الحديث 
د䐧ل䐧لت  له  كتعب䨱ي   ⵉⴽⴰⵙⵙⵉ ⴰⴽⴻⴷ ⵜⴰⵎⵊⴰ عنه: 
كما  ويحط،  يرفض  الذي  الريفي  ا䑅لجتمع  䅊ف  عميقة 
شخص  كل  من  ا䑅لثل،  خ䐧لل  من  قليل  قبل  䐧لحظنا 
يسمعه،  فيما  له  رأي  䐧ل  متقلب  ا䐣لقوال،  كل  يساير 
كما يعني أيضا كل من يتغنى بما قالوه غ䨱يه مع عدم 
القول  هذا  وراء  من  إليه  يسعى  الذي  بالهدف  علمه 

الذي يردده بشكل ببغائي، كما أسلفنا.
هذه اذن هي القصة الكاملة، إن صح التعب䨱ي، للمثل:   

. ⵉⴽⴰⵙⵙⵉ ⴰⴽⴻⴷ  ⵜⴰⵎⵊⴰ

 ا䑅لخيال الشع⡊ب ا䐣لمازيغي

ⵉⴽⴰⵙⵙⵉ ⴰⴽⴷ  ⵜⴰⵎⵊⴰ

  بقلم: عبد الكريم بن شيكار

احتفى ا䑅لعهد ا䑅للكي للثقافة 
الجمعة  مساء  ا䐧لمازيغية، 
10 ف⠱باير 2023، بع㐱شينية 

بأبجدية  الرسمي  ا䐧لع⨱تاف 
اللغة  لكتابة  “تيفيناغ” 

ا䐣لمازيغية 䅊ف ا䑅لغرب.
ندوة  䅊ف  الباحثون  وتناول 
من  “تيفيناغ  شعار  تحت 
إ䑉ل  الصخرية  النقوش 
با䑅لناسبة  نُظمت  ا䑅لأسسة” 
وسياق  مسار  ا䑅لعهد،  داخل 
بحرف  الرسمي  ا䐧لع⨱تاف 
ف⠱باير   10 منذ  تيفيناغ 
جوانب  ومختلف   ،2003

سواء  ا䐣لبجدية،  هذه 
واللغوية  منها  التاريخية 

وكذا البيداغوجية.
وتطرق خالد عنسار عن مركز التهيئة اللغوية با䑅لعهد، 
الكتابي للغة ا䐣لمازيغية تفيناغ”  النظام  إ䑉ل موضوع ” 

ا䑅لكتسبات والرهانات وا䐢لفاق”.
وقام بإلقاء الضوء ع䑉ل مختلف ا䑅لحطات التي عرفتها 
إليها  الوصول  تم  التي  ا䑅لكتسبات  مع  تيفيناغ  أبجدية 
والرهانات التي يواجهها وا䐢لفاق التي تنتظره مستقب䐧ل.

حرف  اختيار  䅊ف  ساهمت  التي  الظروف  ع䑉ل  عرج  كما 
الخطوط  دون  ا䑅لعيار  ا䐣لمازيغية  للغة  كخط  تيفيناغ 
واجهته  الذي  الخط  مشكل  مستح㘱ضا  ا䐣لخرى، 
)الخط  متنافسة  ممارسات  ث䐧لث  بتواجد  ا䐣لمازيغية 

ا䐣لرامي وال䐧لتيني وأبجديات تيفيناغ(.
اللغوية  التهيئة  مركز  انجزها  تقنية  دراسة  إن  وقال 
ا䐥لداري  ا䑅لجلس  انتخبه  الذي  ا䐧لختيار  كان  با䑅لعهد؛ 
أبجدية  أن  للثقافة ا䐣لمازيغية، يتج䑉ل 䅊ف  ا䑅للكي  للمعهد 

تيفيناغ تشكل الجواب ا䐣لمثل للتساؤل السالف الذكر.
ا䑅لث䑉ل  الطريقة  أن  ع䑉ل  عنسار  خالد  الباحث،  وشدد 
للطابع  الجاد  التفعيل  هي  تيفيناغ  بحرف  للنهوض 
تهتم  لغوية  سياسة  وسن  ا䐣لمازيغية  للغة  الرسمي 
باللغات  به  تهتم  الذي  الشكل  بنفس  با䐣لمازيغية 
القادمة  أن “ا䐣لجيال  ا䑅لغرب. م⠱بزا  ا䑅لنافسة 䅊ف  ا䐣لخرى 
اكثر تمكنا  باللغة ا䐣لمازيغية ستكون  التي ستتمدرس 
أيضا  ولكن  ا䐣لمازيغية  اللغة  استعمال  من  فقط  ليس 

من استعمال نظامها الكتابي تيفيناغ.
مركز  عن  أسمهر  محفوظ  الباحث،  تناول  فيما 
الدراسات التاريخية والبيئية “ا䐣لصول التاريخية لحرف 

تيفيناغ”.
تيفيناغ  حرف  أن  مداخلته،  معرض  䅊ف  اسمهر  وأكد 
يستمد م㐱شوعيته من التاريخ القديم لشمال إفريقيا، 
استعمل 䅊ف  والذي  القديم  الليبي  “الحرف  أن  إ䑉ل  مش䨱يا 

ع䐧لقة  له  لقرون  إفريقيا  شمال 
للتينفناغ  ُمشابهة  وحروف 
الطوارق  أمازيغ  عند  ا䑅لستعملة 
اعتمد  التي  اللغة  نفسها  وهي 
للثقافة  ا䑅للكي  ا䑅لعهد  عليها 
بعض  أخد  ومنها  ا䐣لمازيغية 

الحروف”.
التاريخية  ال㐱شعية  هذه  إن  وقال 
تؤكد بأن حرف “تيفيناغ ل䨱يكام” 
الخط  مع  تاريخي  رابط  له 
به  كتبت  الذي  القديم  الليبي 
إ䑉ل  مش䨱يا  السابق.  䅊ف  ا䐣لمازيغية 
إن النقاش ا䑅لجتمعي الذي يشكك 
لحرف  التاريخية  ا䑅ل㐱شوعية  䅊ف 
أسس  ع䑉ل  مبني  غ䨱ي  تيفيناغ 
علمية إنما ع䑉ل أسس إيديولوجية.

وشدد ا䑅لتحدث ع䑉ل 㘱ضور تدريس 
ا䑅لدرسية  الكتب  䅊ف  تيفيناغ  لحرف  التاريخي  البعد 
الكتاب  التاريخية بصفة عامة وليس فقط 䅊ف  ا䑅لغربية 
ع䑉ل  مبنيا  ا䑅لجتمعي  النقاش  يكون  حتى  ا䐣لمازيغي، 

أسس علمية.
ومن جهته، تطرق الباحث مصطفى الصغ䨱ي عن مركز 
حرف  إ䑉ل  البيداغوجية  وال⠱بامج  الديداكتيكي  البحث 

تيفناغ 䅊ف ا䑅لدرسة ا䑅لغربية.
ا䐣لمازيغية  اللغة  تدريس  䅊ف  ال㐱شوع  عن  وتحدث 
حرف  بتوظيف   2003 سنة  منذ  ا䑅لغربية  با䑅لدرسة 
تيفيناغ، وتأليف الكتب ا䑅لدرسية والحوامل البيداغوجية 

وكذا إدراجه 䅊ف مختلف وسائل التكنولوجيات الحديثة.
بحرفها  ا䐣لمازيغية  إدراج  عن  الصغ䨱ي  تحدث  كما 

تيفيناغ 䅊ف بعض الكتب ا䑅لدرسية ا䑅لغربية.
* منت㔱ص إثري

باحثون يناقشون “تيفيناغ” 䅊ف عشرينية ا䐧لعتراف الر㍅سي

التجمع  وعضو  الشاعر  اصدر 
جمعية  وعضو  ا䐣لمازيغي  العا䑅لي 
سكان جبال العالم محمد بوسعيدي 
ديوان شعري أمازيغي تحت عنوان 
با䐧لمازيغية  وسحي㍊س  أغلوي 

ومعناها بالعربية أفول الهمس.
لجريدة  الشاعر  ت㔱صيح  وحسب 
ا䑅لث䑉ل  الغاية  ا䐧لمازيغي،  العالم 
رسالة  تبليغ  هو  الديوان  هذا  من 
نصدع  لكي  الوقت  حان  مفادها: 
تعاني  التي  وا䑅لشاكل  بمعيقات 
الجبلية،  منها ا䐧لمازيغية، وا䑅لناطق 
والديوان يحمل مجموعة من القيم 
مصدر  يكون  أن  وآمل  ا䐧لمازيغية، 
إلهام ا䑅لبدع䩆ي والفنان䩆ي ا䐧لمازيغ 䑅لا 
䐧ل اتمنى ان يقوموا بتلحينها وأدائها 
ع䑉ل شكل مقاطع موسيقية، وآمل 
ترسيخ  䅊ف  الديوان  هذا  يساهم  أن 

الهوية والقيم ا䑅لث䑉ل لحضارتنا.
وأضاف ان الديوان سيكون متاحا 䅊ف ا䑅لكتبات العمومية وسيقام له حفل كب䨱ي 
با䑅لركز الثقا䅊ف بإقليم إفران، وذلك بمناسبة رأس السنة ا䐧لمازيغية، ومنذ ذلك 

الح䩆ي سيخرج الديوان للمكتبات.
وبهذه  䑊ل،  ديوان  اول  بصدور  سعيد  أنا   : بقوله  للجريدة  سعادته  عن  وع⠱ب 
ا䑅لناسبة اشكر مجموعة من ا䐧لصدقاء وع䑉ل رأسهم سعيدة الكب䨱ي شاعرة من 
مدينة الخميسات والتي شجعتني ع䑉ل التدوين، 䐣لني كنت ألقي الشعر الحر منذ 
مدة، وهي شجعتني ع䑉ل تدوينها وجعلها ب䩆ي ايدي ا䑅لتلقي، وأتمنى ان يكون 
مؤلفي هذا قيمة مضافة وإغناء للمكتبة الوطنية، وإغناء للقصيدة ا䐧لمازيغية، 
خاصة وأني حاولت أن اكتب الشعر الحر، الذي له أهمية ك⠱بى ويحمل معاني 
وثقافة ذات أهمية كب䨱ية، وختم قوله ب ”اتمنى ان يجد القارئ وعشاق الكلمة 
الشاعرة مبتغاهم 䅊ف هذا ا䑅لؤلف ا䑅لتواضع، كما اوجه نداء لكل الطاقات ا䐧لبداعية 
الحيز  ا䐧لمازيغية من  الثقافة  لنخرج  إنتاجاتها  تدوين  وأحثها ع䑉ل  ا䐧لمازيغية 

الشفهي ا䑉ل التدوين”.
اقليم  ازرو  الثقا䅊ف  با䑅لركز  الندوات  بقاعة   2023 يناير   11 ا䐧لربعاء  يومه  تم 
افران احتفا䐧ل بالسنة ا䐣لمازيغية حفل تقديم وتوقيع الديوان الشعري أمازيغي 
ا䑅لجتمع،  من  عريضة  فئة  الحفل  هذا  وح㘱ض  ا䐣لمازيغية،  الثقافة  䅊ف  للباحث 
وا䑅لهتم䩆ي با䐣لدب ا䐣لمازيغي، وقدم قراءة للديوان الشعري الدكتور ادريس وادو 
والدكتورة جميلة الحمداوي بتسي䨱ي ا䐣لستاذ محمد حاجي، يظم الديوان تاريخ 
وتراث وهوية ا䐥لنسان ا䐧لمازيغي، ويع⠱ب عن الحياة التقليدية ب䩆ي الجبال التي 
الطبيعة  ضد  نضا䐧لته  䅊ف  مستمرا  ا䐧لمازيغية  للهوية  حام䐧ل  حرا  فيها  عاش 

الصعبة.
من  بلغ  حر،  شعري  قالب  䅊ف  ا䐣لمازيغي  ا䐥لنسان  حياة  بوسعيدي  محمد  قدم 
خ䐧لله رسائل وقيم الحضارة ا䐣لمازيغية، وا䑅لشاعر النبيلة والراقية التي ينتمي 
لهوية شمال إفريقيا، كما ي⠱بز هذا الديوان ا䐧لبداع ا䐣لمازيغي، ا䑅لوجه إ䑉ل ا䑅لهتم䩆ي 
والعادات،  والحرية  الحب  ب䩆ي  تمزج  مواضيع  عدة  ويناقش  وا䑅لتخصص䩆ي، 

والتطلع إ䑉ل التنمية.
* نادية بودرة

  ⴰⵖⵍⵍⵓⵢ  ⵓⵙⵃⵉⵙⵙⵉ أو  أفول ا䑇لمس
ولدت مليكة بوطالب ب䐧للة تكركوست بإقليم 
الحوز، وانتقلت إ䑉ل مدينة أكادير رفقة العائلة 
تابعت  الخمس سنوات، حيث  يناهز  ع䑉ل سن 
ا䑅لستوى  إ䑉ل  ا䐧لبتدائي  ا䑅لستوى  من  دراستها 
من  مجموعة  طفولتها  وطبعت  الجامعي، 
شخصيتها،  بنت  التي  وا䑅لنعطفات  الذكريات 
أهمها ما غرسه الوالدين رحمهما الله من قيم 
أساسي䩆ي  أمرين  والقراءة  الكتاب  جعل  منها 
أنشطة  ممارسة  ع䑉ل  وحثها  مليكة،  حياة  䅊ف 
وهواياتها،  ميو䐧لتها  تكتشف  جعلتها  متعددة 
وموهبتها 䅊ف الكتابة والرسم وا䑅لوسيقى 䅊ف سن 
وا䑅لسابقات  ا䑅لخيمات  䅊ف  شاركت  كما  مبكرة، 
ا䑅لدرسية، ا䐣لمر الذي نمى من شخصيتها كث䨱يا، 
الطفولة، وبدأت تكتب  تتجاوز خجل  وجعلها 
العربية  الخواطر والقصص القص䨱ية باللغت䩆ي 
والفرنسية، وشاركت من خ䐧للها 䅊ف مسابقات 

الذين  أساتذتها  بدعم من  الوطني،  ا䑅لستوى  أكادير وع䑉ل  مدرسية ع䑉ل مستوى مدينة 
زرعوا بها حب مساعدة الت䐧لميذ ودعمهم بعد أن أصبحت أستاذة اللغة ا䐣لمازيغية، هكذا 
كان مسارها العلمي من مدرسة ابن سينا إ䑉ل إعدادية عبد الكريم الخطابي إ䑉ل ثانوية 

محمد زرقطوني إ䑉ل جامعة ابن زهر.
الكتاب ا䐣لمازيغ وع䑉ل رأسهم  كان مسارها الفع䑊ل بجامعة ابن زهر مع رابطة »ت䨱يا« 
محمد أكوناض ولحسن زاهور ومحمد أسوس وعياد ألحيان، الذين وجهوها إ䑉ل عالم 
اللغة  䅊ف  وتخصصت  ا䐧لح⨱تافية،  إ䑉ل  الهواية  من  ونقلوها  ا䐣لمازيغية،  باللغة  الكتابة 
ا䑅لاس⨱ت،  دراسات  خ䐧لل  التخصص  نفس  䅊ف  واستمرت  ا䐥لجازة،  سلك  䅊ف  ا䐣لمازيغية 
واشتغلت كأستاذة اللغة ا䐣لمازيغية منذ سنة 2019، وبدأت دراسات الدكتوراه بجامعة 

ابن طفيل بالقنيطرة كلية اللغات خ䐧لل نفس السنة.
ع䑉ل   ،2015 ا䐣لمازيغ  الكتاب  رابطة  منشورات  »تيضا«  ا䐣لول  الفردي  إصدارها  حصل 
الجائزة الوطنية للثقافة ا䐣لمازيغية صنف القصة خ䐧لل سنة 2016، والذي يعالج قضايا 
نسائية متعددة ع䑉ل رأسها زواج القا㔱صات النظرة الذكورية...، وقبل هذا ا䐥لصدار كان 
لها إصدارات مش⨱تكة 䅊ف صنف القصة، وتمكنت سنة 2017 من إصدار أول ديوان شعري 
لها »تفزرا نتكوري«، والذي خصه رئيس الجامعة بالن㐱ش، كدعم 䑅لليكة بعد حصولها 
ع䑉ل الجائزة الوطنية للثقافة ا䐣لمازيغية، وهي ا䐢لن تشتغل بنضج أك⠱ب ع䑉ل أعمال أدبية 

أمازيغية أخرى.
قامت بإنشاء قناة ع䑉ل اليوتوب بطلب من ت䐧لمذتها الذين أعجبوا بطريقة ㌱سدها، فض䐧ل 
عن مطالبتها بتغطبة أسفارها وأنشطتها ا䑅لتعددة، وكانت لديها مشاركات عدة، بحيث 
كانت سنة 2021 ممثلة ا䑅لغرب لدى ا䐣لمم ا䑅لتحدة بمناسبة اليوم العا䑅لي للغة ا䐣لم بجنيف 
عن بعد، وكانت لها مشاركة 䅊ف ا䑅لعرض الدو䑊ل للكتاب كممثلة للمغرب إ䑉ل جانب دول 
أخرى كسلطة عمان وإيطاليا والنيجر...، كما قامت بتوقيع إصداراتها 䅊ف عدة محافل، 
إقليميا  والثانية  ا䐣لو䑉ل  دورته  䅊ف  الخطابة  فن  جائزة  ع䑉ل  ت䐧لمذتها  بمعية  حصلت  كما 
وجهويا، وبلغت مستويات م㐱شفة وطنيا، ثم اشتغلت من نفس القناة التي كانت تغطي 
أنشطتها الثقافية ع䑉ل ال⨱تاث ا䑅لادي، الذي كان أساس اشتغالها با䑅لاس⨱ت وا䐥لجازة، بعد 
أن 䐧لحظت بداية اندثار الحكاية الشعبية، ونال محتوى قناة »مليكة بوطالب« إعجاب 
الت䐧لميذ وا䑅لهتم䩆ي، وهو ما جعل العديد من ا䑅لتتبع䩆ي وا䑅لحب䩆ي لطريقة ㌱سدها وصوتها 
الدافئ يتصلون بها للتشجيع والتعب䨱ي عن تعلقهم با䑅لحتوى الراقي، ما جعلها تستمر، 
لتبليغ رسالة ا䑅لرأة ا䐣لمازيغية من خ䐧لل تسمية ال⠱بنامج »بذاكرة أمي«، وحاولت تبليغ 

القيم ا䐣لمازيغية النبيلة من خ䐧لل الحكايات وا䐣للغاز الشعبية.
* بودرة.ن

الكاتبة مليكة بوطالب 䅊ف سطور




