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 التعامل مع التاريخ في فقد تّم إشكاال عميقا٬ (Berbérie)أفريقيا الشمالية تثير مسألة الهوية في 

وكان يفترض أن تتوّجه البحوث ] التركيز على فترات وحذف أخرى[ هذه المنطقة بطريقة انتقائية

 المجال٬  بالتاريخ إلى هذا  المّتصلة  والعلوم  االستالب التاريخية  (Aliénation)عوض تكريس حالة

  . أجل انتماءات مصطنعةوينافحون من   يتنّكرون لذاتهم٬شمال أفريقيينالتي جعلت بعض ال

 السياق٬  هذا  في  معذور  البعض  هذا  لعّل  في  والدراسات  للبحوث  تاّم  شبه  غياب بسبب

 التهويمات واألخطر الموضوع٬  وجميع  والترهيب  بالمسخ  اإليديولوجية  اآللة  تحّرك  هو

(Fantaisies)كانت ٬   وإذا  المفتعلة  الصيغة  بهذه  فهل يمكن أن تكون هوية شعب مصدر رعب له

 عامل قلق شمال أفريقياالهوية في كّل بالد الدنيا عامل استقرار وتضامن واّتحاد فكيف تكون في 

  .واضطراب؟
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 المغالطات٬  من  بالكثير  والجامعي  المدرسي  التاريخ  ساذج  يمتلئ  وبعضها  مقصود بعضها

وطن مست ]العرقي بالمعنى[ي المستعرب على أّنه شعب عربيمازيغمثل تقديم الشعب األ وسطحي٬

 البالد٬  هذه   في  التاريخ  حلقات  أهّم  تحذف  تحّول األمازيغيوبذلك  أي  االستعراب  حلقة  وهي

 متمّيزة٬  إلىاألمازيغ  بعربية  أسّميها التعبير  التي   : هي  تكّلمها  كما  هي  ٬األمازيغالعربية وهذه

على المتخّصصين في  ى ال تخفأمازيغيةبلكنة  العربية الشعبية التي نتكّلمها يوميا في مدننا وأريافنا٬

ليسهل فيما بعد إذكاء  ٬الشمالية أفريقياتوّهم وجود شعبين في  وقد انجّر عن هذه المغالطة األلسنية٬

  .روح العداوة والفتنة بينهما

 ٬)بالمعنى العرقي( لقد وقعت مغالطة كبيرة عندما توّهم بعض المستعربين أنفسهم عربا إذن٬

إزاء إخوانهم من المحافظين بإيحاء من بعض نشطاء السياسة وسلك البعض منهم مسلك التناقض 

 المشبوهة٬ البائسين٬  األعمال  هذه  مثل  خلف  يقفون  أصوله  الذين  في  واحد  الشعب  أّن والواقع

 سلبياته٬  في  وحّتى  وإيجابياته  وعاداته  اإلسالم وتقاليده  رّسخها  لغة  فهي  العربية  بها  ٬أّما وتعّلق

ولعّل هذه الدراسة الموجزة تفيد في إلقاء الضوء على  ون على السواء٬ مستعربون ومحافظاألمازيغ

   .الذي ال نبالغ إن اعتبرناه موضوع الساعة في عموم الشمال األفريقيهذا الموضوع 

 
   العربي  الفتح  منذ  ُيسمَّْون  الذين  السّكان  إلى  األولى  اإلشارات بربرتعود

)1(
 العهود   إلى ٬

 اإلمبرا  منذ  حربية الفرعونية٬  أحيانا  عالقات مباشرة٬  على  المصريون  كان  فقد  القديمة٬ طورية

   أولئك الليبو  الغرب؛  من جهة  بجيرانهم  أخرى سلمية٬  أو  (LEBOU)وأحيانا  التحنو  الليبيون٬ أو

   .(Tehenu,  Temehu,  Mashwash)التمحو٬ أو المشَوش  

 الليبيون  أولئك كان
)2(

 القبائل  من  هاّم  عدد  إلى  عنهم  متفّرعين  النصوص الفرعونية ٬وتذكر

 مرياي   بقيادة  الدلتا  غزوهم  الخصوص محاولة  وعلى  هاّمة  تاريخية  السنة (Meryey)أحداثا  في

   مينيبتاح  حكم  من  (Mineptah)الخامسة  التصويرية .م. ق1227 في  النقوش  إلينا  حملت وقد

خية وإثنوغرافية فضال عن الهيروغليفية أسماء شخصيات ليبية ٬ ومعلومات دقيقة ذات أهّمية تاري

مالمح وأدوات ومالبس وأسلحة أولئك الليبو ٬ نقلت كّل ذلك إلينا بدّقة الصور الشمسية اليوم بما في 

  .ذلك الوشم 

لقد مّرت آالف السنين٬ واجه فيها الشعب األمازيغي تقّلبات التاريخ المتمّيز خاّصة بالفتوحات 

ّزع في هذه البالد الشاسعة التي تبدأ من غربي مصر إلى والغزو٬ومحاوالت الدمج لهذا الشعب المو

المحيط األطلنطي٬ وتمتّد إلى أعماق الصحراء في النيجر ومالي٬هذه المنطقة التي تمّثل ربع القاّرة 

األفريقية ليست كّلها اليوم ناطقة باألمازيغية٬وأكثر من ذلك فإّن عربية شمال أفريقيا اليوم هي لغة 

عية في التجارة والدين والدولة ٬ ما عدا الهامش الجنوبي من الصحراء الممتّد من العالقات االجتما

 عن   بعضها  مقطوعا  معزولة  باألمازيغية  الناطقة  المجموعات  تظّل  ذلك  تشاد٬ومع  إلى السنغال

  .بعض تّتجه إلى التطّور داخليا بطرق مختلفة ذات أبعاد وأهّمية مختلفة جّدا 

 القبايلية  المجموعة  آيت زيان(Groupe Kabyle) تمّثل  ومجموعتا  الجزائر    في والشلوح
)3(

 

(Braber  et  Chleuh)  في المغرب بضعة ماليين من األفراد ولكن في أقاليم محدودة(Ilots) ٬على

عكس الواحات الصحراوية التي تمّثل أقاليم شاسعة ولكن عدد الناطقين باللهجات األمازيغية فيها قد 

ضعة آالف وهذا ما يجعل خرائط امتداد اللغة األمازيغية غير ذات داللة كبيرة ٬ ال يتعّدى أحيانا ب



 

 3 

 والمالي والنيجر إقليم واسع٬  اللهجات التارقية في الجزائر وليبيا  فاإلقليم الصحراوي الذي تغّطيه

 والمزارع  اليكادون يتجاوزون بضعة وولكن الرّحل الذين يجوبونه ن القالئل من ذوي نفس اللغة

 اآلالف٬ وهم مساوون تقريبا لسّكان المزاب الذين يتمركزون في الصحراء الشمالية في إقليم مئات

 مّرات أكثر من المنطقة األوراسية 10أقّل ألف مّرة من اإلقليم التارقي٬ أّما الكتلة القبايلية فهي آهلة 

اجات عميقة خرج بها األوسع منها٬ حيث يتكّلم السّكان هناك لهجات أمازيغية متعّددة٬ وهذه استنت

باحثون في األلسنية
 

امتّدت على عقود وأخذت منهم جهدا ووقتا كبيرين
)4(

.  

 
 لغة أمازيغية بالشكل الذي يجعلها انعكاسا لمجموعة واعية – في واقع الحال –ال يوجد اليوم 

 الوض  هذه  ورغم  أمازيغي  جنس  أو  شعب  شكل  في  كّل بوحدتها  حولها  يّتفق  التي  السلبية عية

المختّصين إّال أّن استمرار وجود األمازيغ كشعب وثقافة على نطاق أوسع وكلغة على نطاق أضَيق 

  .ال نقاش فيه

   األمازيغية٬  اللغة  إّن  أو  في أذهان (Le Libyque)الليبية  إّال  ال توجد  جّدا٬  القديمة  المشتركة

 ت تمّيز عن لهجات اليوم٬ وكانت منتشرة في عموم الشمال األفريقي علماء األلسنية٬ وال ريب أّنها

  .(Téda)من النيل إلى األطلنطي٬ ما عدا جبال تبستي التي هي معقل لغة تيدا 

 القدامى  األفريقيون  استعمل  األفريقي  الشمال  هذا  البربر قدأو (في  هي  )ماء  كتابية منظومة

تيفناغ التوارق٬ والدليل على ذلك هو أّن النقوش الليبية  الذي انبثق منه (Le Libyque)الخّط الليبي 

   تماما  مستعربة  اليوم  هي  مناطق  في  عليهما  عثر  القديم  شرقي (والتيفناغ  شمال  تونس وفي في

وكانت هذه الكتابة في ) …الجزائر وفي منطقة الغرب وطنجة في المغرب وفي الصحراء الشمالية

ى الخصوص الساحلية منها٬قد واجهت منذ وصول الفنيقيين المناطق الشمالية من بالد البربر وعل

 الذي يجعلنا نقبل باالستنتاج   الّالتينية فيما بعد٬ إلى الحّد منافسة كبرى من طرف الكتابة البونية ثّم

الذي مفاده أّن الكتابة الليبية في تلك المناطق طواها النسيان عند أهلها وعلى الخصوص عند حلول 

 العربية  السابعاأللفباء  القرن  في  اإلسالم  انتشار   مع  عن .  البعيدة  الصحراوية  المناطق  في أّما

   القديم  شعبها  كان  التي  الكناري  جزر  حّتى  امتّدت  بل  محفوظة  ظّلت  فقد القونش (المنافسة

Guanches ( أمازيغيا والخالصة أّنه يمكن التأكيد بأّنه في فترة تاريخية معّينة كان ألسالف األمازيغ

 كتابية أصيلة منتشرة مثل انتشارهم من البحر المتوّسط إلى النيجر منظومة
)5(

  .  

  

  الحرف

 الالتيني

  مقابله األمازيغي
L'Alphabet Libyque 

 )كلمة(مثال   نطقها

A 
  

   Aman   a   أمان 

 
â 

  
  

   A âbbud   آعّبوظ   

B 
    

Baba  بابا             

C 
   

Amach   ch   أماش 
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D 
    

Adrar  dd آذرار   

D 
   

Id   d emphatique 

 إيظ
F 

   
Ifis   f         ئفـيس 

G 
   

Arguez  gu  أركاز 

Gw 
   

Agwem,  g    labio 

vélaire 

Gh 
    

Aghanim أغانيم       

H 
   

Uhu   h   أوهو   

H ح 
   

Ihahan   ئحاحان 

I 
   

Imi    i  ئيمــي    

J 
   

Ajenwi  J  أجنوي 

K 
   

Akal     أكــال    

Kw  
   

Akw  kw  أكــو   

L 
   

Alili   L    أليلي 

M 
   

Iman  M   ئيمان 

N 
   

Nnan    N   ْنـنان 

U 
   

Aghu  ou    ــوأغ  

Q 
   

Aqellal    q  أقّالل 

R 
   

Ar   R   آر 

S 
   

Asif   s    آسيف 

s 
   

Asemmid  S 

Emphatique أصّميظ 

T 
  

Tamurt  T ثامورث 
 

t 
  

Tit  T     ّ ثيّط 

 
w 

  
Awal  w    أوال 

 
X   

 
 

Axlal  X  آخالل 
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Y    

 
 

 
Aryun  Y آْريـون 

z   

 
 

Azul  Z  أزول 

z    

 
 

 
Izi   Z   ئـيزي 
Z Emphatique 

 

 
 

 
 

 ألولئك ا  تقديمها  األخرى التي يمكن  الحّجة    –لذينإّن  القائم  الوضوح  كّل  قدم –رغم  ينفون

 توبونيميا  هي  األمازيغية  اللغة  انتشار  الخصوص في (Toponymie)توّسع  وعلى  اليوم  إلى  باقية

 تماما  أمازيغية  أسماء  المستعربة٬وهي  المناطق  كاملة .  كانت  األمازيغية  اللغة  أّن  نؤّكد ومنه

 اليوم  تراجعت  السابقة٬وإذا  القرون  عبر  والمدرسة الحضور  الدين  يدعمها  استعراب  حركة  أمام

واإلدارة٬ فإّن األمازيغي حّتى إذا كان مستعربا يظّل على الدوام متمّيزا عن عرب الجزيرة العربية٬ 

 الشمال  اإلسالمي  المجتمع  ضمن  يوجد  أّنه  والواقع  قبله٬  المستعرب  المشرق أفريقي –أو

 أمازيغ والصحراوي أمازيغ مستعربون وهم في أحيان قليل  أيضا  ويوجد  خليط أمازيغي عربي٬ ة

 البربر  باسم  اليوم  إليهم  يشار  الذين  هم  األخيرون  هؤالء  األمازيغية٬  اللغة  على  محافظون

(Berbères) ٬ وهو اسم رّوجت له المصادر العربية.  

 اإلطار   في  إّال  مجتمعيا  كيانا  بذاته  يكّون  ال  الذي  المستعرب  األمازيغي  الخليط  بين من

 –زيغي٬ نمّيز مجموعة قديمة من الحضر ذوي أصول مختلطة في أغلب الحاالت ألّن المدن األما

   إغفاله  يمكن  ال  ما  مسلمي –وهو  مثل  وهناك  هنا  من  لعناصر  األخير  الملجأ  الدوام  ظّلت على

 ومن   أغلبهم من أصول بلقانية  أّن  األتراك مع  تحت اسم  الذين انضووا  والوافدين الجدد األندلس٬

 من الجزر  وكذلك مجموعات المزارعين المستعربين وكذلك الرّحل الذين تقترب لغتهم  اليونانية٬

  .  لغة األعراب إذ نجد فيها بعض المنحدرين من أعراب سليم ومعقل

 المحافظة  تعيش المجموعات األمازيغية  الخليط٬  إلى جانب هذا  بالد .  سمة  التنّوع  يزال وال

 األخال  جانب  فإلى  الشاسعة٬ طالبربر
)6(

 المجموعات   توجد  المستعربين  األمازيغ  من  وأغلبهم

 التنّوع   باألمازيغية ومع هذا تعّدد اللهجات (المحافظة على اللغة األمازيغية والتي توصف جميعها

 على السواء  والعربية  األمازيغية  هو )  والعادات كما  التقاليد  من  موّحدة  في منظومة يلتقي الجميع

توّسطية٬ فهناك المشتغلون في زراعة البساتين٬ وهم فّالحون حقيقيون شديدو الحال في كّل البالد الم

 Les Rifains de Maroc et)التمّسك بأرضهم مثل الجبليين القبايليين والريفيين  les Kabyles de 

l'Algérie) بنخيلهم   المتمّسكين  الواحات  لفّالحي  بالنسبة  الحال  وكذلك  والزيتون٬  التين  زّراع

الخضر التي يعيشون منها٬ مثلهم مثل زّراع الحبوب في الجبال الجاّفة مثل مطماطة في وبفدادين 

   الصغير  باألطلس  والشلوح  التونسي  زراعة (Anti-Atlas)الجنوب  في  برعوا  الذين  المغربي

 في   الحيوان  وتربية  المثمرة  األشجار  زراعة  بين  تجمع  مناطق  وهناك  السفوح٬ المصاطب على

ثل الشاويةشكل أنصاف رّحل م
)7(

 في الكتلة األوراسية والسهول العليا الشرقية٬ واإلختالف واضح 

 عبر   التجارة  الذي تخّصص في  الحضري الصحراوي  المجتمع  وذلك  القساة  الجبليين  هؤالء بين
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 الجزائرية  التّلية  المنطقة  في  صغيرة  وتجارة  الصحراء  عزلتهم :  تفسَّر  الذين  الميزابيون أولئك

 المذ  الذين يزاولون بخصوصيتهم  إلى بعض الجبليين األشّداء  من اإلشارة  وفي األخير البّد هبية٬

 آيت عّتـا  مثل  بقطعانهم  في (Ait-Atta)التنّقل  في الجنوب المغربي وبني مجيلد  في جبال سارغو

 ظّل   والماعز٬وهؤالء  الجمال  من  عائلية  الذين يرّبون قطعانا  الصحراء  رّحل األطلس األوسط٬ثّم

  .إلى بداية القرن العشرين مكّماللمواردهم الضعيفة في بيئة قاسية)التوارق(لنسبة لبعضهمالغزو با

 والقاسي٬والعّطار   المشترك بين مرّبي الجمال الملّثم  القاسم  وهو ما هناك سؤال يطرح نفسه

 إليه الميزابي الطّيب والحّسيب وبين المزراع القبايلي٬ومرّبي الحيوان من آيت زيان أكثر مّما أشرنا

 لهؤالء٬   اإلقليمية  اللهجات  كّل  إليها  تنتمي  التي  اللغة  في  األّول  المقام  في  يكمن  الجواب  ولعّل ٬

فوحدة المفردات أمر ال جدال فيه من جزر كناري إلى واحات سيوة في مصر٬ ومن المتوّسط إلى 

جات عن بعضها النيجر٬كما أّن األسس الرئيسية للغة من نحو وأصوات ظّلت تقاوم عزلة هذه الله

 من   منظومة  على  أساسا  تقوم  اللغوية  الوحدة  ألّن  المعيشة  قاومت اختالف أنماط  كما  قرون منذ

  .األفكار متقاربة حّتى ولو اختلف المسلك الظاهري 

ليست القرابة العميقة في اللغة فقط بل نجدها أيضا في التنظيم االجتماعي وفي األشكال الفّنية 

   العاّمة٬  القواعد  األمازيغ وفي  به  يقصد  أمازيغي  فّن  الحديث عن  الفادح  الخطأ  من  أّنه والحقيقة

المحافظون
)8(

  ٬ ألّن الفنون الموجودة عند الناطقين باألمازيغية هي نفسها الموجودة عند المستعربين

 يوجد يمكن أن نسّميه فّنا ريفيا مغاربيا صحراويا ذي أشكال هندسية يوثر األشكال المستطيلة  وما

 في فنون الخزف والنسيج عن   الصارمة٬  الهندسية  لنفس القواعد  األساليب خاضع المنحنية٬متعّدد

 لالنتباه٬   ملفتة  استمرارية  ذات  المستعربين  عند  وهي  جّدا٬  قديمة  الفنون  وهذه  الخصوص٬ على

انا قوّي أحي فهؤالء عرفوا ديانات متعاقبة واندمجوا في سلسلة من الثقافات تباعا عبر قرون كالنهر٬

 الحضور في الشعور األمازيغي عاّمة٬   ولكّنه دائم  ينضب وتغوص مياهه تحت األرض٬ وأحيانا

 يعاود   ما  سرعان  ولكّنه  األجنبية٬  ذات الثقافة  الحواضر  في  أجنبي  بسبب انتصار  يختنق وأحيانا

إّنه فّن الظهور بطريقة عجيبة ودائمة٬بمجّرد ضعف المورد الخارجي لألشكال الفّنية األكثر تطّورا٬

  . ال يحّده التاريخ 

  
  )، الجزائرناحية قسنطينة(آنية وزخارف فخارية أمازيغية من تيديس 

  

 والعهد الموّحدي  األمازيغيبدو من جميع مراحل تاريخ   فترة الملوك النوميد قديما  استثنيا إذا

   الوسيط  العصر  إلأّنخالل  أّدى  النخبة  وزوال  األجنبية  للسيطرة  ى ضعف الوعي تعّرض البالد

 ب  اللغويةأهّمية  و  اإلثنية الوحدة
)9(

 ال   الوحدة  هذه  أّن  إلى حّد  نجدها٬  السلبية٬ نكاد  في الصيغة  إّال

 هو كّل من ليس ذا أصول أجنبية٬ أي الذي ليس بونيا وال التينيا وال ونداليا وال بيزنطيا األمازيغيف

 ال  هذا  تجاوزنا  وإذا  أوربيا٬  وال  تركيا  وال  عربيا  ٬ وال  داللة  ذي  غير  بعضه  فإّن  الثقافي تدّرج

 الجيتولي والنوميدي ينحدر منه أحفاد بأسماء  والبعض اآلخر ذو قّوة ووزن معتبرين٬ وسنجد بأّن
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أخرى وبعقائد أخرى ولكن يمارسون نفس نمط الحياة٬ ويحتفظون في استغالل األرض الشحيحة 

أّن المزارعين يرى البعض أّنها تعود إلى ة بنفس الطرائق في استمرارية عجيبة ٬ هذه االستمراري

 إّال في نطاق ضّيق من ٬ لم يعرفوا الدورة الصناعية التي مسحت التقاليد والعاداتاألمازيغوالرّحل 

بالدهم وحياتهم٬ومنذ بضع عشرات من السنين توّسعت هذه الدورة لتمتّد إلى األرياف والصحاري 

  .ت واختفت التقاليد األقدم قدم التاريخ ذاتهالنائية وبنفس الطريقة اّمحت الخصوصيا

 تحّملها  أجنبية  واحتالالت  فتوحات  تاريخ  والصحراء  الشمالية  أفريقيا  تاريخ  اعتبار  يمكن

 بصبر كبير٬ ولذلك انحصر دورهم في التاريخ في المقاومة٬ وكان اإلبقاء على استمرار األمازيغ

اعي أهّم نجاح لتلك المقاومة وما تجدر اإلشارة إليه اللغة والعرف واألشكال القديمة للتنظيم االجتم

  .هو أّنه ال ينبغي تبسيط التاريخ ٬ خاّصة في حال المبالغة في إسقاط الحاضر على الماضي 

في الواقع يمكن أن نعكس مقّدمتي القياس ونسائل التاريخ كيف أن شعبا يمتاز بالمرونة ٬ طّيعا 

 بعض  أّن  درجة  إلى  األجنبية  أن للثقافات  يمكنه  فعربيا  إغريقيا  رومانيا٬  بونيا٬  تدريجيا  أصبح ه

أمازيغيا يـحتفظ بتقاليده ولغته وفنونه أي في كلمة واحدة يبقى هو هو أي يبقى 
)10(

 .  

 ُي  حَصأن  تاريخي سلبي٬األمازيغر  دور  ُي  في  في وأّال  فرسان  وخيرة  سوى مشاة رى فيهم

 اعترف لفرقهم بأّنه خدمة المحتّل٬  في القرن الثامن ولمصر في وحّتى إذا  الفاتح الحقيقي ألسبانيا ا

 أو حالة استثنائية٬ وهو البعض الذي ال يعدو أن يكون زيغا - عند البعض–فإّن ذلك  القرن العاشر٬

  .وصمهم بالعدميةال يتوّرع عن إصدار أحكام قاسية في حّق البربر أقّلها 

فقد كان هناك دون ريب  فقط٬لة  مجهويةأمازيغ عصوراال تشّكل القرون الطويلة من التاريخ 

 بأعمال بارزة٬ متمّيزون طبعوا رجال ونساء  األجانب اليحتفظ  عصرهم ولكن التاريخ الذي كتبه

 وهذا هو الغرض الذي أنشئت من أجله دائرة المعارف البربرية دائما بالذكرى التي هم أجدر بها٬

(Encyclopédie  Berbère)  الزمن وإلقاء الضوء على تلك الشخصيات التي تنوي الكشف عن ذلك

 المتمّيزةاألمازيغية
)11(

. 

 
 ٬ يظّل قضية شائكة٬األمازيغية أو باألحرى مختلف المجموعات شعب األمازيغيإّن تكّون ال

جعلته يستند " اإلشهارية"رح منذ البداية طرحا سّيئا وما يمكن تسميته بالنظرّيات ألّن الموضوع ُط

وبالتدريج ذهب الباحثون في كّل اّتجاه شرقا نحو  ا على الغزو والنزوح والفتوحات واالحتالل٬تقليدي

 كنعان٬ الميديين والفرس٬  وبالد   إلى سوريا  العرب الجنوبية  وبالد  الهند  اليمن(نحو وإلى تراقيا )

   اإليبرية  الجزيرة  وشبه  الشمالية  أورّبـا  نحو  شماال  الصغرى٬وحّتى  وآسيا  إيجة وجزر وبحر

 والمؤّكد هو أّنه من الصعب أن نجد بلدا لم يقل هؤالء الباحثون …المتوّسط وشبه الجزيرة اإليطالية 

 األمازيغماذا لو أّن  :موا منه٬أّما الفرضية التي يمكن دخول الموضوع بها فهيِد لم يْقاألمازيغبأّن 

 بلد ؟  من أّي  يأتوا  لم  في الخلط ا. لذي وقع في معطيات الدالالت واألحرى هو البحث على األقّل

 البشرية السابقة األمازيغوليس أفضل من البدء في فحص  المختلفة والمتناقضة٬  أنفسهم٬من البقايا

 التاريخية  البلد للفترة  السكان الحاليون يعيشون في هذا  نعرف كان فيها  التي كما وفي .وهي الفترة

 األنثروبول  أولوية  على  الموافقة  منطقيا  ينبغي  أصالة  وجيا٬كلمة  بتحديد  فقط  يسمح  ال  العلم فهذا

 في هذا الربع األمازيغ ضمن سّكان الجنوب المتوّسطي٬بل يسمح أيضا بتبيان مجموعات األمازيغ
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 معطيات   من  أكثر  الثقافة  معطيات  على  الخصوص التركيز  وعلى  أفريقيا  من  الغربي الشمالي

الطبيعة٬ومن بينها استمرار اللغة األمازيغية
)12(

.  

 واأللسنيةي نبغي في الواقع فحص معطيات األنثروبولوجيا
)13(

 إلى   تنبغي العودة  كما ٬   تباعا

آالف السنين لفهم كيف تكّون تعمير هذه المنطقة الشاسعة ما بين الصحراء والبحر المتوّسط٬ وأن 

ألعلى٬ففي الباليوليثي ا: نضع أنفسنا في بداية العصر الذي يسّميه الباحثون في ما قبل تاريخ أورّبا

 إنسان من نوع اإلنسان الحالي هو اإلنسان العاقل العاقل الشمال األفريقيذلك العصر كان يعيش في 

تلك الثقافة الشبيهة بالموستيرية٬ وهذا اإلنسان العاتري الذي اكتشف  وهو صانع الحضارة العاترية٬

 ارحود يجعلنا نقبل فكرة شبيه باإلنسان الذي اكتشف في جبلالفي موقع دار السلطان في المغرب 

أّنه انحدر منه٬ ومن المهّم هنا اإلقرار بتسلسل ساللي من اإلنسان العاتري إلى خلفه اإلنسان الذي 

 باإلنسان المشتوي   طويلة  مّدة  بإنسان كروو ٬ (Mechtoïde)عرف منذ  شبيه -إنسان المشتى هذا

   الطبيعية(Cro-Magnon)مانيون  الخصائص  (  في  في1,74الطول  للذكورم سعة  ٬ المتوّسط

 سنتم1,650 الجمجمة
3

  .وقّلة االنسجام ما بين الوجه العريض والمحجر ذي الشكل الطولي) 

 اإليبرومورية   اسم  تحت  صّنفت  أدوات  يصنع  البدايات  في  المشتى  إنسان  كان

(Ibéromaurusiens)ورية هذه  التي توجد آثارها في كّل المناطق الساحلية والتّلية ٬ وكانت اإليبروم

 للمغداليني   واألزيلي (Magdalénien)معاصرة  (Azilien) نفس الخصائص التي   ولها  األوربيين

وفي غالب األحيات تكون ) صغر األدوات الحجرية(تحملها صناعة العصر الحجري القديم المتأّخر 

تية في ٬ وهذه األشياء هي عناصر أدوا(Lamelles à dos) عبارة عن نصيالت صغيرة ذات الظهر 

  .شكل قطع منفصلة يمكن تركيب مقابض خشبية أو عظمية عليها مّما يجعلها أدوات وأسلحة فّعالة 

 أصول ا ذ–مانيون - وهو ابن عمومة  إلنسان كرو-كان من المألوف اعتبار إنسان المشتى 

ل طارق فقد اعتبر البعض أّنه قدم من أورّبـا عبر اسبانيا ومضيق جب ٬الشمال األفريقي من خارج 

  الشمال األفريقيلينتشر في الكناري و  الغوانش احتفظوا بخصائصه حّتى أمازيغ كّله٬ ودليلهم أّن

العاقل الذي ظهر -الغزو اإلسباني٬ ويعتقد البعض اآلخر أّن إنسان المشتى منحدر من اإلنسان العاقل

   الشرق  فلسطين(في  إنسان (   األولى  انطلقت هجرتان  األصلي  المنشأ  ذلك  إنسان ومن أعطت لنا

ومن هذين االفتراضين نجد . مانيون والثانية اتجهت نحو أفريقيا ونموذجها هو إنسان المشتى-كرو

 القصص   في  بعد  فيما  ظهرا  عنصران  األوربي٬وهما  واألصل  الشرقي  األصل  فكرة  أمام أنفسنا

 العتيقة٬   األسطورية  التهويمية  التفسيرات  الحدي(Fantaisistes)وفي  العصور  تخلو  في  التي ال ثة

منها حّتى الفرضيات العلمية الحالية ٬ ومع أّن الفرضيتين متضاربتان تضاربا كبيرا يجعل قبولهما 

 فافتراض نزوح إنسان كرو  للغاية ٬  ال يمكن تحديده٬ -أو قبول إحداهما صعبا مانيون عبر إسبانيا

ى األورّبـي لها خصائص أقّل وضوحا ألّن المقاربة التشريحية ال تقّر ذلك٬ فجمجمة الباليوليثي األعل

 في   فرضا  المنحدر منه  يمكن أن تعترض سبيل فرضية الشمال األفريقيمن نسله  ونفس الحّجة ٬

 وتونس   فلسطين  بين  ما  أنثروبولوجية  وثيقة  أّي  توجد  لم  ألّنه  المشتى٬  إلنسان  الشرقية األصول

 ع  كافية  معلومات  لدينا  ذلك  من  عليها٬وأكثر  االعتماد  نهاية يمكن  في  األدنى  الشرق  سّكان ن

متوّسطي ٬ الذي يختلف كثيرا -  من النمط البروتو(Natoufiens)الباليوليثي األعلى٬إّنهم الناطوفيون 

 فكرة انحدار إنسان المشتى من أصول – على ضوء ذلك –عن إنسان المشتى ٬ فكيف يمكن تفسير 

  .لوجي ؟شرقية دون أن يترك ذلك أّي أثر على الصعيد األنثروبو

 اكتشاف اإلنسان  في األخير٬  فمنذ  اليوم٬  أّنه مهّم  نعتقد يبقى األصل المحّلي وهو ببساطة ما

 )٬ وفرمـباخ(M. C. Chamla)شامال: العاتري اّتضح للباحثين المتخّصصين في أفريقيا الشمالية مثل
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D.    Ferembach) شمال   النياندرتاليين  منذ  والمتواصل  المباشر  أفري- االنحدار  جبل (قيين إنسان

ويكون إنسان دار السلطان العاتري هو الوسيط بينهما٬ ) إنسان المشتى(إلى الكرومانيونيين ) ارحود

  .العاقل -ألّنه يتمّتع بخصائص اإلنسان العاقل

  Néanderthaliens  Africains   (Djebel Irhoud جبل ارحود( نياندرتاليون أفريقيون

  

  Atérien           ( Dar Es-Soltan ندارالسلطا(        عاتري

 Caractères   Homo  Sapiens-Sapiens )   العاقل-خصائص اإلنسان العاقل(

  

  Homme  de  Mechta    (Cro-Magnon )  ] مانيون –كرو[اإلنسان المشتوي

جد يأخذ نموذج المشتى في اإلّمحاء تدريجيا أمام إنسان آخر٬ولكن لم يكن اختفاؤه نهائيا ٬ فقد ُو

   %أّن    فجر8  مقابر  في  المحفوظة  الجماجم  بين  مشتويين -  من  ألناس  هي  بونية  و تاريخية

(Mechtoïdes)  ]    قبل  ٬]1976شامال  من  بحثا  أشبعت  التي  الرومانية  الفترة  في وحّتى

 الكالسيكيين٬  خصائص  األركيولوجيين  تحمل  الجزائر  شرقي  في  الجماجم  من  العديد وجدت

 الس  في  وحّتى  النموذج مشتوية٬  إلى  أغلبها  في  تعود  مشتوية  مالمح  وجود  يالحظ  الحاليين ّكان

 المتوّسطي الذي يذّكر بالخصائص الرئيسية إلنسان المشتى٬ ويمّثل هؤالء اآلن حوالي  من 3 % 

  . الحاليين وهم أكثر حضورا في جزر الكناريشمال أفريقيينال

 الشمال األفريقيد في القسم الشرقي من ظهور نموذج جدي. م.نالحظ ابتداء من األلف الثامنة ق

 الليبية[  المصرية  الحدود  في  األنثروبولوجي  الصعيد  على  تحّوالت  من  حدث  ما  تماما  ]نجهل

 عالية  قامة  ذو  الحاليين٬فهو  المتوّسطيين  خصائص السّكان  من  العديد  له  العاقل  1,75( لإلنسان

  للمرأة 1,62للرجل و  يتمّيز عن إنسان المشتى)  في ولكّنه  وأكثر انسجاما  قليال٬  منه  فهو أضخم

 الجمجمة  الفّك   المحجران مرّبعان واألنف ضّيق والهيكل العظمي أكثر خشونة٬:تفاصيل وزاوية

على الخصوص ليست مسحوبة نحو الخارج٬والخالصة أّنه ليس هناك كما يقول األنثروبولوجيون 

   خارجية  Extroversions)قياسات des  Gonions)٬    بكثرة والواقع  موجودة  الخصائص  هذه أّن

 البروتو  ضمن  اإلنسان  هذا  صّنف  المشتى٬وقد  إنسان  عند  Proto) متوّسطي-وملحوظة

méditerranéen)  أنثروبولوجيا   البروتومتوسطية مجموعات قريبة منه  وجدت في نفس الفترة كما

نحدر منه نوع كومب وفي جميع جهات البحر المتوّسط ويبدو أّنه ا] الناطوفيون[في الشرق األدنى 

 المتمّيز عن إنسان (Brno) الذي يسّمى في أورّبا الوسطى بإنسان برنو (Combe  Capelle)كابال 

 بالكومب كابال خالل الباليوليثي -كرو  شبيهة  ساللة  المجال يقترح فرمباخ وجود مانيون٬وفي هذا

  .األعلى في الشرق األدنـى 

  :ف ضمن البروتومتوّسطيين على نوعين هما  يمكن التعّر(M. C. Chamla)في نظر شامال

  .(Orthognathe) نوع٬ذو جمجمة قويمة األجزاء-نوع واسع االنتشار٬وهو تحت -

  .فيه بعض سمات الزنوجة  ٬ نوع أقّل انتشارا وهو نوع عين دّكارة -

تاريخية هي الصناعة القفصية وكما هو معروف فإّن -هذان النوعان هما حامالن لصناعة قبل

  . يغّطي فترة أقّل من اإليبروموري٬ ويمتّد من األلف الثامنة إلى األلف الخامسة  القفصي
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  بفضل المواقع العديدة المسّماة تّم الحصول على معلومات هاّمة عن القفصيين وعن نشاطاتهم٬

 محلزات  أو  والجزائر (Escargotières)رماديات  تونس  من  كبير  قسم  على  حضارتهم  وامتّدت ٬

 وم  الحاليتن٬  العثور عليها  التي تّم  ن خالل األدوات القفصية  أزاميل ذات [ نصيالت وسكاكين و

وخاّصة األعمال الفّنية ذات األهّمية البالغة في نظر األثريين واألنثروبولوجيين ] …أشكال مختلفة

عمال على السواء وهي األعمال الفّنية األقدم في عموم أفريقيا القديمة ٬ ويمكن القول بأّنها أصل األ

   النيوليثي٬وهي  في  الرائعة  األهّم–الفّنية  هو  -وهذا  الفّن  بين األمازيغي أصل  تقارب  فهناك ٬

 في الوشم وفي النسيج وفي األمازيغالديكورات القفصية والنيوليثية٬اليزال   يستخدمون بعضا منها

 ف  زخرفي  ديكور  من  اليوم  نراه  ما  أّن  والواقع  الجدران٬  على  وحّتى  الفخار  عند زخرفة طري

 ببعضها األمازيغ  حلقات التاريخ  ربط  من  بّد  ال  الهندسي٬بل  الديكور  إلى  فقط  نعيده  أن  يمكن  ال

الكتشاف استمرارية بشكل أو بآخر من فجر التاريخ إلى العصر الحديث
14
 .  

بشيء – األوائل الذين يمكن الشمال أفريقيوننأتي اآلن إلى القفصيين البروتومتوّسطيين وهم 

 سنة٬ وال بّد من التأكيد هنا 9000 وهذا منذ األمازيغية وضعهم على رأس قائمة الساللة -من الحذر

 هذا   بكون  تصطدم  شرقية  أصول  ذوي  القفصيين  هؤالء  لجعل  مقبولة  توفيق  محاولة  كّل بأّن

المجموعة متوّسطية مثلها مثل الناطوفيين٬ وأّن بعض المالمح الثقافية عند الناطوفيين أنفسهم ذات 

ر قفصي٬ وفي حالة حدوث هجرة من الشرق٬ فإّن تلك الهجرة قديمة جّدا ومن المبالغة القول بأّن تأّث

 في   وقع هناك بعض التشابه  وإذا ٬   آثارهم  المشتويين األوائل تركوا  ألّن األهالي منحدرون منها٬

وهناك٬وحّتى تقنيات الصناعة الحجرية فإّن ذلك غير كاف للتدليل على تقارب أو وحدة الساللة هنا 

لو افترضنا أّن المشتويين والبروتومتوّسطيين قد تمركزوا في منلطق واحدة٬ فإّن هؤالء المشتويين 

 الذي تقّفص   الشرقي  القسم  في  النيوليثي حّتى  إلى  على (Capsianisé)استمّروا  دالئل  توجد  وال ٬

مرار المالمح المشتوية عند االختالط بالتزاوج والتهجين٬وإذا كان األنثروبولوجيون قد الحظوا است

بعض السّكان السابقين لوصول البروتومتوّسطّيين فإّن ذلك اليمكن تفسيره إّال بتطّور ذاتي يستجيب 

  .لظاهرة نحافة عاّمة

بل  ٬الشمال األفريقيإذا عبرنا إلى النيوليثي٬ال نجد تغّيرا كبيرا في التطّور األنثروبولوجي في 

 المشتى ف  نوع  األطلنطي٬في نالحظ استمرار  الساحل  الجنوب على طول  نحو ي الغرب وامتداده

 انتشر   بالزنوج٬وقد  آهال  السرطان  مدار  جنوبي  األقّل  على  الصحراء  باقي  كان حين

ومع فجر التاريخ نالحظ أّن األشخاص الذين دفنوا في التملوس وباقي  البروتومتوّسطيون تدريجيا٬

طي مهما كان موقع دفنهم٬ما عدا في الجهات الجنوبية حيث المدافن الميغاليثية هم من النوع المتوّس

 أصبح منذ فجر التاريخ متوّسطيا الشمال األفريقييتمركز العنصر الزنجي٬ومن هنا نستخلص أّن 

   .متمّزغاأو باألحرى 

 قصيرة٬  قامة  المتوّسطيين ذوو  بعض هؤالء  تعّضال٬ يالحظ أّن  سمكا٬ وأقّل  أقّل  وعظامهم

 بين   يبدون أكثر نحافة٬وفي كلمة واحدة  العنصر المتوّسطي يتضّمن أشكاال مختلفة ما والواقع أّن

غير أّنه ال يمكن الفصل بين هؤالء وهؤالء ألّنهما من نفس  المتوّسطي العمالق والمتوّسطي النحيف

   وهو    النوع    متوّسطيفرع:  يمّثل  فالصنف األّول  اليوم٬  إلى  اليزال  متوّسطي٬فرع:   أطلنطي

-Ibéro)جزري -والثاني ويسّمى اإليبرو  بجالء في أورّبـا من إيطاليا الشمالية إلى بالد الغال٬يظهر

Insulaire) وشبه الجزيرة اإليطالية  المتوّسطية  ويشغل اسبانيا الجنوبية والجزر.  

وعلى  نوع على نطاق واسع في المنطقة التّلية٬-في أفريقيا الشمالية يوجد هذا الصنف من تحت

 القبايلالخص في حين ال يزال  وفي الريف٬ وص في الجبال الساحلية في شمالي تونس وفي بالد
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   العمالق عند  األمازيغالنوع  التوارق( الرّحل في الصحراء  المستعربين ) وفي مجموعات الرّحل

ولكن توجد نفس األنواع ) آيت عّتا والشلوح(وعند المغاربة في وسط المغرب وجنوبه ) الرقيبات(

ففي دراسة حديثة لشامال تبّين أّن النوع  ضها إلى يومنا هذا في نفس المناطق مثل بالد القبايل٬مع بع

  : نوع هي- من السّكان ولكن ينقسم إلى ثالث تحت70%المتوّسطي يلتقي في 

   : أّولفرعأّوال ٬ 

  .ذو قامة قصيرة أو متوّسطة بوجه صغير وطويل (Ibéro Insulaire)جزري إيبرو-

  . ٬ وهو أضخم وذو قامة طويلة  متوّسطيأطلنطي -

  .ذو قامة طويلة٬ ووجه طويل) %15( ٬ وهو أقّل انتشارا صحراوي 

   :ع ثانيفرثانّيا ٬ 

  . من السّكان% ٬ 10 ذو وجه صغير وقامة متوّسطة يمّثل حوالي ألبي 

  :ع ثالث فرثالثا ٬ 

   .(Brachycéphale) يمتاز بوجه طولي ٬ وجمجمة عريضة أرمني

 وبعض  ٬   مشتوية  بمالمح  يحتفظون  الذين  يضاف بعض األفراد  المخزون  جانب هذا وإلى

  .الموّلدين المنحدرين من عناصر زنجية أقدم

 النماذج تظهر تنّوع تعمير   العصر الذي الشمال األفريقيإّن هذه ٬ ولكن ينبغي التنبيه إلى أّن

وبولوجي قد وّلى٬ وينبغي أن نفهم بأّن كانت فيه المالمح العرقية هي الهدف األسمى للبحث األنثر

 من األعراق واألنواع وتبّين األبحاث   يدمج ضمنه على امتداد التاريخ عددا العنصر األصلي ظّل

   في  كان  اإلنسان  كيف أّن  كّله  العالم  في  وخاّصة جسمهالحالية  وحّساس للتغّيرات ٬  للتغّير  قابال

 والمال ٬   الحياة  ظروف  للتكّيف مع  هو االستعداد  األخيرة  الثالثة  األجيال  في  القامة  نمو  أّن حظ

  .ظاهرة محسوسة ومعروفة في الرأي العاّم ويسهل قياسها بفضل أرشيف مكاتب التجنيد 

تظهر أعمال أخرى بأّن شكل الجمجمة قد تغّير بسبب وراثي كما يقول البيولوجيون دون أي 

 القابلية للتطّور والحساسية  للعوامل الخارجية يظهر في شريط الحياة عامل طارئ أو أجنبي٬وهذه

 الوراثي   التحّول  أّن  يبدو  بهومنه  التحّوالت البيولوجية و األنثروبولوجيالذي يقول ن كاف لتفسير

ولذلك تصبح مسألة التطّور  دون الحاجة إلى أساطير الهجرة والغزو في تكوين السّكان التاريخيين٬

جزري داخل مجموعة متوّسطية أفريقّية فيفّسر - نوع اإليبروأّما ظهور المحّلي مقنعة ومقبولة جّدا٬

ولم تظهر اختالفات في الشكل بين جماجم العهود القفصية والبروتومتوّسطية  ٬ بسبب نحافة بسيطة

  .والحديثة 

   في  الحالي  التعمير  قاعدة  بالتأكيد  القفصيون  البروتومتوّسطيون  يكّون  األفريقي  ٬الشمال

 المتوّسطية مع يحاول البعض ربط هذو  البالد  التعمير بحركة تعمير كّل  اافترا منطلق تلك ض أّن

 الحركة  التاريخ  قبل  ما  المتوّسطهو في عصور  البحر  بأّن٬  شرقي  ليست  مستدّال  الحركة  تلك

 قائما وهو ما سّمي في المراحل التاريخية نحو الغرب المتوّسط يفلقد ظّل النزوح من شرق ٬ األولى

 الف  أو  الفكرتان؛ توحات٬بالغزو  تصطدمان  وتظّل  الخارجية  واألصول  المحّلية  األصول فكرة
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  ٬ببعضهما  أّن  إلى  األنثروبولوجيون   ويشير  أصل  في  البحث  النباتات والحيوانات الزراعية

   أن  يمكن  قبل يالمستأنسة  من  بجلبها  إّما  يفّسر  وجودها  ألّن  الفكرتين  إحدى  قّوة  على  الدليل قيم

  . أجانب بها محّليين أو مجيء

 العربات وهم فرسان وفي عصر المعادن ظهر في الصحراء الطرابلسية مرّبو الخيول وسائق

 و  الصحراء  على الزنوجفتحوا  المؤّرخون اإلغريق )األثيوبيين( سيطروا  الفرسان يسّميهم  هؤالء

 الغرامنت    (Garamantes)والّالتين  والجيتول  والغرب وأحفا (Gaetulii)شرقا  الوسط  هم في دهم

  . األثيوبيين أولئك الصحراء الذين سيطروا طويال على الحرطانيين الذين يبدو أّنهم أحفادأمازيغ

 اال  فترات  خالل  نالحظ  للقبائل  كبيرة  حركة  والبيزنطي  الوندالي  ثّم  الروماني  الثائرةحتالل

لكونفدرالية القبلية خاّصة خارج الليمس الروماني ثّم في األراضي ذاتها التابعة لإلمبراطورية مثل ا

   الرومان  طرابلس٬هذه (Levathae):التي سّماها  السادس في إقليم  في القرن  التي كانت متمركزة

القبيلة التي ذكرتها المصادر العربية باسم لواتة سوف يمتّد تمركزها في القرون الوسطى لتستقّر في 

 بين أوراس وور  ما  قبائل أخرىشالمنطقة  الزناتية٬وهي نيس٬وهي تنتمي مع عّدة  إلى المجموعة

 أمازيغية بوضوح عن أمازيغيتهاوتتمّيز  ٬األمازيغيةالمجموعة األحدث ضمن المجموعات الناطقة ب

   بقدامى  تسميتها  يمكن  التي  األقدم  هؤالء  ٬(Paléoberbères)األمازيغالمجموعات  أحدث وقد

نية واالقتصادية التي ضربت الزناتيون اضطرابات كبرى تضاف إليها االضطرابات السياسية الدي

المقاطعات األفريقية٬وسيكون ذلك لصالح آلة الفتح العربي إلى درجة كبيرة٬وبعد أربعة قرون من 

الذي ما هو إّال حلقة في سلسلة طويلة من االكتساحات  ذلك يأتي اكتساح بدو هالل وسليم ومعقل٬

   كان سّكان  آالف السنين٬وإذا  األفريقيبدأت منذ  لذلك بتواصل طبيعي  قدالشمال  نتيجة  احتفظوا

جنوب يتقاطع مع األّول وهو تّيار -بقدر ما هو ثقافي إزاء الشرق األدنى فإّن هناك تّيار ثان شمال

  .قوّي طبع هذه البالد الغربية بقّوة 

 عرف خالل ذلك نفس الثقافات التي بالد البربرفساحل  ٬ ظهر التّيار المتوّسطي منذ النيوليثي

 ال  الفخار٬عرفها  الريف تقنيات  بحر المتوّسط الغربي مثل أسلوب صناعة وقد ظهرت في منطقة

 األوربية٬  الصدفية  األشكال  تحاكي  الجزر  متمّيزة  من  قادمة  مقّلدة  صناعات  تنتشر  الشرق وإلى

 اإليطالية في عهود أحدث٬ ويمكن تفسير توّزع األوابد الجنائزية كالدولمان والقبور تحت األرض

(Hypogées)  بوجود تمركز دائم لمجموعة أو مجموعات متوّسطية قدمت من أورّبا٬وهذه مساهمة

   كان  إذا  أنثروبولوجية٬ولكن  منها  أكثر  ثقافية  أهّمية  لها  أن لمتوّسطية  الثقافية  العناصر بعض

 من أعمال األمازيغيةفلماذا يفترض أّنها على اآلرض  لوحدها ألّنها أقّل التصاقا بالعرق٬" تسافر"

فالمرّجح أّن هذه األشكال والطقوس الجنائزية تكون قد عبرت مضيق  مجموعات وافدة من أورّبا٬

   شرق  وانتشرت في  الفريقيصقّلية  خارج الشمال  من  وافدون  ينقلها  أن  إلى  الحاجة  دون  القديم

  .الشمال أفريقّيةالمنطقة 

٬   البروتومتوّسطية  أن نختصر الدور األساسي للمجموعة  هنا ولكن ال يمكن أن نهمل ال نوّد

على الصعيد األنثروبولوجي ولكّنها أكثر  تلك اإلسهامات المتوّسطية األحدث التي لها أهّمية كبرى

من  ثراء فيما يتعّلق بالصعيد الثقافي٬ونضيف إلى هذين العنصرين الرئيسيين إسهامات ثانوية قادمة

  .ّكان الريف في المغرب فيها عبرالقرون حضارات سسادتسبانيا ومن الصحراء التي إ
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 السياق هو إسهامات الدراسات األلسنية في محاولة لتحديد أصول   ال يمكن إغفاله في هذا ما

 المجموعات   يمّيز  ما  وأكثر ٬   اليوم  أصالة  األكثر  الطابع  هي  اللغة  كون  سياق  في األمازيغ

  .ي من القاّرة األفريقية األمازيغية المتوّزعة في الربع الشمالي الغرب

   اللهجات  و(Idiomes)كّيفت  مّزغت" األمازيغية  أو  بربرت  المفردات "  من  عددا بسهولة

   كلمات التينية  فيها  نجد واألصوات األجنبية٬إذ
)15(

     كثيرة  القاموس القبايلي 35 %( وعربية  من

عبارة عن كلمات عربية
)16(

 أّن اللغة الليبية أيضا ٬ والمحتمل…إلى جانب كلمات فرنسية واسبانية) 

 يكون   فقد  حذرين  نكون  أن  ينبغي  ولكن  لها٬  مجاورة  لغات  من  كلمات  الكتساح  عرضة كانت

 بعض الهواة   يعتقد  ال كما ٬   بين األمازيغية ومختلف اللغات القديمة  بسبب الصدفة التقارب أحيانا

 إ  اّتجاه  أّي  المهتّمون  يترك  لم  السياق  هذا  وفي  الجريئين٬  فبرتولون والكّتاب  وسلكوه٬ ّال

(Bertholon) يقول بأّن اللغة الليبية هي لهجة هّلينية نقلها التراقيون (Thraces) والبعض اآلخر يرى 

 كقاعدة   الباسكي  األصلي  البعض النموذج  وضع  وأخيرا  أوالطورانية٬  السومرية  اللغة  آثار فيها

 الليبي  تضّم  أحيانا-مشتركة  ولكن بمسّوغات ساذجة  القرن العشرين ٬ البربري ٬  بداية  هواة  أّما ٬ 

 من   طويلة  سلسلة  ضمن  لغوي  تقارب  تأسيس  يستطيعون  أّنهم  الواقع  في  يعتقدون فكانوا

المصطلحات المعجمية موازية لقائمة من اللغة المقارنة٬ إّال أّن بعض هذه المقاربات ال يخرج عن 

  .إطار الفضول

 حيث (Berbérisants)يالزم بعض المتبربرين يدّل هذا االستعراض على الحذر المنهجي الذي 

 مفهوم اللغة األمازيغية السائد هو أّنها لغة أهلية٬وهي اللغة األهلية الوحيدة …: "يشير يعضهم  أّن 

منذ ما قبل التاريخ٬والواقع أّن اللغة األمازيغية لم تكن أبدا لغة دخيلة٬ولم نجد في تاريخ بالد البربر 

ء لغة أهليةإشارة إلى ظهور واختفا
)17(

.  

 - في قسم منها–ال تزال النقوش الليبية رغم قرن من األبحاث وعدد هاّم من الباحثين لم ُتَفّك 

   شاكر  سالم  الباحث  إليه  أشار  مثلما  1973(نصوصها٬  امكانيات )  لعّدة  الباحثين  امتالك رغم

معرفة البنية الحالية لّلغة٬ وكّل الليبية٬ و-الليبية٬ والالتينية-الكتابات المزدوجة البونية: مساعدة٬ مثل

 التاريخية  المعطيات  العرب:  المؤّلفين  شهادات  واألشخاص٬  األماكن  انتماء …أسماء  تؤّكد  التي

  . وانحدار األمازيغ من الليبيين 
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  )Ptolémée (الملك بطليموس ابن يوبا الثاني         .      م.ق 148الملك ماسينيسا ت               

  )من جهة أّمه(روماني إغريقي  )  أبيهةمن جه(   مزيج أمازيغي .)م.القرنان الثالث والثاني ق(مالمح األمازيغي       

  

 باسي  دحضها  التي  السلبية  الحّجة  نحّدد )(Basset نأخذ  أن  يمكن  درجة  أّي  إلى  ونتساءل ٬

سألة لو أّن الليبي ليس الشكل القديم لألمازيغي ومنه نصل إلى أّننا ال يمكن أن نعرف متى وكيف الم

  .تكّونت اللغة األمازيغية

 المتبربرين قليلون وهم مهتّمون  تفّسر أسباب الفشل المتعّلق بالدراسات الليبية ببساطة في أّن

بعد على اللغة الليبية٬ ويعتبرون أّن كتابتها بجرد مختلف اللهجات األمازيغية المحّلية٬ ولم يرّكزوا 

المقولبة غير ذات أهّمية٬أّما الهواة أو الجامعيون غير المتبربرين المهتّمين بالنصوص الليبية بسبب 

 فإّن   األخير  وفي  المجال٬  هذا  البحث في  بوسائل  غير مزّودين  فإّنهم  األثرية  أو  التاريخية قيمتها

   الليبية  الكتابية  المنظومة  الحروف الصويتة  من  إعادة (Voyelles)الخالية  الباحث على  تساعد  ال

  .التركيب الكامل للغة 

لقد كان تصنيف اللغة األمازيغية ضمن عائلة لغوية مجاورة مبّكرا٬ ونستطيع القول أّن ذلك قد 

   شامبوليون  منذ  1838(تّم (   بارادي  دو  فنتور  حّدد  Venture)وقد de  Paradis)بالل   قرابتها غة  

 ٬ كما (Le Dictionnaire de La Langue Berbère)معجم اللغة البربرية : المصرية القديمة في كتابه

 الدراسات عن   تقّدم  وانتظرنا ٬   باللغات السامية  الدليل على قرابتها  أكبر على إقامة  عمل عدد قد

: ئلة اللغات المسّماة إلحاق األمازيغية بعا 1924 في (M.  Cohen)كوهين . السامية القديمة ليقترح م

 -حامية  Chamito)سامية sémitique)   المصرية  تضّم  الحديث ( التي  الشكل  هي  التي والقبطية

 القديمة  للمصرية ( ٬   أصالتها  المجموعات اللغوية لها  مجموعة من هذه والكوشية والسامية ٬ وكّل

من بعدهولكن لكّل منها قرابة باألخرى كما يرى كوهين والباحثون الذين جاؤوا 
)18(

.  

إّن هذا التوازي ال يقوم على مجّرد مقارنات معجمية٬بل يدرس بنية اللغة مثل منظومة األفعال 

 الكثير من الكلمات في األمازيغية ذات جذر من  والتصريف٬واألصل الثالثي للكلمة ٬ في حين أّن

ية٬ كما الحظ كّل حرفين فقط ٬ وقد أرجع البعض ذلك إلى مجّرد حذف فوني وهو كثير في األمازيغ
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الصوتية ظاهرة ملفتة تجعل من الصعوبة إقامة مقارنة معجمية باللغة " التعرية"المختّصين٬ وهذه 

السامية وهو ما يجعل طروحات األصول السامية متجاوزة اآلن ٬ وذلك ما أغفله المتبربرون
)19(

 في 

   الحامية  المجموعة  داخل  الملحوظة  القرابة  فإّن  يكن  ومهما  األمازيغية -السابق٬  بين  السامية

والمصرية والسامية ٬ تؤّكد بعض المعطيات األنثروبولوجية التي تدّعم فكرة تفّرع األصول البعيدة 

  . لألمازيغ والفراعنة عن أصل واحد مشترك 

 وإلى   اإلسالمية  المزدوج إلى األّمة  االنتماء  شعار  ترفع  دول  اليوم  الشمالية  في أفريقيا تقوم

 العرب  تقّلبات الزمن وتوالي األحداث العالم  بعد  البالد  ظّلت إلى نهاية القرون –ي بالتساوي٬ وهذه

 ها هي تتحّول تحّوال ثقافيا جذريا –العتيقة منتمية بالتأكيد إلى العالم المسيحي وإلى األّمة الّالتينية 

 األم  وهؤالء  الشعب٬  فالشعب هو    تحّول عرقي هاّم  يرافقه  التحّول لم  هذا  أّن  الذين كان مع ازيغ

  .البعض منهم يظّن أّنه روماني هم أنفسهم الذين يشعر أغلبهم اليوم أّنهم عرب

 التحّول الذي يبدو عميقا ودائما في بعض الجهات الشمال أفريقية٬ مع  كيف يمكن تفسير هذا

 البالد٬ إلى درجة أّن بعض الجهات التي تجّذر فيها اإلسالم تماما ال تعت بر نفسها أّنه لم يشمل كّل

عربية بل وتطالب اليوم بترسيم ثقافتها األمازيغية ؟ 
)20(

   .  

  
  اإلمرباطور الروماين ماكرينوس من أصل أمازيغياإلمرباطور الروماين كاركلّة من العائلة السيويرية ذات    

  رة الرومانيةمالمح األمازيغي خالل الفت         مازيغي من الفترة الرومانيةاألمالمح   األصول األمازيغية
  

 ومع أّن الفكرتين إحداهما (Arabisme)ينبغي في المقام األّول التمييز ما بين اإلسالم والعروبة 

 قريبتان من بعضهما٬ ألّن اإلسالم ظهر بين العرب   أّنهما دينية واآلخرى عرقية سوسيولوجية إّال

 و  نفّسر  كيف  هو  آخر  إشكال  يطرح  ولكن  البداية٬  في  طرفهم  من  أو ونشر  عربية  شعوب جود

 من غير   هناك عشرات الماليين  وبالمقابل  استمّرت على مسيحيتها٬  األدنى  الشرق  في مستعربة

 ولكنهم من أشّد …الزنوج٬ األتراك٬ اإليرانيون٬ األفغان٬ الهنود : العرب وال حّتى من المستعربين

 -ية٬ ألم يكن في إمكان األمازيغ المسلمين تمّسكا باإلسالم مع تمّسكهم أيضا بلغاتهم وهوياتهم القوم

 أن يكونوا مسلمين وأن يحتفظوا في نفس الوقت بثقافتهم وشخصيتهم -على غرار الفرس واألتراك 

كما هي٬ بل ويحتفظون كذلك بلغتهم ونظمهم االجتماعية٬ لعّل ذلك كان سهال ألّنهم كانوا أكثر عددا 

 االسالمية خاّصة وأّنهم أبعد عن مركز من بعض الشعوب التي حافظت على هويتها ضمن األّمة

اإلسالم األول ؟ 
)21(

 .  



 

 16 

 مقاطعات   باقي  مثل  تماما  تمّسحت  قد  كانت  التي  المقاطعات  أّن  تفسير  أيضا  يمكن كيف

 شعوب على أبواب   تماما٬ في حين تستمّر  ُتْسِلم  كنائس رائدة٬ اإلمبراطورية الرومانية وكانت لها

األقباط في بالدالنيل والموارنة في لبنان والنسطارة واليعاقبة : ا على مسيحيته(Arabie)بالد العرب

في سوريا والعراق؟٬ ولإلجابة على هذه التساؤالت ينبغي أن يعود المؤّرخ إلى ما وراء األحداث٬ 

فالفتوحات العربية في القرن السابع قد أسلمت البالد حّقا ولكن لم تعّربها٬ فالتعريب تّم في مراحل 

 وعلى  الفتح الحقة  منذ  أّنه  والواقع  جّدا٬  ألسباب عميقة  بعد٬  ينته  ولم  مستمّر  وهو  قرون  امتداد

العربي يبدأ سيناريو من نوع آخر
)22(

.  

 بها  وترومنت المقاطعات التي أقامتها  أفريقيا٬  احتّلت روما  والموريتانيات :  نوميديا ٬  أفريقيا

لخصوص آهلتين بالسّكان وفيهما عمران الثالث٬ بدرجات متفاوتة٬ وكانت أفريقيا ونوميديا على ا

مزدهر
)23(

 الروماني   االحتالل  فيها  يتجاوز  ولم  الثاني  المقام  في  الموريتانية  المقاطعات  وكانت ٬

 وإقليم طرابلس فكان التوّسع الروماني قد وصل أعماق الصحراء ٬  المنطقة التّلية٬ أّما في نوميديا

 ا  منذ  إخضاع ولذلك ستنتقل االنتفاضات األمازيغية  أن تّم  بعد لقرن األّول الميالدي إلى موريتانيا

  .المقاطعات األخرى تماما 

ال ريب أّن روما نجحت خالل أربعة قرون بفضل منظومة معّقدة من استحكامات خّط الليمس 

 يتوّفر على   راسخا  وكان ذلك نظاما  وإلى المناطق المستزرعة٬  تنّقل السّكان إلى التّل في مراقبة

 وأس  وحاميات في خنادق  محّصنة  المرتفعات٬ومزارع  تعلو  حراسة  قالع  وعلى  المعابر  تسّد وار

 روبيفا  عثر  وقد  (Rebuffat)الحصون  الليمس  معسكرات  أحد  في  نّقب  إقليم ( الذي  في بونجم

 بسيطة أشير فيها إلى أحداث صغيرة في عّدة (Tessons)على أرشيف عبارة عن شقوف) طرابلس

٬ (…Garamantes ducentes asinus)لغرامنت في مهّمة يسوقون حميرا  اد منعَبر عد:كلمات هي

الجرار والمزهريات الزجاجية والحلي : فمنذ القرن الثاني كان الغرامنت يجلبون سلعا رومانية مثل

 جرمة  وأعيان  ألمراء  أضرحة  هناك  أّن  الفّزان٬كما  في  النائية  قصورهم إلى
)24(

 (Djerma, 

Garama)ق   الغرامنت٬  ومساعدون  عاصمة  جنود  هناك  وكان  بتشييدها٬  رومان  معماريون ام

يجوبون الطريق الممتّدة من المقاطعة الرومانية إلى عمق بالد الغرامنت٬وكانت تلك الطريق مزّودة 

  .بصهاريج المياه ومراكز عسكرية تمتّد حولها مزارع صغيرة لتأمين حاجتها من الغذاء 

ل الروماني بسبب اعتماده سياسة القهر واالستغالل في بعد ثالثة قرون من ذلك ينهار االحتال

 إلى   الهادئة  الصحراء  تلك  وتتحّول  الشعب األفريقي  ضّدها  ثار  التي  السياسة  وهي  األهالي٬ حّق

 الذين (Levathae)ألسنة لهب يخرج منها محاربون شرسون نحو المقاطعات الرومانية٬هم اللواتاي 

 العرب  سّماهم :   ذلك ث(El Botr)البتر  بعد  سّموهم  ّم  من قورينائية :  قدموا  جّمالة  بدو  وهم ٬  لواتة

   كاباوون  زعيمهم  بقيادة  البيزنطيين  ضّد  عنيفة  مقاومة  وخاضوا (Cabaon) المزاق   جنوب

(Byzacene) الجدد   متساكنيهم  إلى  وانضّموا ٬   الجديدة  المناطق  هذه  في  نهائيا  اندمجوا  ولكنهم ٬ 

االزدهار في البالد إلى يزنطيين وانخرطوا في العمل الفالحي واستمّر الذين جمعتهم بهم مقاومة الب

 مزدهرة٬وخاّصة غابات الزيتون التي ال تزال آثار   الفاتحون بالدا  الفتح العربي حيث وجد عشية

  . معاصر الزيت تدّل على ازدهارها في بالد هي اليوم جاّفة وقاحلة

 
 العامل الثاني الذي أّد  هو إّن  الشمالية  السوسيولوجية ألفريقيا ى إلى انقالب جذري في البنية

 ذلك الفتح٬ غير أّن أفريقيا -الذين دّمروا مملكة الوندال-الفتح العربي٬ فقد يّسر ضعف البيزنطيين 
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 للفوضى على   كانت مسرحا  بالدا  البيزنطيون  وجد  فقد  الرومانية٬  أفريقيا  مثل  تكن  لم البيزنطية

 قرنين٬  بها امتداد  الوندال  نزول  منذ  واجتماعيا  اقتصاديا  دّمرتها  عديدة  عوامل  عليها  واجتمعت

)429   الحالية٬ )  من شرق الجزائر  صغيرا  وجزءًا  تونس الحالية  تتجاوز  الوندال  تكن مملكة ولم

  .يحّده غربا وجنوبا إقليم قسنطينة٬ واألوراس الذي استقّل تحت حكم قبلي محّلي

 نهاية حكم تراسامون  Les Zénètes)٬ دخل رّحل زناتة ]520حوالي  [(Thrasamond)د منذ

Nomades) إلى المزاق (Byzacene) تحت قيادة ملكهم كاباوون (Cabaon) ومنذئذ سيفرض هؤالء 

 آخر   هجومات أولئك الزناتيين ويروي لنا  الدفاع ضّد  حالة  البيزنطيين من بعدهم على الوندال ثّم

  المعارك التي كان JOHANNIDE:  في ديوانه )Corippus(وريبوس كاتب أفريقي بالالتينية وهو ك

 تروغليتا  حّنا  البيزنطي  القائد  رأسها  )على Jean  Troglita   الشرسة٬ (  الزناتية  القبائل  تلك  ضّد

 كان بربر لواتة هؤالء   فلقد  للموريين في الداخل٬  Laguantan = Levathae)الحليفة = Louata  ) 

٬ وكانت (Sinifère ) وإله حربي هو (Gurzil)ها في شكل ثور يسّمى قورزيل على وثنيتهم يعبدون إل

 وأطفالهم   نساؤهم  ومعهم  جمالهم  فوق  يحاربون  وكانوا  البيزنطيين٬  الفرسان  خيول  تنّفر جمالهم

  .خالل تنّقالتهم في السلم والحرب 

   الذي يسّميه كورتوا  المنسية٬ يت(C. Courtois)كان باقي أفريقيا مّثل في الموريتانيات  أفريقيا

 تعيش في ظّل حكم قبلي٬وال نعرف عنها خالل القرنين األخيرين -التي كانت على ما يبدو–الثالث 

  قرب فرندة٬ ضريح الغور  Djeddarsالجّدارات[إّال بعض أسماء القادة٬ وبعض األوابد الجنائزية 

(Gour)مكناس   قرب [   ماستياس  أعل(Masties)ونقوش  الذي  أّريس  وماسونا  في  ملكا٬  نفسه ن

(Masuna) في آلطاوة (Altava) الذي أعلن نفسه أيضا ملكا على الشعوب المورية والرومانية ومن 

 النصوص التي تركها مؤّرخون مثل بروكوب  في ثنايا  وفي بعض النقوش (Procope)خالل بحثنا

  " .رة المحّر" نستخلص بأّن االستقرار لم يكن متوّفرا حّتى في تلك المقاطعات 

 آخر للفوضى٬ ولم تكن أقّل شراسة من مثيالتها في الشرق٬ فقد  كانت النزاعات الدينية سببا

 فظيعا   الديني  االضطهاد  وكان  ذلك٬  فأضعفها  الدوناتية٬  مثل  عنها  المنشّقة  النحل قاومت الكنيسة

 إّال  الوندالي وال يعادله  الوندال جعلوا خالل الحكم  اضطهاد ديوكليتيانوس للمسيحيين األّولين ألّن

 كانت األرثوذكسية قد استرجعت بعض الطمأنينة منذ عهد ) األريوسي(مذهبهم   رسميا٬وإذا مذهبا

 يبّين مجمع (Childéric)هلديريك   الكنيسة األفريقية كانت تعاني الضعف كما  بعد وفاة 525 فإّن ٬

 اخ  فقد  أبرشيات٬ وأدت الخصوصيات اإلقليمية إلى تكريس االنقسام٬ القّديس أوغسطين٬ تفت عّدة

في غياب االمبراطورية
)25(

.  

البيزنطي قد جلب الخراب إلى المنطقة ٬ فقد أدخل إلى أفريقيا النزاع حول " االسترداد"كان 

 الذي  االمبراطور  أفريقيا٬وهو  في  البيزنطية  الفترة  يوستينيانوس تبدأ  ومنذ  المسيح٬  حاول طبيعة

تهدئة األوضاع وإنهاء النزاع والجدل الديني٬ فحوكمت الطبيعة الواحدة واعتبرت هرطقة جديدة٬ 

 الثاني   كونسطان  االمبراطور  عهد  في  جديد  نزاع  يبدأ  العربي  الفتح  فيه  بدأ  الذي  الوقت وفي

(Constant  II)   المسيحية  أفريقيا  الذي مّزق  النزاع  نفس الوقت نمت الت)648( وهو عّقدات  وفي

 واألرياف   المدن  في  المترومنون  األمازيغ  أو  األفاريق  فهناك ٬   العرقية  وبالتالي السوسيولوجية

 Tablettes)وحّتى في عمق البالد أحيانا٬ كالمجتمع الريفي الذي تعّرفنا عليه بفضل ألواح ألبيرتيني 

d'Albertini)بجه   عليه  عثر  األرز  من  ألواح  على  منقوش  توثيقي  أرشيف  تبّسة٬وهناك  وهو ة

 يضاف إليهم بدو (Paléoberbères) غير المترومنين المنحدرين من قدامى البربر (Maures)المور

 ولواتة وأشتات الوندال والجهاز العسكري واإلداري البيزنطي وهو من الشرقيين (Zénètes)زناتة 
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 إلى إمارات محدو  منقسما  المجتمع أصبح تدريجيا دة في بلد غير منّظم األغارقة والسوريين ٬ هذا

  . وممّزق ومفّقر ٬ وفي هذه الظروف ظهر الفاتحون العرب

نعرف أّن الفتح العربي لم يكن محاولة استعمارية أي لم يكن استيطانا بل كان في شكل سلسلة 

عمليات عسكرية ال غير٬ وفيها اختلط الميل إلى الحصول على الغنائم مع روح تبشيرية٬ كما أّنها 

  .جة بطولة مسحت كّل من يعترضها بحّد السيف كما تصّورها الكتب المدرسيةلم تكن نتي

٬ وبعد عشر سنوات كانت جيوش الخليفة تخضع مصر وقورينائية 632في ) ص(توّفي النبي 

 لبنطابوليس(  تحريف  انطابلس (   بن 643وفي  عمرو  يقودها  طرابلس  إقليم  الجيوش  تلك  دخلت

) أفريكا:تحريف عربي لـ(باإلغارة على جنوبي إفريقّية) ي سرحابن إب(العاص٬ وبعده قام ابن سعد 

   في وقت كانت فيه  تستهدف ثروة عالقة  وكانت تلك الغارة  في اضطراب٬  باألمازيغ البيزنطيين

البالد وتستفيد من ضعفها٬ ويصف المؤّرخ النويري كيف أّن عربيا بسيطا ومسّلحا بسالح بسيط من 

 رجل٬ أضاف إليه ابن سعد 5000في فيلق ال يتجاوز 647 في أكتوبرقبائل بدوية ينطلق من المدينة

وهو عدد الجيش اإلسالمي الذي سيحارب البيزنطيين في  20000فأصبح معه  15000حاكم مصر 

حيث قتل القائد البيزنطي غريغوار ونهبت البالد٬وأخذ الفاتحون غرامة (Suffetula)معركة سبيطلة 

 الب  األفريقية  المدن  من  حّققوهاثقيلة  التي  النتيجة  عن  راضين  يكن )648(يزنطية٬وانسحبوا  لم إذ

  .شهرا 14للعملية هدف غير الذي حّققته ودامت

 الفتح الحقيقي حدث في عهد معاوية الذي عّين على رأس جيش إفريقّية معاوية بن حدّيج  إّن

المية في الشمال  وبعد ثالث سنوات من ذلك التاريخ أّسس عقبة القيروان٬ أّول مدينة إس666في 

 الثانية ضاعف   عقبة خالل واليته  فإّن  وتعّددها األفريقي وحسب النصوص العربية على اختالفها

 لمباز  الفيلق الثالث ) تازولت (Labaesis الهجومات غربا واحتّل التي كانت في وقت مضى قاعدة

لحالية ٬ ثّم واصل إلى وعاصمة نوميديا العسكرية الرومانية٬ ثّم قصد بعد ذلك تاهرت قرب تيارت ا

بأّنهم شعب بال دين يأكلون الجثث ) "الجنوب المغربي(طنجة حيث وصف له يوليان بربر السوس 

 ال يؤمنون باهللا وال يعرفونه  ويعيشون مثل الحيوانات ألّنهم  فقصدهم "ويشربون دماء حيواناتهم ٬

 ب  البحر  دخل  ثّم  األرض٬  نساء  أجمل  وكّن  وسبى نساءهم  وسحقهم  التي عقبة  قائال كلمته حصانه

  . إلخ…يارّب ٬ لو أّني أعرف أّن وراء هذا البحر : ذكرتها النصوص العربية

 عقبة   تجعل  نصوص أخرى  وتضاف لها  جانب أسطوري٬  من  تخلو  النصوص ال  هذه إّن

وصل إلى الفّزان قبل الذهاب إلى المغرب٬ وفي مسيرته إلى المغرب أخذ معه زعيم قبيلة أوربة 

 لكرامته البرنسية  يثأر  باإلسالم  عهد  حديث  وهو  جعله  مّما  معاملته  وأساء  أسيرا٬  كسيلة  وهو

 إلى   هناك يزحف كسيلة  ومن  أوراس٬  جنوبي  األخير٬  هذا  عودة  خالل  معه  ومن ويسحق عقبة

 فينسحب من بقي فيها من جند الفاتحين إلى قورينائية  ٬ وتتوالى الحمالت )برقة(القيروان ويحتّلها

 وي  قرطاجالعربية  المسلمون  إحداها٬وفتح  في  كسيلة  )693(قتل  في  تونس ولكن  698 وتأّسست

   جراوة  قبيلة  من  امرأة  قادتها  تتوّقف٬فقد  لم (Iguerrouyen)المقاومة
)26(

 الزناتية   المجموعة  من

المتمركزة في أوراس تسّمى ديهيا٬ اشتهرت باالسم الذي رّوجت له المصادر العربية وهو الكاهنة٬ 

 وقتلت وه  في )700(ي تقاوم  أّنه  والواقع  الفاتحين٬  مسّلحة ضّد  أمازيغية  وكان ذلك آخر مقاومة

عندما عبر طارق المضيق الذي عرف باسمه لفتح اسبانيا٬ كان جيشه مكّونا في األساس من  711

المور(األمازيغ 
)27(

 Maures(ة ٬ والخالصة أّن الفاتحين كانوا قّلة ولكن لم يجدوا أمامهم تعبئة ديني

البطريق البيزنطي ثّم القادة األمازيغ : تباعا " معارضين"مناقضة تقاوم اكتساحهم بل وجدوا مجّرد 

 العنصر األمازيغي المترومن   تحالفات قبائل أّما  األفاريق(٬إمارات وممالك ٬ قبائل ثّم الذي كان )
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ة األسياد الجدد المبعوثين داخل المدن الكثيرة٬ فلم تكن له على ما يبدو الفرصة وال اإلرادة في مقاوم

   العرب عليهم  فرضها  التي  الغرامة  تكن  ولم ٬   دينية  مهّمة  الخراج(في  يؤدونه )  كانوا  مّما أثقل

لإلدارة البيزنطية ٬ وقد بدت في شكل مساهمة في نفقات الحرب أكثر من كونها ضريبة قاّرة ٬ أّما 

إّنها لم تكن ال أكثر وال أقّل احتماال من تلك عمليات السلب وجمع الغنائم التي قام بها فرسان الفتح ف

 يقومون بدفعها على امتداد قرون للرومان والوندال والبيزنطيين ٬ وفتحت (Maures)التي ظّل المور

  .أفريقيا إذن ٬ ولكن كيف أسلمت وكيف استعربت؟

 األّو  أّن  والواقع  ينبغي التمييز بين نشر اإلسالم وفرض العروبة٬  بأّنه  ذكرنا ل كان على لقد

 من قرنين   البربر مسلمة في أقّل  فقد أصبحت بالد  أسرع من الثاني ٬  السابع والثامن(وتيرة في )

قرنا ٬ بعد القرن األّول الذي شهد حمالت الفتح  14حين أّنها لم تستعرب نهائيا إلى اليوم على امتداد 

  .العربي

 فقد تمركز دين الفاتحين في لقد كان نشر اإلسالم هو التعريب األّول وكان ذلك في المد ن ٬

 لبّث   بعد ذلك الفقهاء الزائرون الذين تصّدوا  المحاربون الموَفدون٬ ثّم المدن القديمة التي أخضعها

وشرح تعاليم الدين الجديد٬ وقد ساهم تأسيس المدن الجديدة لتكون مراكز دينية حقيقية مثل القيروان  

  .رفي بالد البربر  في ترسيم اإلسالم في ط)809( وفاس )670(

إلى اإلسالم٬ يكتنفه الغموض٬ ... إّن تحّول أمازيغ األرياف من زناتيين وصنهاجيين وكتاميين

 و  الذي تكون قد لعّل  بسبب الجّو  المطلق في اإلسالم  مستعّدين لتقّبل التوحيد  كانوا  أّنهم من األكيد

 تشير المصادر إليه هّياته الديانات السابقة وعلى الخصوص المذهب الدوناتي الذي ال
)28(

٬ ولذلك 

 المذاهب   أحد  شكل  في  البداية  في  الشرقيين  للمسيحيين  بدا  كما  لألفريقيين  بدا  قد  اإلسالم يكون

 المنشّقة المسيحية
)29(

 الذي تحّدثت عنه   عنه  االرتداد  ويفّسر ذلك بتعّدد  جديدا٬  أكثر من كونه دينا

التقّلبات السياسية أكثر من أّي شيء آخر٬ ولعّل المصادر العربية٬ ودون ريب فإّن ذلك كان بسبب 

اعتناق رؤساء االتحادات القبلية للدين الجديد في البدايات ألسباب سياسية في كثير من األحيان أكثر 

من االقتناع٬ أّدى إلى انتشاره بين العاّمة٬ وكان تجنيد هذه العاّمة في أعمال الفتوح بقيادة زعمائها 

 أقوى ا  الرهائن من بين أبناء القبليين أحد  أخذ  ممارسة  ولعّل ٬   الجديدة ألسباب في ترسيخ العقيدة

 على اإلسالم واللغة - في بيئة جديدة-رؤساء القبائل أحد األسباب األخرى ٬ فهؤالء الرهائن ينشأون 

  .من بريق  " أعلى"العربية٬ وعند عودتهم إلى ذويهم يصبحون نموذجا بما تمنحه لهم ثقافة 

 الدعا  ألّنها كان  األفريقي٬  الشمال  إلى  الشرق  في  المضطهدة  المذاهب  أبناء  من  الموَفدون ة

 في   اإلسالم  نشر  في  أسهموا  قد  لإلسالم٬  األولى  القرون  في  السّنية  المذاهب  على  خطرا كانت

 و  الزناتية٬  القبائل  خاّصة  القبائل  عزلوا"صفوف  كان "  المسلمين٬وإذا  باقي  عن بعض األمازيغ

 فإّن المذهبان الص  النزعة االستقاللية للمسلمين األمازيغ وخاّصة زناتة٬ فري واإلباضي قد تزّعما

أتباعهما ظّلوا على الدوام قّوة دينية صغيرة ولكّنها نموذجية وصارمة في اإليمان وفي األخالق
)30(

.  

 المذهب الشيعي  لنشر  كبار  دعاة  األفريقي أيضا  على الشمال وفد
)31(

 وطلبة   الفقهاء  كان ٬فقد

 إلى أن ا  ويتكّفل بهم  يسافرون إلى أقاصي األرض يتعّلمون ويلتقون كبار الفقهاء لدراسات الدينية

 بهم٬ مثل ابن تومرت   يؤّسسون مذاهب خاّصة  وقد  أعلى مراتب الفقه٬  بدورهم  مؤّسس - يصلوا

       . وغيره-  التي كانت قاعدة فكرية إلمبراطورية )1120(حركة الموّحدين 
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 يحرصون على   إلى قلوب السّكان في األرياف وفي المدن٬  للوصول  منهم  سعيا  الدعاة كان

 لإلسالم٬ وكانت األربطة مثاال -الذين كان تدّينهم عميقا- الدوام على أن يجعلوا من األمازيغ   حماًة

 محّر  أو  الكّفار  عمليات ضّد  نفس الوقت٬وقاعدة  في  وثكنات عسكرية  أديرة  فهي  الدين٬ لذلك في

 مكان   أّي  في  وباختصار  الساحل٬  على  أو  تازة  رباط  مثل  البالد  داخل  الرباط  يشّيد  أن ويمكن

 يستدعي الدفاع عن اإليمان الرهبان يقيمون في تلك األبراج يتدّربون على -لقد كان أولئك الجنود.

بطة في أفريقيا حيث القتال ويتعّلمون أصول الدين بصرامة٬ وكان القرن التاسع العصر الذهبي لألر

 رباط المنستير   وأشهرها تعّددت األربطة من طرابلس إلى بنزرت وخاّصة على ساحل المزاق ٬

وفي الجهة األخرى من المغرب على الساحل األطلنطي ) 821(ورباط سوسة  796الذي بني في 

 النورماند  النهب  حمالت  ضّد  ومذهبيا  عسكريا  اإلسالم  عن  الدفاع  لضمان  أربطة  وضّد بنيت ية

الهرطقات الدينية كالتي ظهرت في قبيلة برغواطة 
)32(

.  

 الموّحدي يعقوب المنصور٬ وسيصبح – في وقت متأّخر –كان أحد هذه األربطة من تأسيس 

 وكانت   المغربية٬  للمملكة  الحالية  العاصمة  الرباط  باسم  احتفظ  والذي  الشريفية  المملكة عاصمة

 ماس  وخاّصة  وقوز  وآسفي  شماال  المغرب (Massat)ات أصيال  في  الساحلي  الدفاع  تكّمل  جنوبا

األقصى
)33(

.  

 لمتونة   قبيلتي  من  وكان هؤالء  ذوي فعالية٬  ومصلحين  وأهل صالة٬  عّبادا  المرابطون كان

 الصنهاجيتين من الصحراء الغربية(Guezoula)وقزولة 
)34(

 تحت القيادة الروحية لعبد اهللا بن ياسين 

   في جزيرة  اإلمبراطورية الذي أّسس رباطا  مبدأ  الحادي عشر  القرن  بداية  في  وكان بالسينغال٬

المرابطية٬ أّما في المناطق غير المهّددة ٬ فقد فقد الرباط طابعه العسكري ليصبح مقّر رجال الدين 

 إخوانيات  ذلك  بسبب  ظهرت  وقد  مقّلدة "(Confréries)الموّقرين٬  المسيحية "  الدينية لألنظمة

(Ordres  Religieux)    الدينية  للدراسات  مراكز  شكل  في  اآلن  تبدو  زوايا(وهي  وريثة ) وهي

   الشعبي  بالتصّوف  أحيانا  الحركة  هذه  واختلطت  القديمة  لعبت (Maraboutisme)لألربطة  وقد

 األرياف مع اإلبقاء على بعض الممارسات (Islamisation)الحركة المرابطية دورا كبيرا في أسلمة 

م التي ال تضّر باإليمان العقائدية السابقة لإلسال
)35(

 .   

لقد أكملت هذه الزوايا أسلمة المناطق النائية من بالد البربر والتي دخلها اإلسالم متأّخرا وليس 

ضمن مجموعات األمازيغ الجبليين المستقّرة التي لعبت دورا هاّما في اإلسالم الشمال أفريقي مثل 

   الشرقية  القبائل  في  Kabylie)كتامة Orientale) كبار   عند  بل  المغربي٬  األطلس  في  ومصمودة

الرّحل في الهقار البعيد وفي الصحراء الجنوبية٬ ولعّل إسالم التوارق كان بفعل دعاة وصلوا بالدهم 

 وهو جزر   أبدا  يسلم  لم  أمازيغيا  هناك بلدا  أّن  الغريب فهو  أّما  الخامس عشر ال غير٬  القرن منذ

 األصليون  القرنين الكناري الذي بقي سّكانه  النورماندي واالسباني خالل  الغزو  إلى  على الوثنية

  .الرابع عشر والخامس عشر 

لم يمح إسالم األمازيغ نهائيا آثار المسيحية في أفريقيا٬وقد أشار بعض المؤّرخين والجغرافيين 

 به   اهتّم  موضوع  وهو  العربي  الفتح  بعد  قرون  عّدة  أفريقية  كنائس  وجود  استمرار  إلى العرب

 الممالك األفريقية التي تكّونت خالل االحتالل الوندالي والبيزنطي ال مؤّرخون أخيرا٬ فالمالحظ أّن

 األوكوتاماني   ملك  وأشار  بمسيحيته  ماستياس  الملك  صّرح  وقد  مسيحية٬  أغلبها  في كانت

(Ucutamani)] إلى أّنه خادم اهللا ] كتامة في الكتابات العربية(Servus   Dei)وكان بناة أضر  حة  
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في موريتانيا حوالي ) ملك المور والرومان(الجّدار قرب فرندة مسيحيين أيضا٬ مثل الملك مازونا 

 الوثنية فقد بقيت بين الرّحل الذين  ٬535 ومثله الملك ماستياس الذي سّك عملة حوالي 508 ٬ أّما

   قدامى  من  كبيرا  قسما  أّن  على  المعطيات  كّل  وتدّل  قورزيل٬  اإلله  يعبدون  في كانوا البربر

 على ذلك آثار الكنائس في   دّل  في القرن السادس٬  تنّصروا  قد  كانوا  القديمة المقاطعات الرومانية

 إلى النصف (Volubilis)المدن٬ وكذلك المقابر والكتابات الجنائزية وخاّصة في وليلي   التي تعود

   السابع  القرن  من  655-595(األّول  الخامس)  القرن  إلى  تعود  التي  بوماريا وآلطاوة  في  ومثلها

 التي كانت ضمن مملكة ماسونا٬ وال نريد هنا أن نخلص إلى أّن سّكان المدن (Albulae)وآلبوالي 

وحدهم هم الذين تنّصروا٬ فلقد كانت لقرى ومدن صغيرة في نوميديا كنائسها٬وهناك نصوص تشير 

 Jean)ثل نّص حّنا بكتار م] 570حوالي [إلى عدد هاّم من األمازيغ المسيحيين في القرن السادس 

de Bictar)الذي يشير إلى تنّصر الغرامنت والمّكوريين (Maccurites) البكري سّجل أّنه   أّن ٬ كما

 بقاء طائفة من  في العصر البيزنطي كان األمازيغ على دين المسيح٬ واّتضح للمؤّرخين اآلن بأّن

 الح  من  هو  قرون  عّدة  اإلسالمية  الفترة  في صميم  نقوش المسيحيين  دّلت عليها  فقد  األكيدة٬ قائق

 طرابلس٬كما   في إقليم  عين زارة  كتابات مقبرة  إلى القرن الحادي عشر٬وكذا القيروان التي تعود

 إلى استمرار وجود طائفة مسيحية ضمن المملكة اإلباضية في تاهرت أّوال (LEWIKI)أشار لويكي 

 التو  الجنوب  في  قسطيلية  في  وأبرشية  وارجالن٬  في  الحبرية ثّم  المستشارية  احتفظت نسي٬وقد

 العاشر٬وكانت االحتفاالت باألعياد   أفريقيين في القرن  إلى أساقفة  السابع  غريغوار  البابا بمراسلة

المسيحية قائمة في العهد الزيري٬ كما أشار البكري إلى وجود مسيحيين وكنيسة في تلمسان خالل 

حيين إلى شرشال القيصرية٬كما أشار بعض الكّتاب القرن العاشر٬ كما وجد ما يدّل على حّج المسي

  . إلى استمرار الالتينية والمسيحية بأفريقية 

 يكن   لم  ذلك االختفاء  أّن  في القرن الثاني عشر٬ويبدو  تّم  مسيحية  آخر طائفة  اختفاء  أّن يبدو

 استيالئ  فبعد  متسامحين٬  الموّحدون غير  الخلفاء  كان  فقد  اضطهاد٬  نتيجة  بل كان  على طبيعيا هم

تونس خّير عبد المؤمن المسيحيين واليهود بين اعتناق االسالم أو الموت بالسيف وفي نهاية القرن 

أبو يوسف يعقوب المنصور يفتخر بأّنه لم تبق في دولته كنيسة : الثاني عشر كان حفيد عبد المؤمن

مسيحية واحدة
)36(

.     

 فقد كانت األرضية مهّياة  التعريب مناحي عديدة٬  له بوجوب نطق العديد من المفردات اّتخذ

القرن السابع إلى [باللغة العربية إلعالن االنضمام إلى اإلسالم٬ وكان التعريب خالل الفترة األولى 

لغويا وثقافيا وفي األساس حضريا أي داخل المدن٬ فقد احتفظت مدن مغاربية ] القرن الحادي عشر

   وفا(قديمة  وتلمسان  كتونس  إسالمي٬  تأسيس  …سذات  التعريب )  لذلك  كتذكار  كالسيكية بلغة

 الساحل   سّكان  عند  أيضا  نجدها  األمازيغية  الجملة  ببناء  ذات التأّثر  الحضرية  تلك العربية األّول٬

وعند الجبالة في الريف ) مسيردة(وأيضا عند الطرارة ) قبائل الحدرة(التونسي والساحل القسنطيني 

  الشرقي٬  مارسي  لعواصم (G. Marçais)وحسب جورج  كانت منفذا  الساحلية  المناطق  هذه  فإّن

ويمّثل هذا الوضع نتائج لالستعراب األّول  جهوية مستعربة منذ أمد بعيد٬
)37(

.  

 الشكل القديم لالستعراب الشمال أفريقي٬  ال نعرف في الواقع االمتدادات الجغرافية بدّقة لهذا

لصحراء الغربية وإلى سهول الجزائر الوسطى فالمناطق الداخلية الممتّدة من الجنوب التونسي إلى ا

والمنطقة الوهرانية إلى المغرب ذات تعريب بدوي بسبب اختالط العنصر البدوي الهاللي بالقبائل 

  .الزناتية في القرن الحادي عشر الشيء الذي أّدى إلى تعريب قسم كبير من األمازيغ
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 نعود  أن  األعرابية  للعشائر  المفاجئ  الوصول  لفهم  العهد ينبغي  خالل  العاشر  القرن  إلى

 بربر  ٬الفاطمي  إخوانهم  حساب  على  العليا  السهول  في  نفوذهم  وّسعوا  قد  زناتة  بربر حيث كان

 والشرقية٬وكانت إحدى   الوسطى  الجزائر  في  الساحلية  الجبلية  بالمناطق  احتفظوا  الذين صنهاجة

الذي بّشر بمقدم المهدي ]  اهللا الصنعانيأبو عبد[القبائل الجبلية وهي كتامة قد استقبلت داعية شيعيا 

ونّظم ميليشيا مؤّلفة من أوائل ) ميلة(وتمركز هذا الداعية في تازروت ) المنحدر من فاطمة وعلي؟(

 ذهب إلى موقع حصين شرقي البابور هو   ثّم  الداعية استراتيجي " إيكجان"أنصاره  هذا وتبّين أّن

سادة القيروان٬ فأعلنت  909نة٬ وأصبح الشيعة في كبير٬فتمّكن من احتالل سطيف وباجة وقسنطي

الدولة الفاطمية بقيادة المهدي عبيد اهللا الذي نجا من سجن أمراء سجلماسة له٬ وخّلصته حملة كتامية 

٬ وفي طريقها 909يقودها الداعية أبو عبد اهللا من األسر ودخلت به القيروان منتصرة في ديسمبر 

 لل  الرافضة  المواقع  اهللا في السيطرة دّمرت كّل  من عبيد  المنحدرة  الفاطمية  ونجحت القيادة تشّيع٬

لفترة على القسم األكبر من أفريقيا الشمالية٬ لكن زناتة المعتنقة لمذهب مختلف قامت بحركة ثورية 

 الحمار  صاحب  العربية  الكتب  في  المسّمى  كيداد  بن  مخلد  هو  أباضي  فقيه  قادها خطيرة
)38(

أبو (

ل صنهاجة بقيادة زيري بن مّناد النقرضت الساللة الفاطمية٬ وقد حفظ الفاطميون ٬ ولوال تدّخ)يزيد

 بولوّكين بن زيري   الشمال األفريقي لزعيمها  حكم  مصر تركوا  فتحوا  وعندما الجميل لصنهاجة٬

)973.(  

 الفاطميين   عن  االنفصال  الشيعي٬وأعلنوا  المذهب  عن  الزيريون  تخّلى  أجيال  ثالثة بعد

لشعب األمازيغي أخذ يرفض تدريجيا مذهبا ُفرض عليه بالقّوة٬ وفّضل الوالء للخليفة ألّن ا) 1045(

العّباسي في بغداد٬ ولمعاقبة هذه الحركة االنفصالية٬ قام الخليفة الفاطمي بتحريض عشائر األعراب 

 األفريقي  الشمال  إلى  التوّجه  على  مغامرين  من  ضمنها  يدخل  ومن المشاغبة
)39(

 أولئك   وكان ٬

 الزحف الكبير بأعراب ) Saïs(راب يعيشون بداوتهم في ناحية ساييس األع في صعيد مصر٬ وبدأ

 الطابع األسطوري لهذه ) 1051(هالل متبوعين بأعراب ُسليم٬ ووصل هؤالء إلى إفريقّية  ورغم

٬إّال أّن ابن خلدون قّدم لنا معلومات مفّصلة "تغريبة بني هالل"الحركة في 
)40(

ة ٬ ويبدو أّن المغامر

 الرّحل رافقت هؤالء البدو   في ذلك مجموعات من اليهود استهوت الكثير أثناء الزحف الكبير بما

  .ودّعمت الطوائف اليهودية في الشمال األفريقي التي يعود أهّمها إلى أصول زناتية

ال ينبغي االعتقاد أبدا بأّن حركة هؤالء األعراب كانت مثل جيش زاحف يحتّل كّل مكان يصل 

 أ  بين عرب إليه  دخلت في مواجهة  أّنها  الحّماديين أو  العشائر قاتلت الزيريين وإخوانهم  هذه  أّن و

وأمازيغ ذات طابع قومي أو عرقي٬ بل إّن األعراب دخلوا الشمال األفريقي وتمركزوا في المناطق 

 استجمعوا قواهم لنهب المدن تباعا٬ وبعد النهب يتفّرقون بعيدا ح املين معهم الخالية من السّكان ثّم

الغنائم التي نهبوها٬ وأصبح هؤالء يحترفون النهب والسطو وقطع الطريق٬ ولذلك لم يتوان الملوك 

 األمازيغ  القتالية٬ :  الروح  هذه  استغالل  من  ومرينيون  موّحدون  وأخيرا  وحّماديون زيريون

   القّوة  هذه  العسكرية"واستعمال  وبال"  بعضهم٬  ضّد  وحّتى  أغراض شّتى  في  أخذ الجاهزة تدريج

هؤالء األعراب يتوّزعون في األرياف
)41(

        .  

منذ وصول هؤالء األعراب٬ فّكر الملوك األمازيغ في استعمال هذه القّوة الجديدة في حروبهم 

ضّد بعضهم البعض٬ وبعيدا عن التشّنج من دخول هؤالء األعراب الشما أفريقي٬ فإّن الملك الزيري 

   لمحاربة  تحالف معهم  بشيخ بحث عن  بناته  إحدى  زّوج  أّنه  إلى درجة  الحّماديين٬  عمومته أبناء

 الزيريين مّرتين في   هؤالء األعراب حاربوا  ومع ذلك فإّن  رياح٬ في  1052 وفي 1050عشيرة

   قادتهم  بعض  وأصبح  مكان٬  كّل  في  الفوضى  ونشروا  Roiteletsملوكا"القيروان  قرى " على

  ).    !أثبج ضّد رياح وحّماديون ضّد زيريين(هم محدودة٬ وأخيرا دخلوا في حروب ضّد بعض
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 جديدة  مذهبية  سياسية  قّوة  القّوة )1152(ظهرت  وهي  األعراب٬  وصول  من  قرن  بعد

 األعراب٬وتحّرك الجيش   الفوضى التي نشرها  إنهاء حالة  مهاّمها  أبرز  التي جعلت من الموّحدية

 جهات٬و  عّدة  األعراب في  فقضى على  في سطيف الموّحدي لفرض األمن٬  قواهم  جّمعوا عندما

سحقهم الجيش الموّحدي وقام بتوزيعهم في عّدة جهات لدمجهم والقضاء على شغبهم٬ومع ذلك بقي 

 األمازيغية  بعض كبريات القبائل  مع  أحالفا  عقدوا  عندما  خاّصة  قّوة  يمّثل البعض منهم
)42(

 إلى  ٬

 استعمال األعراب لتدعيم سلطانهم٬ درجة أّن الحفصيين خلفاء الموّحدين في تونس لم يستنكفوا من

  .ومثلهم فعل يغمراسن في تلمسان والمرينيون في فاس

 العمران بسبب النهب   وتدهور  األرياف عامال في خرابها٬  األعراب إلى كان دخول هؤالء

 يشّبههم   خلدون  ابن  جعل  الذي  الحّد  إلى ٬   خاّصة  إفريقّية  في  المدن  له  تعّرضت  الذي والتدمير

ذي يدّمر كّل شيء يعترض سبيله بالجراد ال
)43(

.  

سوسيولوجي في شعب يعّد بالماليين من -من الغريب حّقا٬ بل من العجيب أن يحدث تحّول إثنو

 Victor  de)قبل بضعة آالف من البدو٬وإذا أخذنا في االعتبار المعلومات التي دّونها فيكتور الفيتي 

 Vita) مساو تقريبا لعدد األعراب الذين اكتسحوا أفريقيا ٬ وهو عدد  80000  فإّن عدد الوندال كان

لقد محا . في القرن الحادي عشر ٬ فما ذا بقي من الوندال في أفريقيا بعد قرنين من غزوهم لها ؟ 

االحتالل البيزنطي الوجود الوندالي نهائيا وقد بحثنا عن المنحدرين من أولئك الوندال على امتداد 

 أّما  جدوى٬  دون  ولكن  فهي قوّية أفريقيا  الحادي عشر  القرن  األعراب للمغرب في  اكتساح  آثار

  .استعراب القسم األكبر من الشمال األفريقي واعتبار دوله عربية ؟ : وبادية للعيان

 هذا   تفّسر  التي  هي  األعراب  خصوبة  وال  الجبال  نحو  السهول  من  األمازيغ  تراجع ليس

االستعراب
)44  (

 و  األعراب  فهؤالء  العميق٬  للحياة اللغوي  قاضية  ضربة  األّول  المقام  في ّجهوا

 أّنهم دفعوا   في األرياف الواسعة٬كما الحضرية من خالل النهب والتخريب والرعب الذي زرعوه

 الذين يشبهونهم -(Néo berbères) وهم الذين يسّمهم غابريال كامبس البربر الجدد -الرّحل الزناتيين

 ونوم  إفريقّية  دخول  إلى  العيش٬  نمط  مّهدوا في  الزناتيون  وهؤالء  الحادي عشر٬  القرن  منذ يديا

لبداوة األعراب فأقاموا بيئة مناسبة ألعراب هالل وُسليم ومعقل٬ مّما سّهل على األعراب في وقت 

 المقّدس   القرآن  لغة  للعربية  بما  الزناتيين٬  هؤالء  دمج  األعراب إحدى –الحق  أولئك  يتكّلم  التي

أدمجت قّلة من األعراب الكثرة الكبيرة من أولئك الزناتيين لغة وثقافة  من بريق٬ وبذلك -لهجاتها
 

)45(
  .   

إّن التماثل في أنماط الحياة سّهلت االندماج٬وجعلت رّحل األمازيغ يعلنون بأّنهم عربا٬ لكسب 

   مقام  الفاتح٬وحّتى  ومكانة  الشريف"اعتبار "   النبي  من  المنحدر  االندماج تيّسر )ص(أي  أّن ٬كما

ا فعندما تعلن قبيلة أمازيغية الوالء الجماعي لصحابي مثال يكون لها حّق االنتساب إليه كشكل قانون

 وال   المسار٬  سّهل هذا  وهو ما  أنفسهم٬  األمازيغ  عند  وجد  تقليد  وهذا من أشكال التبّني الجماعي٬

) خالد العبسي(لثا لهاننسى في هذا المقام قّصة تبّني الكاهنة ألحد أسراها العرب واعتبارها إياه ابنا ثا

  .وعلى العكس نادرا ما نجد عشيرة عربية متبربرة

 ال   أّننا  الزناتيون إلى درجة  الرّحل وخاّصة  االستعراب بين قبائل األمازيغ  امتّدت حركة لقد

 سّكان   بعض  يتكّلمها  التي  اللهجة  مثل  البدوية  الزناتية  اللهجات  من  القليل  إّال  اليوم  نجد نكاد

٬ وكانت المجموعات األمازيغية القوية من رّحل )امزاب(احات الصحراء الشمالية الورشنيس أو و

 عشيرة   إليها  وانضّمت  الخامس عشر  القرن  في  نهائيا  استعربت  قد  تونس وشمالها  وسط هّوارة

 الحالي  واللغوي  اإلثني  أخذت تونس طابعها  ومنذئذ  مارسي  ذلك  إلى  أشار  كما  ُسليم٬  البلد . إّنها
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ابا في الشمال األفريقي كّله٬ أّما في المغرب األوسط فإّن القبائل الزناتية المستعربة أو األكثر استعر

 القبائل الصنهاجية التي هيمنت طويال قبل ذلك٬ وأّسس بنو عبد  في طريق االستعراب حّلت محّل

 ملوك الواد الزناتيون دولة في تلمسان كما فعل إخوانهم المرينيون في المغرب األقصى بإزاحة آخر

  .الموّحدين وأقاموا على أنقاضهم الدولة المرينية 

هناك عامل آخر لالستعراب أهمله مؤّرخو الشمال األفريقي٬ وهو تفّكك القبائل التي كانت قد 

 التي   الحمالت  وفي  العسكرية  الحركات  في  واندمجت  فاعليتها٬  تالشت  فقد  هاّمة٬  أدوارا لعبت

 في القبائل الصغرى الشرقية التي كانت راسخة في إقليمها أرسلت بعيدا عن مواطنها٬ مثل كتامة

 فيالق حاربت في كّل   جّندت من أبنائها  الفاطمية٬وقد  الخالفة  في إقامة  رأينا الجبلي٬وساهمت كما

 الحاميات العسكرية٬ وعدد كبير  أنحاء الشمال األفريقي وصقلية ومصر٬وقد توّزع أبناؤها في كّل

روب٬ ومن بقي من كتامة اليوم بقي معزوال في إقليمه الجبلي ما بين منهم قضى نحبه في تلك الح

  .القّل وجيجل تمّيزهم لهجتهم الخليط من األمازيغية والعربية 

إلى جانب مجموعات األمازيغ الرّحل الذين استعربوا وأصبحوا عامل تعريب لباقي األمازيغ٬ 

ازيغ يترّددون في استعمال األعراب في نضيف العامل السياسي٬حيث لم يكن األمراء والملوك األم

 فسادا   فيها  البالد٬فعاثوا  في  األعراب  هؤالء  أيدي  أطلقوا  بذلك  بعضهم٬فكأّنهم  ضّد صراعاتهم

 البدوي  االستعراب واكتسح
)46(

 سينخر   الذي  الداء  وهو  والخراب٬  بالنهب  الجهات مصحوبا  كل

 األمازيغ  اللغة  انحصرت  ومنذئذ  ذاتها٬  البربرية  بالكتل الدويالت  محتمية  محدودة  مناطق  في ية

 ظّلت بعض السهول مجاال للرعي والترحال ! الجبلية  فقد  بعض االستثناءات في التفاصيل٬  مع ٬

وفي الجنوب الغربي ) في الجزائر٬مالي والنيجر(للرّحل األمازيغ في الصحراء الوسطى والجنوبية 

 عل  سارغو٬محافظة  جبل  في  المتمركزة  عّتا  آيت  قبيلة  أمازيغي٬بين حيث  بدوي  نصف  نمط ى

   تافياللت  في  المستعربة  المغرب[المجموعة  في  الحاكمة  الشريفية  العائلة  أنجبت  التي وبدو ]

الرقيبات في الصحراء الغربية الذين هم خليط من األمازيغ وأعراب معقل٬ وهذا دون نسيان الرّحل 

 قبائل  من  األطلس األوسط  في  آيت زيان  مجموعة  من  األمازيغ  آيت آ: ٬   بني مجيلد ٬  يت زّيان

  .…سغروشن 

إّن اللغة األمازيغية هي لغة الحضر أيضا كما هي لغة الجبليين٬ بل ال تزال في جزيرة جربة 

 وواحات توات وقورارة٬ وسهول الساحل (Penta polis M'zabites)وفي المدن الميزابية الخمس 

 غريس   كال  توارق  يرتادها  التي  Kel)الصحراوي   Grès)و    ديّنك  كال  Kel)توارق   Dinnik) 

 فهذه الجهات على غرار الجبال المغربية والقبائلية هي أيضا ال (Ouillimiden)وتوارق أوليميذن 

تزال ناطقة باألمازيغية
)47(

.  

 استقّرت   فقد  رّحل٬  بدو  كّلهم  األفريقي  الشمال  في  المستعربين  بأّن  نتصّور  أن  ينبغي ال

فت حياة االستقرار حول المدن وفي األرياف القريبة منها٬فسّكان مجموعات مستعربة منذ قرون وأل

الجبال الساحلية في شرقي الجزائر وشمالي تونس استعربوا منذ أمد بعيد حّتى قبل غزوة األعراب٬ 

إّال أّن المالحظ هو أّن المناطق التي ال تزال محافظة على اللغة األمازيغية هي في الواقع في أغلبها 

 أو نائية وهي كالحصن أو الملجأ للغة أجليت عن مدن السهول الخصبة التي استولى مناطق جبلية

 اختالال   يواجه  عشر  التاسع  القرن  في  األفريقي  الشمال  جعل  ما  وهذا  البدوي٬  االستعراب عليها

جبال وتالل فقيرة آهلة بالسّكان يسكنها فّالحون٬ وسهول خصبة واسعة يرتادها مرّبو أغنام٬ : عجيبا

جبال هي حصون الفّالحين المزارعين المستقّرين الذين أجبرتهم غزوة األعراب ورّحل األمازيغ فال

المستعربين على التخّلي عن أراضيهم في السهول 
)48(

.  
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 بدأ   لقد  عّربت األرياف األمازيغية٬  وحدها  الهاللية  الزحفة  أّن  الظنون يخطئ من تذهب به

   الفتح  بدايات  منذ  الحواضر  من  البربرية االستعراب  الدول  كّل  في  اإلدارة  واعتمدته اإلسالمي٬

 بين أعراب الزحفة واألمازيغ٬ بل إّن االحتمال الكبير هو   لغويا اإلسالمية٬ ولذلك لم نر اصطداما

أّن األعراب تخّلوا تدريجيا عن لهجتهم التي كانوا يتحّدثونها في الشرق واندمجوا في عربية أفريقيا 

ت عديدة ينبغي على المهتّمين والمتخّصصين في األلسنية أن يولوها العناية الشمالية٬ فهناك مؤّشرا

في هذا السياق
)49(

.  

 الجبال  يسكنون  الذين  المحافظين  األمازيغ  أصول  تكن  مهما  أو :  صنهاجيون  أو زناتيون

لى كتاميون فإّنهم يمّثلون كّما ديمغرافيا كبيرا في أراضي محدودة المساحة واالنتاج٬ وهو ما يدفع إ

الهجرة نحو الجهات المستعربة خاّصة من الجبال القبائلية نحو مدن الداخل٬ وهذا ما يجعل هؤالء 

 الزيجات   تعَقد  وحيث  مغايرة  الحياة  هناك٬حيث ظروف  االستقرار  عند  األمازيغية  لغتهم يفقدون

  المختلطة
)50(

 أ  مع  اآلن٬  يتوّقف إلى  لم  االستعراب الذي  تفاعل  عوامل  من  أيضا  وهذا  هذا  ٬ ّن

 وإذا   األولى للشعب٬  الثقافية  دون أن يطمس الركيزة  يتسع  يتفاعل وأن  أن االستعراب كان يمكن

) خاّصة ليبيا والجزائر(أضفنا عشرات اآلالف من المعّلمين الذين استقدمتهم بلدان الشمال األفريقي 

   األمازيغي  شعبها  لتعريب  سنوات  امتداد  على  استقاللها  بعد  األوسط  الشرق  ما من نعرف حجم

تواجهه اللغة األمازيغية التي تحتضر اآلن وتعيش آخر أّيامها 
)51(

 .  

 
 
 10000 انتشار الثقافة اإليبيروموريسية . م.ق)Ibéromaurusien ( في الشمال األفريقي. 

 7000-5000 ف األمازيغظهور المتوّسطيين أسال الثقافة القفصية٬.م.ق. 

 6000-2000الحضارة النيوليثية في الشمال األفريقي. م. ق. 

 3000م. ق   والتح.  الفراعنة  بين  الحربية  المواجهة  وقائع  تسّجل  المصرية  األثرية و نالوثائق

)Tehenu ( يبيين لفريق من الوهم)األمازيغ القدامى.( 

 1300 الفرعون رمسيس. م.ق II ( حروبه ضّد الحثيين في) األمازيغ( يجّند الليبيينHittites.( 

 1189 رمسيس IIيس ف يوّطن الليبيين في مم)Memphis ( ومصر الوسطى تصبح تحت سيطرة

 .الليبيين

 1000 ول الفينيقيين على امتياز التمركز التجاري في سواحل الشمال األفريقي غربي صح. م.ق

 .السيرت ومثلهم اإلغريق شرقي السيرت 

 950 ية الـزيغي يعتلي العرش المصري ويؤّسس األسرة الفرعونشيشونق األما. م.ق XX. 

 814م. ق  .   األمازيغي (تأسيس قرطاج  الملك  من  إليسا  الفينيقية  األميرة  تحّصلت عليه امتياز

 ).يارباس مقابل دفع أتاوة سنوية

 500 – 400م. ق  .   أمازيغية  ممالك  وجود  إلى  تشير  اإلغريقية  الماسيل (المصادر ممالك

 ).يل والموروالماسيس

 قرطاج تعلن استقاللها٬التوّقف عن دفع األتاوة للملوك النوميد والتوّسع في . م. قالقرن الخامس

 .الحوض الغربي للمتوّسط والرحالت االستكشافية في المحيط األطلنطي

 331حملة أقاثوكليس على قرطاج ٬ أيليماس ملكا على الليبيين. م. ق. 

 289-286 نية األولىبداية الحرب البو. م.ق. 

 241-237الفرق المساعدة في الجيش القرطاجي وهي في أغلبيتها الساحقة من العنصر . م. ق

األمازيغي تثور على حكم األوليغارشية التجارية في قرطاج بسبب تخّليها عن التزاماتها تجاههم 
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)   إبادة  األمازيغ 20000أكثر من الحرب التي ال تغتَفر٬ ي ماطو من أمازيغي والتنكيل بالقائد

 .قبل القرطاجيين
 

 220الماسيسيل(سيفاكس ملكا على النوميد الغربيين . م. ق. ( 

 الذي فقد عرشه وكاد أن يذهب قرطاج تدعم سيفاكس ضّد ماسينيسا: التحالف والتحالف المضاّد 

 .ضحّية تلك الحرب

 ماسينيسا   فعل  رّد  انتق:  معه٬  التحالف  عْرض الرومان  وتوحيد بول  سيفاكس  وهزيمة صاره

 . الماسيل والماسيسيل في دولة واحدة هي المملكة النوميدية على رأسها األقّليد ماسينيسا

 203هزيمة القرطاجيين في معركة زاما. م. ق. 

 148 وفاة األقليد ماسينيسا٬ الوصية ألبنائه الثالثة. م.ق. 

 148-118موّحدةملكا على نوميديا ال) وسنمّك (اميسيبس. م. ق. 

 146سقوط قرطاج٬ الرومان يحرقون المدينة ويزيلونها من الوجود. م. ق. 

 134 يوغرطة يثبت جدارته العسكرية في حرب نومنتيا . م.ق)Numantia.( 

 118وفاة األقليد ميسيبسا٬ الوصية لولديه يمبسال وأدربال وابن أخيه يوغرطة الذي تبّناه .  

  112كةيوغرطة ينفرد بحكم الممل. م. ق. 

 112-104الرومان يتدّخلون في شؤون المملكة النوميدية٬ونشوب الحرب بين الطرفين . 

 104الغدر بيوغرطة وتسليمه للرومان . م. ق. 

 104-46نوميديا تدخل مرحلة التبعية للرومان. م. ق. 

 42انشقاق في األسرة الملكية٬تدّخل الرومان والقضاء على المنشّق يارباس . م. ق)Hiarbas. ( 

 46م. ق   الحزب .  أنصار  مع  يتحالف  االستقاللية  العسكرية  النزعة  ذو  األول  يوبا الملك

 حلفائه   انهزام  ولكن  الروماني  االحتالل  من  أفريقيا  تحرير  في  أمال  الروماني األرستقراطي

 باسم  قضى على طموحه٬  رومانية  مقاطعة  إلى  منها  جزء  تحويل ٬   النوميدية  المملكة سقوط

 ). Africa Nova(أفريقيا الجديدة 
  
 44-41م. ق   إلى.  المقاومة  يواصل  أرابيون  ح أناألمير  قبل  من  غدرا  الرومانيل قتل  يفه

 .سكستيوس

 17-24ثورة قبائل الموسوالم  بعد الميالد٬)Musulamii ( في المنطقة األوراسية بقيادة زعيمها

 .تاكفارين

 25  األول يتوّلى عرش موريتانيا تحت التبعية لروما يوبا الثاني نجل يوبا ٬بعد الميالد.  

 42 المملكة الموريتانية إلى   بعد الميالد اغتيال بطليموس آخر ملك من الساللة النوميدية وضّم

 .اإلمبراطورية الرومانية

 المترومنين ) البربر(٬ ظهور الجيل األول من األفريقيين  الرومنة الثقافية٬القرن الثاني الميالدي

 ...) .وليوس المادوري٬ فرونطون السيرتي أب(

 202اضطهاد المسيحية في أفريقيا من قبل األباطرة الرومان  . 

 305 الحركة الدوناتية وتعبئة الشعب األفريقي ضّد االحتالل الروماني. 

 313اإلمبراطور قسطنطين يغتنق المسيحية٬ نهاية االضطهادات وبدايات الصراعات المذهبية . 

 347 ية وجناحها العسكري الدونات)Circoncelions (خوض حرب االستنزاف صّد االستعمار ت

 .الروماني

 372-376ثورة األمازيغ بقيادة فيرموس . 
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 396   قيلدون  بقيادة  األمازيغ  (Gildon( ثورة  األمير )  أي  أقلدون  األمازيغي  لالسم تحريف

 ).الصغير

 :  
 429 نزول الوندال في البر األفريقي . 

 434 حصارهم لهيبون وفاة القّديس أوغسطين. 

 439 سقوط قرطاج. 

 اضطهاد الكاثوليك وفرض المذهب األريوسي. 

 480 – 483 إلى   الحالية  تونس  شمال  في  الوندالي  االحتالل  وانحصار  كثيرة  أقاليم  تحرير

 .هيبون

  القرن الخامس انقسام الشمال األفريقي إلى ممالك قبلية. 
  
 530 القضاء على الوندال ومحاولة التوّسع نحو الداخل . 

 540 مقاومة الملك األمازيغي يابداس ضّد البيزنطيين. 

 كم البيزنطي في قرطاجاحصار الثائرين األمازيغ لمقّر الح. 

 اضطرابات دينية.  

 
   تقّدم  ماذا  ينبريلنا  وقد  الدراسة  من يّطلع على مثل هذه  كّل  بعض الهوية٬سؤال سيطَرحه

 وهناك األيديولوجيمريدي   من هنا  وات الواردة  إلى تحويلها لشرح المسألة من حيث هي خطيرة

تخلط بين الهوية والعنصرية٬ وتصف كّل فكرة مخالفة  بعض المفردات التي باستعمالعرقية مقيتة 

 التي تومع ذلك فإّنالخ٬ ...بأّنها من صنع عمالء االستعمار   ذاتهثير السؤال في ح القضايا  ي هاّد

الهوية هي أساس متين تقوم عليه األمم والحال أّن ٬ ٬ في أّمة تكره السؤالفي غاية األهّمية قضايا

 الم والدول٬  الفرد  تبني  بنائهالمنافس لخلص للوطن  في  مجتمع ٬آلخرين  خلق  في  تساهم  الهوية

   التعاون والتكامل٬  يمتلك ثقافة  إلى األحفادمنسجم  األجداد  رسالة  الوطنالهوية   لصون وخيركم ٬

   ألهله  الشريفخيركم  األثر  في  جاء  كما  هويتها٬  على  قّوتها  بنت  المتقّدم  العالم  أمم  أّما ؛وكّل

٬ ألّن اصطناع تشعر بانتمائها إلى وطنهاالشعوب التي فّرطت في ذاتها وهويتها فقد أنتجت أجياال ال 

 تحّررنا  أّننا  هللا  والحمد  وطنه٬  خارج  الفرد  يشّد  التي الهوية  للوطن  التنّكر  لعنة  بنا  تحّل  أن  قبل

  . ا وال تزالبالدنعصفت ب

  
  هوامش وتعاليق

                                                         

 

 مل جند يف كلّ املصادر القدمية اسم بربر كاسم إثين ألهل مشال أفريقيا،وقد اعترب ابن خلدون هذه الكلمة عربية  (1)
،واحلال أنّ التصنيف Barbaroi غري املفهوم،وهي بذلك ال عالقة هلا بالكلمة اإلغريقية مصدرها بربرة أي الكالم

 .اللغوي له وجود عند العرب فهم الذين مسوا الفُرس عجما أي الذين ال يفهم كالمهم كالعجماوات 
  .ية اإلغريقيةالليبيون يف هذه الدراسة هم األمازيغ وهي التسمية اليت جندها يف املصادر الكالسيك  (2)
 بسكون الباء األوىل ، ينتشرون ما بني واحات (Braber) وهم الذين تشري إليهم  بعض الدراسات باسم الربابر   (3)

  تافياللت وسفوح األطلس الكبري
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كان املستشرقون األولون الذين رافقوا احلملة الفرنسية على اجلزائر أو واكبوا بدايات االحتالل مستعربني يف  )4(
غالب وقد وجد هؤالء أنفسهم أمام وضع أنثروبولوجي ولغوي على غري ما كانوا يتوهمون وهذا الوضع هو ال

اهلوية احلقيقية للشمال األفريقي الذي اعتقدوا يف البداية أنه ال خيتلف عن بلدان الشرق األدىن وال ننسى هنا أنّ 
ذي وزع عشية االحتالل كتب بلهجة مشرقية، هذا ما أول وثيقة فرنسية باللغة العربية وهي املنشور الدعائي ال

-1892(دفع رواد االستشراق إىل العناية بلهجات اللغة األمازيغية فظهرت يف هذا اال دراسات هنري باسي 
1926 (Henri Basset مثّ أندري باسي )يضاف إليهما ) 1924-1855(ومها ولدا روين باسي ) 1956-1895

، وتبعهم آخرون، ولكن كلّ هؤالء مل ) 1962-1876(و جورج ) 1956-1872(م وليا: األخوان مارسي 
  .خيرجوا التراث األمازيغي بل وحتى العريب عموما من اإلطار الفولكلوري بسبب نزعتهم االستعمارية

 يف ابة الليبية،مقاربة يف أصول الكت: القاعدة املشتركة للكتابات واللغات  :  ينبغي يف هذا املوضوع مراجعة مقالنا (5)
 ، ديسمرب 8 صادرة عن خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية، جامعة منتوري قسنطينة العدد احلوار الفكريجملّة 

  .178-168 ص ص 2006
نقصد باألخالط العشائر اليت تنتمي إىل قبائل قدمية حدث تفكّك يف بناها التقليدية فشكّلت جتمعات قبلية جديدة  (6)

... ساس ديين مثل القبائل املرابطية اليت جيمعها نسب رمزي وهي القبائل اليت يبدأ امسها بأوالد سيدي إما على أ
جيمعها الوالء لشخص املرابط مثّ حتولت مع ) Confréries(وهي قبائل عديدة وكبرية تشكّلت من إخوانيات 

منها وتفخر به ويضمن والءها الدائم الزمن إىل فرق وعشائر ابتكر هلا املرابط شيخ الطريقة نسبا يدعم تضا
  .  للمرابط على اخلصوص

ميتد إقليم الشاوية من عنابة مشاال إىل واد سوف وبوسعادة جنوبا إىل سطيف ومسيلة غربا واملالحظ أنّ   )7(
له هي يم ويقتطع منه يف كلّ جيل جزءا هاما، وحتى املدن الواقعة يف أطرافه ويف داخلاالستعراب يطوق هذا اإلق

مراكز استعراب، ولكنه استعراب اللسان أما األعراف والنظم االجتماعية والتقاليد والعادات والفولكلور عامةً 
 . فال يزال أمازيغيا كما هو

أولئك الذين اليزالون يستعملون اللغة األمازيغية يف حيام اليومية، متييزا هلم عن  ألمازيغ احملافظني،انقصد ب) 8(
املستعربني الذين ختلّوا ائيا عن استعماهلا منذ أجيال، يف ظروف تارخيية معينة، ومن املالحظ اليوم أنّ األمازيغ 
 احملافظني هم يف الواقع مزدوجو اللغة أي أنهم يتكلّمون األمازيغية والعربية الشعبية بلهجاا األمازيغأغلب 

 فهل هذه االزدواجية حمطّة انتقال ائي …ملدرسة واإلعالموهذا حبكم اوال فرق بينهم وبني املستعربني املختلفة،
  . إىل استعراب تام، أي التخلّي ائيا عن استعمال األمازيغية ومن مثّ انقراض هذه اللغة ؟

 مل جند يف اجليل الثاين املستعرب من يهتم بانتمائه األمازيغي، وبالنسبة إىل هؤالء فإنّ ذلك االنتماء يف أحسن  (9)
ليت استعربت منذ أجيال فهي يف الغالب متّ جتاوزه وال ميكن التفكري فيه أما اجلهات ا" وضع"حوال ما هو إالّ األ

  .    ال تكاد تعرف شيئا عن ذاا وعن مسارها التارخيي يف جمتمع تسيطر عليه الشفوية
حد العشرين مع عدم وجودسندمن  هي معجزة حقّا أن تنجو األمازيغية من عاديات الزمن وتصل إىل القرن الوا (10)

الدين أومن السياسة يدعمها،وعلى العكس من ذلك شنت عليها حرب أيديولوجية يف عهد استقالل دول 
 حتت غطاء معاداة االستعمار،مع أنّ االستعمار ظلّ يف هذه البالد فترة طويلة ومل يفعل هلا شيئا الشمال األفريقي

  .ا من دائرة الفولكلورسوى بعض الدراسات اليت مل ختْرجه
 كان الراحل غابريال كامبس أحد املبادرين إىل تأسيسها وظلّ يعمل جبد وتفاِن يف حترير مادا، وال يزال الفريق  (11)

  .العامل ا يواصل العمل إلكماهلا 
فهذه اموعة السكانية أو تنظر العامة اليوم نظرة أفقية ونظرا ملا ختتزنه الذاكرة من ذكريات ليست دائما حسنة        (12)

تلك تستنكف أن يكون بينها وبني جمموعة أخرى أي رابط خاصة إذا كانت قد ختلّت عن لغتها األمازيغية منـذ                    
  ... .أجيال هنا يظهر التنكّر جبالء، ويعتقد هؤالء وهم خمطئون  أن الفوارق اللغوية دليل على فوارق يف األصول 
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 الفيلولوجية املتخصصة ال كما رأينا يف بعض الكتابات السياسوية املؤدجلة اليت أقحمت نقصد الدراسات األلسنية (13)
" شكسبري الشيخ الزبري"نفسها يف ما ال تفقه فيه وهي كتابات ميكن وصفها بالكاريكاتورية الساذجة على طريقة 

اخل من هذه الترهات لتمرير ...فوجدنا من يتصدى للتأليف إلثبات أنّ ثامطّوث من الطمث وأرقاز من الركيزة 
  . بعض الطروحات البائسة

(14)                             - Camps (G.), Comment la Berbérie est devenue Le Maghreb Arabe, in Revue de l’Occident 
musulman et de la Méditerranée, n°35, Aix-en-Provence, 1983, pp. 7-24.                                                

  .وهو البستان) Hortus(وهو املنحدر وأورثو ) Ripa(وهي العجلة والريبا ) Rota( مثل الروضا من الالتينية  (15)
هذه النسبة اليت يقدمها الباحثون ختص اللهجة األمازيغية احملكية يف بالد القبايل، ولكن ميكن استرجاع املفردات ) 16(

ت حملّها كلمات عربية أو فرنسية لو أنّ اللغة األمازيغية استفادت من املدرسة ووسائل اإلعالم على غرار اليت حلّ
  .اللغات األخرى

)17(                                                             .1956  , Asie'Afrique et l'lIn ,    La Langue Berbère, .)A(Basset-  
ال تلقى تأييدا كبريا،ألنها كانت تؤسس لفكرة XX  و XIXالنظريات التوفيقية اليت تعود إىل القرنني  مثل هذه (18)

قبول كيان إسرائيلي يف فلسطني ليجد القبول من شعوب املنطقة والدليل أنّ جلّ العاملني يف هذا احلقل املعريف 
  .هم من اليهود

  .مبعىن املتخصصني يف اللغة الرببريةBerbérisants : بارة مترببرون  يف مقابل الع: استعملنا عبارة )  19(
)20(  Revue in , un problème de rupture », «Berbérie et Ibérie médiévales, Dufourcq. E.  Ch-

.                                            324-293. pp, 1968. déc-.oct, 488, historique  
م إمرباطورية واسعة ضمت شعوبا وأمما عديدة، وقد استغلّ الفقهاء ما للدين من قوة فدعموا  لقد أسس اإلسال (21)

السلطة السياسية يف تعريب السريان والكلدان واألنباط واألقباط واألمازيغ وعندما أخذت تلك الشعوب تعمل 
ا كانت بعض الفئات قد حتملت وإذ... من أجل استقالهلا كال هلا الفقهاء كلّ التهم من زندقة وهرطقة وردة

القهر السياسي وحافظت على أدياا كاألقباط واملوارنة واألشوريني فإنّ مجاعات أخرى عبرت عن إثنياا 
باعتناق مذاهب إسالمية تصون تضامنها كدروز الشام ونصريية الساحل وشيعة العراق فهي جتمعات إثنية قدمية 

 .بواجهة دينية إسالمية
القوميون العرب يف إمرباطورية اإلسالم جماال لقلب تلك اإلمرباطورية إىل أمة باملعىن االصطالحي الذي  وجد  (22)

ظهر يف أوربا يف العصر احلديث وحنن نستغرب عندما يعترب هؤالء مصر القبطية الفرعونية وسوريا الفنيقية 
هو أنّ مصر وسوريا يف هذا السياق مها مثل مع أنّ التشبيه الصحيح  السريانية كبافاريا وبروسيا األملانيتني،

  .املكسيك واألرجنتني جتمعهما اللغة اليت مكّن هلا التاج اإلسباين وليستا أمة واحدة
 وأكثر من ذلك قدمت أفريقيا للثقافة الالتينية يف العصرين الوثين واملسيحي أكرب املبدعني وأرقى األعمال األدبية  (23)

 .ت املالذ األخري للثقافة الالتينية منذ أبوليوس إىل كوريبوس وفيكتور دي فيتاوالفكرية اخلالدة، وظلّ
  .أنّ إغرم يف األمازيغية تعين قرية توجد قرية مشال شرقي مدينة باتنة باسم جرمة كما (24)
(25)                           - Ch. Courtois, « De Rome à l’islam », Revue africaine, t. 86, 1942, pp. 24-55  
ذا االسم وال ريب أنّ ثورة أيب يزيد اليت جتند فيها عدد كبري من اجلراويني قد شتتتهم ليتوزع عقبهم يف اختفى ه (26)

كلّ أفريقيا الشمالية، مع أنّ بعض العائالت ال تزال حتتفظ باالنتماء إليها من خالل ألقاا مثل ألقاب قروي 
 .اخل...(Gueroui et djeroui)وجروي 

م الذي ظلّ يطلَق على األندلسيني يف الغرب األوريب ويف اللغة اإلسبانية هو اسم علم لكلّ  املور هو االس (27)
املسلمني ، ألنّ العنصر العريب مل يكن إال قلّة قليلة ولكن كان قويا بنفوذه وباملكانة اليت أنزله فيها املسلميون وهم 

ح منهم من نزح إىل موطن أسالفه عاد وهو األمازيغ يف معظمهم ، وملّا أقل جنم اإلسالم يف األندلس ونز
  .مستعرب متاما وبذلك تلقّت حواضر الشمال األفريقي هؤالء النازحني الذين سيدعمون استعراا
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نذكّر يف هذا السياق بأنّ الكاهنة وقبيلتها جراوة على ما تقوله املصدر كانت على الدين اليهودي أما كسيلة  )(28
  .وربةفكان مسيحيا هو وقبيلته أ

سواء لدى الدوناتيني أو األريوسيني خمتلفة عن " الشمال أفريقية"جند يف املصادر الالتينية ما يشري إىل أنّ املسيحية  )29(
مسيحية الرومان واإلغريق وأريوس ذاته مؤسس املذهب األريوسي هو من أصل لييب أمازيغي على ما تذكر 

  .يااملصادر ومذهبه يرتّه اهللا ويعترب املسيح نب
(30)                  G. Marçais, La Berbérie musulmane et l’Orient au Moyen Âge, Paris, Aubier, 1946.-  
 و نذكّر هنا بالداعية أيب عبد اهللا الصنعاين الذي متركز يف أحد أقوى األحالف القبلية األمازيغية وهو حلف  (31)

قرن العاشر امليالدي وإذا كان املؤرخون قد اعتنوا بالتاريخ املذهيب يف النصف الثاين من ال) قبايل احلدرة(كتامة 
والسياسي للحركة الشيعية يف أفريقيا الشمالية فإنهم مل يولوا االهتمام الكايف لذلك االنقالب اللغوي الذي رافق 

 إىل اليوم رغم التأثري انتشار املذهب الشيعي يف كتامة،اليت ال تزال تتكلّم لغة متميزة هي تركيب عريب أمازيغي
 .الذي حتدثه املدرسة ووسائل اإلعالم يوما بعد يوم

(32)                 -Marçais (W), « Comment l’Afrique du Nord a été arabisée », Annales de l’Institut 
d’études orientales d’Alger, t. IV, 1938, pp. 1-22 et t. XIV, 1956, pp. 6-17.                      

)33(  -Marçais (G), « Notes sur les Ribât en Berbérie », Mélanges André Basset, t. II, 1925, pp. 
395-450.                                                                                                                 

ركة املرابطية يرسلون دعام يف صورة معلّمي قرآن وأئمة، إىل خمتلف جهات الشمال   من هناك كان قادة احل)34(
وتوطّدت عالقات املصاهرة بني " مقدسة"األفريقي ومع الزمن أحاط م املريدون واإلخوان فكونوا أسرا 

 يبدأ امسها باوالد سيدي املريدين واإلخوان وهم أخالط من خمتلف القبائل األمازيغية فتحولوا إىل قبائل وعشائر
وقد حيملون أيضا اسم الشرفاء ألنهم انتحلوا النسب الشريف، وهم مروجو االنتماء إىل الساقية احلمراء لدى ... 

 ...أغلب سكّان اجلزائر على اخلصوص ألنّ أسالف العائالت املرابطية يف أغلبها قدموا من وطن ملتونة وجزولة 
  .يديهم وهؤالء استعربوا وعربوا مر

  .وهؤالء املرابطون هم الذين مغربوا اإلسالم أي أضفوا عليه طابعا خاصا مييزه عن إسالم الشرق األدىن )  (35
(36)           - H. R. Idriss, « Fêtes chrétiennes célébrées en Ifriqîya à l’époque ziride (IVe siècle de 

l’Hégire – Xe siècle après J.-C.) ». Revue africaine, t. XCVIII, 1954, pp. 221-276.            
(37)         - Marçais (G),Villes et campagnes d'Algérie, Gouvernorat Général, Imprimerie Nationale, Paris 

1958, pp. 20-25                                                                                                                           
أو الذي يستعمل احلمار ) من اللهجة امليزابية تعين صاحب احلمار( أبو يزيد هو يف الواقع حتريف لكلمة أمازيغية  )(38

: يف تنقّالته، ونظرا لقرا من الكلمة العربية شاعت يف املصادر العربية على أنها كنية وهي ليست كذلك، أنظر
 .يمان داود ، ثورة أيب يزيد جهاد إلعالء كلمة اهللا دار البعث قسنطينة ص  سل

بربر من ال نعرف تفاصيل زحف األعراب من صعيد مصر ، وال ريب أنّ طول الطريق جيعل الكثري من املغامرين ) 39(
عتبارات عديدة برقة وطرابلس ينضمون إليهم ، ألنّ هؤالء يكونون قد استعربوا قبل وصول أولئك األعراب ال

  .أوهلا أنّ بالدهم ظلّت لفترة طويلة منطقة عبور بني الشرق واملغرب 
الشمال أي بعد ثالثة قرون من وصول األعراب إىل ) 1406-1332(عاش ابن خلدون يف القرن الرابع عشر   )40(

جعلها ابن خلدون يف وهي فترة طويلة عرفت حتوالت ثقافية عميقة، فكثري من القبائل اليت ) 1052( األفريقي
عداد األعراب، اعتمد على نسبها بالوالء ال على نسبها احلقيقي، إذ يكفي أن تكون عائلة نافذة يف قبيلة بربرية 

نسبها، ألنّ الفقهاء أوجدوا األرضية لذلك بترسيخ  كبرية حتى تعلن تلك القبيلة انتماءها إىل تلك العائلة وتتبنى
موايل، : عبارةأفريقيا الشمالية  بأنّ عبارة األقارب واألهل تقابلها يف عربية ناقد الحظفكرة مسو النسب العريب، و

 أي أهله، وهذا دليل على أنّ االنتماء بالوالء أصبح أساس مواليه: بشد وسكون امليم وإدغامها يف الواو، فيقال
  . القرابة
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العمل الزراعي، وقد يكون دخوهلم األرياف كان األعراب يف األساس مربي مواشي، وكانوا يستنكفون من ) 41(
  .تاوات اليت فرضوها على املزارعني الذين قبلوا الوالء هلمإلبغرض حتصيل ا

 -.وعن هذه القبيلة ينبغي الرجوع إىل كاريت يف عمله اهلام مثل قبيلة هوارة اليت احتضنت الكثري من األعراب ) 42(
Carette, (E.), Exploration scientifique de l'Algérie, migration des tribus principales 

    ,Despois(J.) -:  يراجع يف هذا الباب عمل جان ديبوا املهم ، أنظر  (43)

إىل عربية شفوية شعبية، متييزا عن التعريب " اإلرادي"استعملنا هنا عبارة االستعراب، ونقصد ا التحول الشعيب ) 44(
  .أداته املدرسةة رمسية الذي يعين التحول إىل عربي

 نستغرب كيف أنّ مؤلّفي القصة الشهرية تغريبة بين هالل جيعلون الصراع بني أعراب هالل وبربر زناتة ومل  (45)
يذكروا البتة ال صنهاجة وال بين زيري الذين جاء أولئك األعراب أساسا لالنتقام منهم، ويف رأينا أنّ هذا يقيم 

ت يف مرحلة متأخرة عندما كانت زناتة حتكم املغرب اإلسالمي أي يف العهد ما بعد الدليل على أنّ القصة وضع
  .مما يدلّ على طابعها األسطوري وأنها ال متت للتاريخ بصلة) بنو مرين وبنو عبد الواد على اخلصوص(املوحدي 

  .جلزائر خاصةيتميز االستعراب البدوي بلهجة خشنة نسمعها عند سكّان السهول العليا يف ا)  46(
 هناك مسألة جديرة باالهتمام وهي أنّ االستعمار الفرنسي ساهم يف تعريب اهلوية واللسان واألمساء يف احلالة  (47)

بل سجلت بالعربية، ... املدنية ففي منطقة األوراس ال تسجل األمساء بصيغتها الرببرية مثل موحند واحمند وآيت 
لذين أشاعوا فكرة الفرنسة، وأكثر من ذلك استحدثت ما أمسته املكاتب وهذا قد يثري استغراب البعض من ا

فكلّ ما هو  العربية اليت تعين يف الواقع مكاتب األهايل، وهؤالء األهايل وصمتهم الكتابات الفرنسية بالعروبة،
هلوية العربية، النبات واحليوان واإلنسان، واالستعمار ذا العمل كان يرسخ ا: ليس أوربيا هو عريب بالضرورة

 .  أليس نابوليون الثالث هو صاحب مشروع اململكة العربية يف اجلزائر

)48(   -Marçais(W.), « Comment l’Afrique du Nord a été arabisée », Annales de l’Institut d’études orientales d’Alger, 
t. IV, 1938, pp. 1-22 et t. XIV,   1956, pp. 6-17.                                                 

 نالحظ أنّ لغة احلديث ختتلف من ليبيا وتونس إىل اجلزائر واملغرب اختالفا بيناً، رغم تسلّل بعض املفردات  )49(
اليت تقابلها كلمة ضرك لدى املستعربني يف اجلزائر ) أي اآلن(توا : والصيغ إىل احلدود اجلزائرية الشرقية مثل 

لمة حمرفة عن دا الوقت ، أما يف املغرب فال تزال الكلمة الرببرية دابا هي املستعملة لدى اجلميع مستعربني وهي ك
 .وحمافظني

 يف هذا اال يشري األنثروبولوجيون أنه ميكن أن جند أمازيغ خلّصا من جهة اآلباء إناثا وذكورا ولكن ال ميكن  (50)
األنساب اختلطت باملصاهرة أما العائالت املرابطية اليت ال تدخل امرأة من غري أن جند يف املطلَق عربا خلّصا ألن 

النسب املرابطي يف تكوين أسرها فقد ثبت بأنها عائالت أمازيغية وما النسب الشريف اليت يلوح به أبناؤها إالّ 
النسب العريب رد نسب روحي يف أحسن احلاالت وهو رد فعل على األعراب فإذا استعلى عليهم األعراب ب

 .عليهم املرابطون بالنسب الشريف
51)( - Chaker (S.), Arabisation, in Encyclopédie berbère : VI, 1989,  ا املنطقة الشاوية فتشهد استعرابا حثيثا ؛أم

 من يتكلّم وأكثر من ذلك اختزل العامة هناك االنتماء إىل األصل األمازيغي يف اللغة توهما منهم أنّ الرببري هو
الشاوية ال غري وهذه الفكرة الساذجة تقودها اجلماعات العشائرية واحلضرية اليت استعربت منذ أجيال ظنا منها 
أنّ الوضع الذي هي فيه أرقى وال ميكن هلا أن ترجع إىل الوراء بعد أن حقّقت ذلك الرقي العظيم ولذلك نرى 

يت يقيمون ا مع أنّ االنتماء إىل مدينة هو انتماء إقامة وليس انتماء هؤالء يصطنعون ألنفسهم االنتماء إىل املدن ال
   .إثنيا أي أنه انتماء ال يلغي االنتماء اإلثين


	
	


