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خلجلأل
احلكم مبثابة الناس عامة هي عند التي ــائعة الش االقوال من
فال كذلك، األمر كان وإذا الشعوب». ذاكرة «التاريخ الفلسفية أن
والعصور والقرون العقود من بها مر ما تتذكر ــعوب الش شك أن
ــنني. والس ــهور األيام والش من بهم ــر م ما ــراد األف يتذكر ــا كم
ذاكرة له من ــم ومنه قوية، ذاكرة له من ــراد األف من أن ــوم واملعل
ذكريات زخرفة الى ميلهم ــي يلتقون جميعا ف لكنهم ــة، ضعيف
ضمائرهم على ثقيل هو عبء ما كل وإلى طرح وجتميلها، املاضي
أن يشتهون الفارطة كما أيامهم صورة تشني ــة غبش كل وإزالة
ماضيهم. على صدق ــهود ش وجود األفراد يكره يتخيلوها. ولهذا
ينشغل أن بعضها غير األفراد، عن ــعوب ذلك الش في تختلف وال
تلو األزمان فتمر به ــتمرار، املاضي، باس أخبار عن احلاضر بتكاليف
يحكيه ما على دهره ــلف من س علمه مبا يقتصر أن إلى األزمان،
له سبق نٌدا إال يكون ميكن أن ال «الغير» ذلك أن والغالب غيره، له
ــن أحس في خصما، لهم كان أو ــالف واألجداد، لألس كان عدوا أن

احلاالت.

ذاكرة لها ــن لم تك التي ــألمم ل منوذج خير ــني األمازيغي ــل ولع
فكأٌن الذاتية. ــيرة تدوين الس ــي ه الذاكرة مادامت ــا، به خاصة

خالل متعاقبة، متعددة أطراف مع التاريخ صنع في ــهامهم إس
على ــهم أنفس يوطنوا أن عٌودهم ــنة، أالف س ثالثة على ما يربو
التبجح إال منه ــج الينت حينما يتكرر، ــره، ألن ذك املاضي، ــيان نس
الُكنتي الفاقد ــرم اله ــيخ الش يهواه كالذي ــبب التش من ونوع
«علما اال يكون أن الميكن التاريخ أن والواقع املستقبل. في األمل
الباحث أن من احلق يقتضي العلمي البحث ألن احلراسة»(1) حتت

ووجدانه. في تفكيره هو ذاتي ما كل من يتجرد

عصرنا هذا ــي ف حتى ـ ــؤرخ امل ــتحيل على املس ــن م كان وإذا
ــاعر املش ــن م ــرد يتج أن ــة» ـ «املوضوعي ــوم ملفه ــتوعب املس
فما املذهبية، ــورات التص ومن الدينية، أو القومية، أو ــة، الوطني
العصبيات، على كانت إذ العصور الغابرة، ملاجريات أرٌخوا مبن بالك
وكان االجتماعي، التماسك قوام هي ودرجاتها، أشكالها اختالف
االولى!. الفضيلة مبثابة يعد والعرق، أو للجنس للدين، التعصب

النبل ــن م لنوعا ماضيهم ــاه جت ــف األمازيغيني موق ــي ف إن
ما ــك املاضي فليكن ذل يقول: حالهم ــان لس فكأٌن ــهامة، والش

ال يهمنا. إنه كان،

ألقوال ــادام م ــذاجة، والس الغفلة من نوعا ــا أيض فيه ــٌن لك
وتخيالتهم ــاس الن عامة ــورات على تص تأثير ــاس الن ــاس في الن
كاذبة. كانت أم صادقة ــوال األق تلك كانت أ ــواء س آرائهم وتبلور
التاريخ، فجر منذ األمازيغيني بخصوص ــاس الن قاله ما أكثر وما

فيرُو":  "مارك لصاحبه فرنسي كتاب عنوان هذا _ 1   

Marc Ferro "L'histoire sous surveillance", Editions Calmann -Lévy, 
Paris, 1985.
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القدرة في حظا أحسن األمم اليوم واألمازيغيون سكوت. ولعلهم
موضوعية، ــة بكيفي أزمانهم غابر ــن ع احلقائق ــتطالع اس على
تزويق؛ وال ــف تزيي فرصة قط ــهم يتيحوا ألنفس ألنهم لم ــك ذل
في من كتبوا على ــا تاريخهم وتركيبه كله حتليل في ــم عهدته
وانتهاء بعهد األول ــة الفراعن عهد من بالتوالي ابتداء ــأنهم ش
تنطبق على ــوم خص ــى عل أي ــية»، الفرنس ــة «التهدئ ــاط ضب
القولة األنطباق، ــون يك ما ــن األمازيغيني، أحس رواياتهم لتاريخ
أهلها...» من شاهد «وشهد احلكيم الذكر ــة من املقتبس املأثورة
ــن املصريني م الكتبة ــم ه ــهود الش ــل» «األه ــك كان أولئ ــد وق
والوندال والبيزانتيني والرومان اليونان والفينيقيني ومن القدماء،

واألسبانيني. والفرنسيني والعرب

جلهم؟ أو ــ بعضهم ــزل ي لم فلو أمرهم، ــهود على أما املش
زمان، وصاروا ــذ من اندثروا أنهم ــا تعريفه، أليقنن ورقة ــل يحم ــ

كان. خبر جميعا

على قدرته ــي ه وقتنا احلاضر، ــي ف األمازيغي، تعريف ــة وورق
تنكره لألجداد أوعدم معها، تعاطفه أو «الزاي»(1)، االفصاح بلغة
أضعف وهو البرنس» البسي الكسكس، آكلي الرؤوس، «محلقي

معا، ــلوح» و«الش ــلحاء» براء من «الش أنه يدعي من أما ــان. اإلمي
ــب أو ينتس أن في ألنه حر ــٌر، أس أم ملٌح صٌرح أم أ ــواء س ذلك، فله
األسطورية جانب املعرفة ترجيح في حتى يشاء، حر كما يتنٌسب
على معتقداته فرض إلى ميل لم ما املعرفة العلمية، جانب على

والهيمنة. للتسلط وسيلة تنٌسبه يجعل ولم غيره،

1988 املؤلف شتنبر 21 املوافق 1409 صفر 08 الرباط

وهو ــة األمازيغية، اللغ في ــماعها يكثر س من احلروف التي ــزاي) (ال ــرف ح _ 1
ألن والكتابة ضروري، النطق في والتمييز بينهما مفخم. وزاي زاي مرقق ــان: نوع
الذبابة؛ هو الرقيقة، بالزاي «ئزي»، ومدلول. مدلول بني يفرق بالترقيق والتفخيم
ابن خلدون يرسم كان وقد املٌرة. تفرز التي هو املرارة املفخمة بالزاي «ئزي» بينما
(وغيره) ــا الناصري أم زاي مصغرة، جوفها صادا في ــة املفخم االمازيغية ــزاي ال
«أصيلة». إلى ــرف اآلن احمل «أزيال» ــم اس في األصل ــادا، وهي ص ــمها يرس فكان
يُبحث أن «الزيالشي»، بشني تستحق هي املدينة تلك ألى الصحيحة والنسبة

ظهورها. سر عن



89

خألخخمُّوق سخجمُّجت

ذألخخمُّوُـًآلـأخؤ٥رحمأ
 

االسم وهو أمازيغ، مفرده: جمع، «البربرية» اللغة في إمازيغن
أمازيغ هو تامازيغت، مؤنث ــهم. «البربر» أنفس به ــٌمي الذي يس
في ــرة َاملنتش التواركـ قبائل عند اللغة، وعلى ــرأة امل على ــق يطل
ويقلب «أمازيغ» ــي ف ــٌكن حرف الزاي الكبرى، يُس الصحراء ــب قل
عند «أماهغ» اللفظة تنطق بحيث جيما، أو ــينا ش وإما هاء، إما
ــني، و«أماجغ» َاملالي التواركـ عند ــغ» َ اجلزائريني، و«أماش ـــ التوارك

.(Ency. Berb IV 563) النيجيريني التواركـَ عند

فاعل، وهي ــم اس اللغوية، صيغتها حيث ــغ، من كلمة أمازي
الفاعل، أسماء من عدد قليل إال وزنها على لم يوضع نادرة صيغة
«يوزغ» متوفر من القرائن، من الفعل حسب ما هو مشتقة وهي
ويرى أغار. أو ــزا، غ معناه ـ الذي التوارَكـ ــد عن ــوق «يوهغ» ـ املنط
ُمماتا ــروه اعتب آخر من فعل ــتق مش «أمازيغ» أن ــني اللغوي ــض بع
«يوزاغ» الفعل أو الفعل «إزيغ» يكون هو قد كلها، اللهجات ــي ف
ثالثة بني اخللط ــى انبنى عل ــراض افت ــو .Ency.Ber) وه IV, 566)

أو«يوغ» ــاغ» و«ي اعترى، أو أصاب ــى مبعن «ياغ» أخرى، هي ــال أفع
و«يووغ» مبعنى ــاء، أض أو ــتعل ــقط أو اش أو س نال أو ــى أخذ مبعن
ــرب مش ــم اس «أمازيغ» حال، أي وعلى ــع، ــي معنى انتج ــى ف رع
التوارگـ عند أو املغرب في سواء واالباء، ــهامة والش النبل معنى

االعتزاز ذلك ناجتا من مجرد ــون يك ــد ق . (De Foucauld, II 673)

ــابها أنس عادة تتخذ ــعوب الش ألن إمازيغن، ــل قب من ــس بالنف
نعتقده. ما وهو واملناعة، للعزة عنوانا

القدم، في ــة ضارب «إمازيغن» بـ ــهم «البربر» أنفس ــمية تس
إليهم، أقرب جيرانهم ــا به وعرفهم أقدم املؤرخني، عرفهم ــا وبه
النطق، ثم ــي ف ــمهم الس حتريف مع ــون القدماء، ــم املصري وه
في ــون القدماء املصري كان ــة. اللغوي ــه مبررات له ــة، الكتاب ــي ف
اللغة ألن ــوش» «ماش ــمونهم الثالث يس ــيس» «راعامس عهد
ــينا والغني ش ــينا، ش الزاي تقلب كانت الوقت ذلك في ــة املصري
بني فارقة) (بواو بالواو الكتابة ــي وتفصل ف خاء، قلبه أيضا، بعد
املؤرخ ذكر ــد وق (Grammaire, 27,28,29) ــني املتجانس ــني احلرف
ــادس الس القرن إمازيغن في Hekataios ــوس هيكاتاي ــي اليونان
هيروضوتوس ــم وذكره Mazyes» ــس «مازيي ــم باس امليالد ــل قب
Maxyesماكسييس» باسم م. ق. اخلامس القرن في Herodotos

إلى محرفا ــه نفس ــم االس أوردوا فقد الالتينيون املؤرخون أما .«

،« Mazikesــس «مازيك ــى إل أو « Mazacesأو Mazax ــس «مازاك

على أطلقوها ــد، واح مبعنى (Collectifs) ــوع جم ــماء أس ــي وه
أول أن ويظهر . (Dictionnaire latin, 956)«النوميدي «الشعب
حرب احتكاك ــني املصري بقدماء احتكت ــرى كب أمازيغية ــة قبيل
ألراضي ــتوطنة مس ــمى «ليبو» وكانت تس كانت م.) ق. 1227)

اختلط األمر وقد .(11 هيروضوتوس، عن ،Berbères) احلالية ليبيا
إمازيغن يسمون فصاروا هيروضوتوس، ومنهم األول، املؤرخني على
Libye «ليبيا باسم وتارة كثيرا، أو قليال محرفا هذا باسمهم تارة
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األراضاي املمتدة ــى عل Homeros هوميروس ــعر في ش ــدال » ال
Dictionnaire) ــا غرب احمليط إلى ــرقا ش القدمية مصر تخوم ــن م
شواطئ على الفينيقية املستعمرات ــئت أنش وملا .(grec, 1190

إلى والرومان ــان اليون أنظار ولفتت وازدهرت ــمالية الش أفريقية
والالتينيون االغريق الكتاب املتوسط، أخذ للبحر اجلنوبي الساحل
ليبيني إلى ويصٌنفونهم «األفارقة» بـ عامة األمازيغيني ــمون يس
وكان باملغرب. ــاء وانته ــرق من الش انطالقا موريني، و نوميديني و
Le Maroc ــي ف ،Scylax) ــماء األس هذه بني ــط يخل ــم من منه
La guerre ــي فــ ، Cesar18، و ، ص chez les auteurs anciens

القبلية اموعات ــماء أس ــجلون يس فصاروا (4 d'Afrique، ص

في اعتماده يتعذر بل يصعب، التفصيل، من ــيء بش األمازيغية
استمرارية حيث من وال أحجامها حيث من اموعات تلك ترتيب
ــارها انتش حيث من وال األول، ــمها حاملة اس الزمان في وجودها
ــجيل، والتس النطق في حتريف من طرأ ملا نظرا املكان، وذلك ــي ف
من معظمها ــي ف تتألف القبائل ــك تل ولكون ــى، جهة أول ــن م
من البد نظرا العتبار أمر ثم ثانية، جهة الرحل، من البدو ــائر عش
هذا، يومنا إلى ملحوظ هو ما ضوء في ــق احملق من أن هو ــاره اعتب
كثيرا املكان، عبر ــان أو الزم عبر ــماع س عن للقبائل املترجمني أن
االشارة سبيل وعلى ثالثة. جهة من والكل، اجلزء بني يخلطون ما
كما القدمية القبائل األمازيغية هنا أسماء ال الترجيح نستعرض
على بلينيوس تعليقه في Desanges ديزاجن ــتاذ ــتقرأها األس اس
ــم خريطة رس ــي ف ــدا مجته ( Histoire Naturelle,V) ــر األكب

قبيلة: كل ملواطن

أو ماسـايسـولـي، «ماسايسيلي قبيلتا ديزاجن كانت حسب ـ 1

ــتوطنان تس « Baniurae،ــي و«بانيوراي «Masaisuli, Masaesyli

ونهر غربا واحمليط ــماال ش املتوسط بني األقصى املغرب ــمالٌي ش
ــرة في منتش « Autololes،أوتولولي» قبيلة وكانت جنوبا، ــبو س
احلاليني. وكانت ــيفت وتانس بوراَكراَكـ ــني ب ــهول األطلنتية الس

احلالية. فيَكيكـَ » نازلة بناحية Canarii،كاناريي» قبيلة

 Numidia النوميدية القبائل كانت األوسط املغرب وفي ـ 2

كانت قبائل بينما البالد، ــرقي ش في مستقره شبه أو ــتقرة مس
Les Hauts ــا العلي ــاد األجن ــي ف ــع تنتج « Gaetulia،ــي «َكايتول

املمتدة املنطقة تشغل « Aethiopia،أيثيوبيا» وقبائل Plateaux

. األطلس الصحراوي جنوب

ــها  النوميدية نفس ــت القبائل كان احلالية ــس تون ــي وف ـ 3 

ــى ناحية إل ــطي ــاحل املتوس الس من البالد غربٌي في ــرة منتش
Massili,،قبيلة «ماسيلي في متثيل أحسن ممّثلة احلالية، القيروان
بسني هكذا اسمها املنطوق « Massuli،ماسولي» Massyli» أو

ما حسب اسمها، واملنطوق ــي الفرنس النطق باعتبار مضعفة
كانت املضعفة ــني الس ألن بالزاي، «مازيلي» أو ــي» «مازول نرجح
Traité) اليونانيني، Z و Y قبل تبنيهم عند الالتينيني الزاي، مبثابة
Zeugitana،زاوغيتانا أو «زاوَكيتانا اراضي أما .(de grammaire,33

للنفوذ ــت خاضعة فكان «Byzacena ــا، بيزاقين أو ــا «بيزاكين و «

. لها الروماني قبل االحتالل القرطاجي،

 Phazanii،قبيلة، «فازانييي ــزاجن دي ــب حس جند، ليبيا وفي  4ـ 
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نفوسة، بجبل اآلن املعروفة للجبال الغربية اجلنوبية اجلهة من «

من وانطالقا املتوسطي، الساحل من مقربة على بالتتابع جند ثم
Macaeماغايي أو أو ماقايي، قبيلة «ماكايي، ــرق، الش جتاه الغرب
ــة فقبيـل ،« Nasamones،ـــامـونـي «نـاس ــة فقبيل ،«
،« Mareotae،ماريوتاي» ــة فقبيل ،« Marmaridae،مارماريـداي»

دلتا قرب بحيرة إلى مواطنها متتد ــرق، الش جهة من األخيرة وهي
الليبية، حيال الصحراء عرض وفي باسمها. ــمى تس كانت النيل
أو قبائل «َكارمانتي، مواطن توجد كانت جانبه الغربي، من اخلليج

.«Garamantes،جارامانتي أو غارامانتي،

املغرب من ــر األكب اجلزء ــع األقصى م املغرب أن ــوم املعل ــن م
Maurusia،ــيا «ماوروس ــم باس اليونان عند يعرف كان ــط األوس
فأخذه ألول مرة، ــم االس بهذا املنطقة هذه ــموا س الذين هم ،«
ــا يجب وهن « Mauritania،ــا «ماوريتاني ــوا وقال ــان ــم الروم عنه
حيث من قريب Maurusia ــي اليونان ــم االس أن إلى لفت النظر
» الذي Maurso،ــو «ماورس االغريقي الفعل ــن م اللغوية ــه مادت
بـ يقصدون ــوا كان ذلك أن اليونان ــى معن فهل «أظلم». ــاه معن
فيها تغرب الشمس ألن الظلمات، أرض « Maurusia،ماوروسيا»

«بحر يسمونه العرب كان مبا لذلك عالقة وهل ؟ إليهم بالنسبة
لهما. جواب يبحث عن أن ــتحقان سؤاالن يس هذان الظلمات»؟
تونس غربٌي من وما يليه ــط األوس من املغرب ــرقي الش اجلزء أما
األراضي ــت وكان « Numidia،ــا «نوميدي ــمى فكان يس ــة، احلالي
Africa،تسمى «أفريقا وشماال شرقا املتوسطي للشاطئ احملاذية
على اموعة « Afer،ــر «آف الالتينية هي ــي ف إليها ــبة والنس «
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أو « Africanus،أفريقانوس» و ــٌي، األناس يهم فيما « Afri،أفري»
احليوانات ــم يه فيما خاصة، ــعر الش في « Africus،ــوس «آفريق
ميكن ما ــدر وبق .( Dictionnaire français-latin, 59) ــياء واألش
ــيا، ماوروس أو Mauritania ــا، «ماوريتاني ــمي  اس ــأن ب ــل الفص
ما بقدر أمازيغيني، ــا ليس « Numidia،ــا و «نوميدي «Maurusia

و «أفريقوس، « Afer،ــر «آف ــاظ الثالثة األلف هذه أن ترجيح ــن ميك
صيغتها ــي من حيث تنتم « Africus أفريكوس، أو ــوس، أفريغ أو
لكن مدلوالتها. ــث حي من وحتى األمازيغي، ــوي اللغ احلقل ــى إل
تلحق الالٌتينية كانت اللغة ألن ــوع، املوض في اجلزم إلى ــبيل الس
من حينا، وتختفي ــا حين تظهر متغيرة، ــة إعرابي زوائد ــماء باألس
تطور ــة الالتينية ــام الكتاب نظ ــي ف الهجاء ــروف ح وألن ــة، جه
Traité) الفونولوجية ــا فتغيرت رمزية بعضه الزمن، ــع م عددها
ــرى األخ ــباب ولألس ــبب، الس ــذا  وله .(...de grammaire, 33

ــماء بني أس يقارن أن حاليا املؤرخ ــكاد يتعذر على ي ــورة آنفا، املذك
والالتينية اليونانية ــات املؤلف في وردت التي األمازيغية ــل القبائ
عصره، في خلدون عددها ابن التي ــماء القبائل أس وبني القدمية،
االغريق كتاب ــض بع ــهيرة أورده الش ــة «لواتا» قبيل ــم اس أن إال
ذكروا ــا كم » Louâtah،ــاه لوات أو ــا، «لوات ــه: علي ال غبار ــا واضح
ميكن ان الذي « Ifuraces،ــورن إف أو أو إفوراغس، «إفوراقس، ــم اس
Les Berbers,) «يفرن» ــي ف أو ،َ «إفوغاس» التواركـ في ــخص يش
ــني ب ــة عالق ــن م ــل ه ــاءل: نتس ــوز أن ويج .(Fournel, 98..103

Autololes،أوتولولي» بني أو واجلزر اخلالدات؟ «Canarii ــي، «كاناري

و«كوداال»؟ « Gaetulea،ــا «كايتولي وبني واالل»؟ ــت أي «واالل، و «

و«مزاال، أيت « Massili, Massyli, Massuli مازولي، «مازيلي، وبني
«زواغا، و « Zeugitana،ــا زاوغيتان «زاوَكيتانا، وبني إمزيلن»؟ ــزاال، م
على أو بنفوسة، صلة « Phazanii،فازانيي» السم وهل ئزَكاغن»؟
«تارَكا»؟ ــم باس التواركـَ عند عرفت التي احلالية، بالفٌزان األرجح
Baniurae،بانيورايي» ــا Dictionnaire). أم Touareg, IV, 1588)

إال ــي واراين» «بن في ــخصها نش مغربٌي أن باحث اقترح ــد فق «

«أيت هو القبيلة لهذه األمازيغٌي ــم االس ألن ــتبعد، ذلك مس أن
ترجمت «أيت» إلى «بني». االسالمٌي العهد وفي واراين»
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سخنآل حنرز
أخؤ٥رحمأ رط ذألخخمُّوُ

تعتبر وكانت ــا، بينه التواصل ــة قليل قدميا ــعوب الش ــت كان
ــن أن ينعت الميك ــي ه لغتها ــي يريد ف ــا عم ــح ال يفص ــن م أن
عجمهم، كان للعرب ــذا ول والبكامة. ــرس أي باخل ــة، بالُعجم إال
لألمازيغيني » وكان Barbari،ــاري «البارب ــم ه عجمهم، ــان ولليون
بعض ــمية التس هذه لزمت وقد إَكناون» ــم» ه أيضا، ــم عجمه
البلدان، ــماء أس من عنها تفرع فيما ــة، الغربي ــعوب أفريقية ش
عبد َكناوي، « بـ املغرب في إليها ينسب كان اللتني وغانا، كغينيا
املعقودة. الكاف عن مقلوبة ــا غيني وفي في غانا والغني ــاوي» َكن
ــمون زجنٌي يس أصل هم من الذين املغرب ــكان س من تزال فئة وال
جتمع »أكناو« التي فهي األصلية األمازيغية اللفظة أما «َكناوا».

اليونان األخرس... كان األبكم، األعجم، ــا ومعناه » إَكناون على»
بدءا ــعوب، الش من ــم ــى غيره Barbari عل ــم اس ــون يطلق اذن
شعب كل به ــمون يس صاروا الرومان عنهم أخذه وملا بالالتينيني.
Dictionnaire latin,) الالتيني اليوناني ــاري احلض اال عن خارج
في Barbari» »بارباري، كانوا األمازيغيني إذن أن احملقق فمن .(207

قاوموا ــيما أنهم الس النعت، بذلك ينعتون وكانوا الرومان، ــر نظ
وثقافيا ( Rome et ) les Berbères ــا حربي ــديدة، ش روما مقاومة

ــت ظل ــم قبائله ــل ج أن ــيما la) والس Résistance Africaine)

فلزمهم ــي. الرومان للنفوذ ــة اخلاضع ــمالية ــارج املناطق الش خ
طيلة عهد يلزمهم أن الطبيعي ــن م وكان الرومان. عهد ــة طيل
اجلنوبي، ــطي ــاحل املتوس الس مدن على ــة البيزانتي ــيطرة الس
الرومانية. ــة األمبراطوري ــة من ورث البيزانتيني ــروم «اي ال أن» ــا مب
بارباري، كلمة» » ــروم ال عن» العرب أخذ ــالمي، االس الفتح وعند
األوروبيون اي ــرجن، االف ــل ظ ــد ولق ــر». برب ــا» وجعلوه Barbari»

أو ، Barbarie, Barbaria،ــا بارباري ــمالية» الش ــة أفريقي ــمون يس
ــع التاس القرن أوائل إلى ، Etats Barbaresques»،الباربارية الدول
ــي بأهال ــوا احتك ــا ومل .(Dictionnaire Robert) امليــالدي ــر عش
اسم منهم ــمعوا س العامية، بالعربية الناطقني واجلزائر املغرب
شكل لغاتهم في إلى ونقلوه مرٌققتني براءين منطوقا » »لبرابر

. Berbères أو Berbers

إليها بعض املؤرخني ذهب التي التفسيرات سوى هذا من وما
ما كل إن واملنطق. ــتدالل يثبته باالس ما له ليس العرب متكٌلف
وإحلاقهم » البربر ــب» نس موضوع في العربية ــعار األش من روي
على معرفة يكن مبنيا لم وقحطانية، من مضرية بقبائل العرب،
نفوس تراود كانت رغبات سياسية صادرا عن كان وإمنا مضبوطة،
آخرين عربا ــعراء ش أن ذلك على والدليل ــا، مع » و«البربر ــرب الع
» ــر» البربر أخرى غي ــعوبا ش » العروبة « إلى ــبوا ينس ــوا أن حاول

: كرد) مادة: منظور، البن العرب، (لسان مثال األكراد في فقالوا

عامر بن كرد بن عمرو فارس *** ولكنه أبناء من لعمرك ما كرد
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في » البربر ــم» اس ــون األمازيغي ــل جتاه لقد ــال ح أي ــى وعل
إمازيغن األصلي » ــمهم باس العصور، واحتفظوا طوال ــم لغته
املغرب في به ــموا س الذي ــلوح « ــم» ش اس منهم ولم يتقبل »

ــافرين ألن بعض قبائلهم كانت تقطع الطرقات على املس ورمبا ـ
ــهم أنفس ــمون يس ــوس، وس الكبير األطلس غربٌي ــكان إال س ـ
عندهم لكن لوحظ ،» ــلحي على » أش اإلفراد مع ــلحيني«، إش «

ومما .» ــن إمازيغ ــم » اس يفضلون ــن أنهم األخيري العقدين ــي ف
اللغة في أو االفرجني « أي الرومي ــي » أروم لفظة أن ذكره ــب يج
وانعدام ــاوة القس مبعنى مدلولها أصل محٌملة في ــة األمازيغي
ولهذا الرومية. Barbari» ــاري، »بارب كلمة ذلك ــي ف توازي الرأفة،
ــرة القش ــائكة الصبار الش ثمرة به ــمى تس فيما امتداد التوازي
األفرجن تني « أي » ــارى » كرموص النص ـــ ب ــة عند املغاربة املعروف
البربر « بالد أي تني «Figue de Barbarie ــيني « ــد الفرنس « وعن
األوربيني عن barbare » بربر « لفظة ــارقة اليوم املش أخذ وقد .»

» البربرية الصهاينة أعمال « فقالوا معان، من أشربت مبا مباشرة
Agricultural) » تني البربر « بـ الصبار ثمرة وسموا ذلك، إلى وما

. (terminology

فعل على القدمي، ردود ــي ف األمازيغيني جهة من كانت، ــد ولق
العرب فلقبوا التسميات، من االسالمي الفتح بعد به ــموا س ما
الٌشرط، » إزاكارن و» احلطب، » ــوضن و«إكش املعاول، » إَكٌزام « بـ
يَُورٌي عن األمازيغٌي وكان ــُل. «الٌصْح و«إخامخامن ــريط، جمع ش
« «بقوله ــة البربري « يفهم العربٌي ــهم جليس أن القوم ــعار إش

الهندباء! يوجضم «!لقد أكل يتشا هات

ذألخخمُّوُـ ـخىلال
املؤرخني ــب أن ما ُكت وملخص ــاب، الب هذا ــي ف الكثير ــب كت
أصل «من البربر ــيط، أن» الوس العصر في يجزمون، كادوا العرب
عهد قط لهم ــن يك «الذين لم ــة العارب العرب « ــن م ــي، أي ميان
ــي الفرنس ــتعمار لالس املنظرون ــار س نهجهم وعلى بالعجمة،
يتمحلون فأخذوا القرن، املاضي وأوائل هذا القرن في االستيطاني
والبيض ــقر الش خاصة املنبت، «أوربيو ــر أن» البرب على ــني البراه
ــي، االدعاءين كليهما سياس في احلافز أن ــح ومن الواض ــم. منه
ــتيطان. لالس إرادة تبرير كان أم نية ــن حس عن صادرا أكان ــواء س
هذه االوربي عن أفريقية الشمالية، أخذت االستعمار تراجع ومع
ــيما الس الزم، حتفظ الباحثني كل على تفرض العلمية ــألة املس
ضمانا أكثر أخرى معطيات تدعهما لم ــا م املصادر املكتوبة جتاه
على االخيرة، ــنة س األربعني بجد، خالل ُعمل ــد وق للموضوعية.
ــنية واللس واالنثروبولوجية االركيولوجية االمكانيات ــتغالل اس
على املغاربة ــول اص ــن ع أو األمازيغيني، ــل أص ــن ع البحث ــي ف
ــكان س أن البحوث إليها أفضت ــي الت األولى ــج والنتائ ــح. األص
وثيقة ــة صل جملتهم لهم ــي ف ــني، احلالي ــمالية الش ــة أفريقي
ما منذ أي قبل التاريخ، ما منذ الديار استقر بهذه الذي باالنسان
املنطقة، في هذه البشري املد وأٌن جهة، من ــنة، س 9.000 ب ُقدر
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أخرى، جهة من الشرق، من انطالقا وجهة الغرب دائما يتجه كان
.(,Berbères, Camps 44)

البربر لـ» يبحث ميكن القول إن من العبث أن ــذا، ه على وبناء
مائة من يقرب ما منذ فيها نشأوا التي غير أصلية مواطن «عن

يطبقه أن ــتوجب على نفسه يس البحث ذلك ومن يتكلف قرن.
الهند لهنود أو ــال، «للصينيني، مث أصلية ــن مواط ــي التماس» ف
ــهم وللعرب أنفس لليمانيني أو ــني، املصري ــاء أو لقدم ــند، والس
تأكيده العرب. وكل ما ميكن جزيرة إلى ليعلم من أين جاؤوا كافة،
إمازيغن واليمانيني، بني احملتملة القدمية للقرابة يرجع فيما اليوم،

: ثالث قرائن في يكمن

على  ــد توج ــن التي ــماء األماك ــن أس به م ــأس الب ــدد أ- ع
القارة عبر اليمن ــني املغرب الكبير وب بني ــل البري الواص ــق الطري
في ــة ولبعضها مدلوالت واضح أمازيغية ــغ لها صي االفريقية،
وأخميم، وأسيوط، مصر: أبنو، صعيد منها في «البربرية». اللغة
: السودان شمالي وتوشكا... وفي ــوان)، (أس وأصوان وتاال، وتيما،
وأَكوال، وأسمارا، أكسوم، : وفي إيريتريا وتيمرايني... وأتبارا، تاراَكما،
ما حسب نفسها، اليمن في يوجد ال لكن، أَكورضاد... أو وأَكوردات
إال هذا القبيل، من أماكن أسماء العادية، اخلرائط في هو مرسوم
الذكر السالفة االسماء تسلسل أيرجع «أنتوفاش». جزيرة اسم
اليمن ــمالية وبني الش افريقية بني الرابطة القارية الطريق على
عبرتها؟ التي ــاع االصق في آثارها تركت ــة قدمي هجرة عهد ــى ال
املصرية القدمية ــني وب االمازيغية ــة بني اللغ قرابة ــى ال ــع يرج أم

؟ الكوشية واللغات

التي  العربية االلفاظ من عدد على ــخصيا ش عثرت لقد ب-
ميانية»؛ «أو» ــة ِحْمري إنها» العرب« ــان لس صاحب» ــأنها بش قال
»احلِْمَيري ــا إما مبدلوله ــة، االمازيغي ــي ف وجود لها ــاظ ألف وهي
عدد لكن أضدادها. ــى ال انقلبت معاكس، وكأنها ــول مبدل «وإما
دراسة متت اذا في املوضوع، اال يسمح بجزم ال قليل األلفاظ هذه
اليمانية ــات واللهج األمازيغية ــات اللهج بني ــة ميداني ــة مقارن
املعجمية والصرفية والفونولوجية. معطياتها حيث من احلالية

وبني والتوارَكية، ــا منه ــة القدمي ــاغ«، تيفين « ــروف ــني ح ج- ب
تتقابل ال ــكال، لكنها ملحوظ في االش ــبه ش احلميريني، ــروف ح
ــي التدقيق ف بتجاوز اثنتني ــني حالت في إال ــوات، األص ــة تأدي ــي ف
«كريستيان ــي الفرنس الباحث وبني بيني ــخصية ش ــلة (مراس

جنوبٌي بحضارة اخلاص الفصل محرر ،Christian Robin» ،ــان روب
.(«l'Arabie du Sud» في االسالم قبل اجلزيرة

العقود في ــيختصر س املوضوع في هذا البحث طريق ــل ولع
املقارنة ــائل وس ألن ــل، بقلي قبلها أو ــل، املقب القرن ــن م ــى االول
ــل بفض ــة دقيق ــد ج ــت أصبح ــعوب الش ــني ب ــة االنثروبولوجي
Jean» دوصي، جان ــان» العامل حققها التي االخيرة ــافات االكتش
فحص املتخصصان في Jean Bernard» بيرنار، ــان و«ج Dausset

متكن ولقد ــطوحها. س ــكال أش ــتوى مس على احلمراء الكريٌات
االصلية مواطنها هاجرت ــعوب اقتفاء آثار ش من العاملان ــذان ه

(Le sang et l'histoire) ألف سنة عشر خمسة منذ
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م َّْألخخمُّوخ

خؤجلُّآل خؤسخجمفٌّ خؤهمبحم
خحنإلت ىرال ٍألخ

للهجمات األمازيغية املواطـن تعرض اسـتمرارية _1

: اخلارجية

ــط للهجمات ق تتعرض ــم االمم أمة ل ــني ــن ب م أن ــد يعتق ال
عليه ــوال لم تت املعمور ما ــاع أصق من أن ــد يعتق ــة. وال اخلارجي
خير فيه، ال ــال قاح منها كان ما ــري إال البش ــتعمار االس دفعات
اجلليد. تربته حتت واختفاء مناخه جراء من لالستيطان أوغير قابل
في جل األمازيغيني ــن مواط على الهجمات اخلارجية تتابع ــن لك
»البربر تعرض سبب ولعل املؤرخني. انتباه لفتت التاريخ قد حقب
الضفة على ــأ نش أنه ــني. أولهما ــني متفاعل لعامل ــا راجع «له
ازدهرت ــة مادي ــط حضارات املتوس ــرقية للبحر الش ــمالية الش
منها ــتفادت اس التي ــعوب الش فبادرت متعددة، بفضل عوامل
وبتجاربها. ــا وعتاده بعدتها ــزودة م معاقلها خارج ــار االنتش إلى
في ــعوب الش ــك تل ــذت أخ إذ ــوا، كان ــني ــا أن االمازيغي وثانيهم
والسياسي، الضعف املادي واالجتماعي من حال على ــار، االنتش

فرص فاحتكرت تلك الشعوب بعد؛ من يبرره كما سنوضح ما له
مر على املدافع موقف في االمازيغيون البداية، وظل منذ ــادرة املب

القرون.

باالجانب القدماء ــني االمازيغي اتصال يبدأ ان ــف الطري ومن
مغرية ــامة بابتس ــاكنتهم، مس ــي ــتأذنوهم ف اس ــن األول الذي
ما ــب حس بربريا«، ملكا» أو ــا زعيم فينيقية ــرة أمي بها ــت ترض
Trois mille ans,) ــا تفاصيله بعض ــطورة في األس إلينا نقلته
ما ــب حس Iarbas» ــاس، هو»يارب ــك املل ــم الزعي ــك ذل 30). كان

الثاني القرن ــي ف ،» lustinus ــتينوس، يوس الالتيني» ــؤرخ رواه امل
تلك وكانت .(l'Afrique du Nord, 68) ــره ــن غي نقال ع امليــالدي،
باسم» ديدون، املعروفة ــهيرة، «الش Elissa ــا، أليس هي» األميرة
ــيء، فإمنا تدل على ش ــطورة األس كانت هذه فإن «أيضا. Didon

«قدموها البربر أرض» ــوا قدم الذين األول ــب أن األجان على ــدل ت
حاجة في ــوا كان مضيفيهم أن ــى وعل ــتضيفني، مس ــاملني مس
ــطاء وس حاجة إلى األمازيغيون في كان وبالفعل معونتهم. إلى
في حاجة وكانوا ــر، البح ــؤون وش في التجارة غيرهم وبني بينهم
ومما ذلك. وغير ــس واملالب واآلنية االدوات من يصنع ــا م في اليهم
»إليسا« آخرين قبل فينيقيني عرفوا األمازيغيني ــك فيه أن ش ال
ديدون قدوم» املبادالت. وما في معهم تعاملوا ومرافقيها، وأنهم
سابقة لعالقات تكريس إال ق.م 814 حوالي قرطاجة ــيس «وتأس
لكن والصناع. التجار ــن م وفود وبني رعوي انتجاعي مجتمع ــني ب
األخرى الفينيقية التجارية ــز املراك من وغيرها قرطاجة ــيس تأس
يكن لم مضاعفات له ستكون الشمالية افريقية ساحلي على
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الكفيل التصرف ولم يتصرف القرطاجيون يريدونها، األمازيغيون
طيبة العالقات لقد ظلت مفعولها. أو باحتواء ــا، بتالفي وقوعه
التبادل في ينحصر دورهم دام «ما و«مضيفيهم القرطاجيني بني
إلى تتجه أنظارهم أخذت وملا ونيف. قرون ثالثة طوال أي واملتاجرة،
مبدينتهم، احمليطة املنطقة يستعمرون وصاروا الداخلية، االراضي
ــرن اخلامس قبل الق أواخر من ابتداء ــيئا، فش ــيئا ش الوضع تغير
القرطاجي، األمازيغي التعاون إن يقال أن اازفة من وليس امليالد.
في االني كما بلغه واحلربي، ــي السياس االني في مداه بلغ ــو ل

أو كثيرا. قليال التاريخ مجرى لغير والثقافي، التجاري

عهده ــى انقض ــلمي الس التعايش أن ــو ه األمر ــع واق ــن لك
الذي البحري ــا مجاله ــع خارج التوس ــبب رغبة قرطاجة في بس
ــات حترش األمازيغيني وبني بينها ــبت فنش رضى. عن إياه ــت منح
فحاصروها حصارا امليــالد. ــل قب الرابع ــرن الق مطلع من ــداء ابت
الغراء فرصة كل الصقيليون ــتغل واس 396 ق.م. ــنة س ــديدا ش
Diôdoris عن نقال ،les Berbèrs, 44,45,46) باآلخر الطرفني أحد
وتباغض. عداء ــى ــات ال التحرش وتطورت ــا). وغيرهم Polubiosو
البربر«، ــن» أغلبيته م ــي ف املؤلف ــها، جيش قرطاجة على ــار فث
ــد املياه تع ــم ول ق.م، ــنة 241 «س Mathos ــوس، ماظ « ــادة بقي
إثرها ــيطرت س التناحر، من ــنوات س ثالث اال بعد مجاريها ــى ال
روما ضد احلرب ــي االمازيغيون ف ــارك فش املوقف. ــة على قرطاج
قوتهم احلربية، بفضل ــ وحقق حٌنبعل، الثانية احلرب البونية ـــ ـ
على يخف فلم ــة. االيطالي اجلزيرة ــبه ش في ــه اخلالدة، انتصارات
ذلك على ــهد يش كما االنتصارات تلك ــي «ف ــان دور»البربر الروم

ــيوف النوميديني س »إن :Titus Livius» ــوس، ليفي تيتوس قول»
Cannae «، قٌناية معركة النهائي في ــل فصلت الفص هي التي
االمازيغيني لكن األحقاد بني ــاب). الكت صدر ــي ف ،(Les Berbers

فاستغلها النفوس: أعماق الى ــربت قد تس والقرطاجيني كانت
ــى االحتالل إل ــم طريقه ــدوا ــة ووج املألوف ــم ــان بحنكته الروم
احملاذية للساحل املتوسطي الشمالية افريقية ملناطق التدريجي

هو معلوم. الداخلية، كما االراضي من بها اتصل وما

لم ــاحل الس من ــرقي اجلزء الش أن ــى ال ــارة جتدر االش ــا وهن
ــل امليالد، قب اخلامس ــرن ففي الق األجنبي. ــل التدخ ــن ــلم م يس
املتوسطي، احلوض غربي ــر نفوذها في تنش كانت قرطاجة بينما
قطعة قطعة ــة األمازيغي ــي ــون االراض ــون يتحيٌف كان اليوناني
ــم. فقاومتهم القبائل بالده مع ــة املتقابلة اجلنوبي الضفة ــي ف
ــ أو زعيمها ــ ملكها «بقيادة ــامونيس ناس الليبية» االمازيغية
مواقع احتالل من متكنوا ذلك، مع لكنهم Adrican». ــكان، «أدري
من مجموعة ــوا وأسس اآلن بـ» برقة « معروف هو ما في بحرية،
حضارتهم فازدهرت » Pentapolis اخلمس، املدن أسموها» املوانئ
املقدوني، ــكندر االس بعدما عزز ــيما س ملحوظا، ال ازدهارا فيها
ومن املتوسط. حوض شرقي في عامة، اليونان مكانة بفتوحاته،
ــم خاص، اس بوجه التاريخ، بذاكرة ــق ــماء» املدن اخلمس «عل اس
كانت «التي Berenice بيرينيشي، اسم» ثم ،» Cyrenae »قورينا،

الشاعر «ولد قورينا احلالية. وفي» » بنغازي موقع» على ــيدة مش
في الذي تغنى Kallimakhos» كاليماخوس، ــهور» املش اليوناني
أولئك تعامل ولعل الشقراوات«. الليبيات بجمال» قصائده احدى
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«كانت اخلمس «املدن بـ احمليطة األمازيغية القبائل مع اليونانيني
مت بني العنصرين، يظهر، قد ــا م على لكن، ــيء. ش كل قبل جتارية
أن مبا ــي، الدين الثقافي ــازج ــن التم م نوع ــي واليونان ــي األمازيغ
األكبر معبده كان ــذي ال ،» Ammonــون »أم الليبي االله ــادة عب
Cyrenaica ــا، ــربت، على طريق» أرض قورين تس ــيوا«، بواحة» س
الراقية ــاط األوس في حتى هناك، ــرت وانتش األوربية، القارة «إلى
إلى «الليبي ــون آم ــت» صي Histoire)، وذاع générale ... I, 347)

يفتح» بان أشاروا عليه املقدوني ــكندر مستشاري االس أن درجة
وقطع مبشورتهم، فعمل له األمر في مصر، يستتب كي » ــيوا س
مدة ليعوج ــراء، الصح عبر ــر كيلومت ــتمائة س ــافة مس بأثقاله
الزيارة تلك أصداء ــت بلغ وقد الصغيرة. الواحة النائية ــك بتل ما
أبي بن أمية الشاعر قول بذلك يشهد كما نفسها، العرب جزيرة

: ثأط) : مادة العرب، (لسان الصلت
مرشد حكيم من أمر أسباب ***** يبتغي واملغارب املشارق بلغ

حرمد وثأط ذي خلب عني في ***** مآبها عند الشمس مغيب فأتى

«كانوا حتى ــيوا س ــة» واح ــكان أن س بالذكر ــني هو قم ــا ومم
القرنيتكلموناللغةاألمازيغية. االربعينات أواخلمسيناتمنهذا
كتابا Laoust»،ــت الووس «الفرنسي» ــتمزغ خصص» املس لقد
أو بكثرة ــن بينهم، م يوجد أن ــتبعد وال يس بلهجتهم. للتعريف

اآلن. حتى يتكلمها يزال ال بقلة، من

ــود إلى صلب نع ضروريا، كان ــذي ال ــتطراد، االس ــذا ه ــد وبع
باستمرار «كانوا البربر أن» املؤرخني انتباه ــترعى اس لقد املوضوع.
من التخلص ــي ف «رغبة طارىء ــتعمر» كل مس مع ــون يتحالف

من للتخلص روما بعضهم حالف أو حالفوا املستعمر» املقيم«.
Les Berbers,) ــا روم من للتخلص الوندال حالفوا ــم ث قرطاجة،
،(Gibbon ــون ــن جيٌب وع ــتينوس، أغوس القديس ــن ــال ع نق ،77

أخرى مدن ــب «وتخري ــة اخلالدة املدين ــب» تخري في ــاركوهم وش
ــن ع ــال نق ،les Berbers, 85) ــالب األس ــموهم ــة، وقاس إيطالي
Victor de ــو وه ،Victoris Vitensis ــيس، فيتنس ــس فيكتوري
عادوهم أن ــوا يلبث لم ثم م.). 455 ــنة س بقرطاجة ــود املول Vite

ــاص، وكبدوهم» خ بوجه »أوراس« جبال ــن م انطالقا ــم، وحاربوه
بروكوبيوس، « «حسب ما رواه تكبدوها في تاريخهم هزمية أشنع
مواقع ــون البيزانتي ــم هاج ــا ومل .(Procopios (les Berbers, 87»

les) أهمية ذات غير مواقع وهي ــمالية، الش افريقية الوندال في
أعداؤهم انهزم أن إلى األمر أول االمازيغيون احلياد لزم ،(Berbers

ألهمية ــرا ونظ اجلدد«. ــم» أعداءه إٌذاك ــوا فواجه ــاء«. »القدم
وبني بينهم ثم ــان، الروم وبني ــاقة بينهم الطويلة الش املواجهة
التفصيل من بشيء ــألة املس ــنحلل س الرومان، ورثة البيزانتيني،
األمازيغيني ــاع ألوض ــا ــي معرفة م يقتض ذلك ألن ــد، ــا بع فيم
أراضيهم. بعض الروماني ــتعمار االس يدهم أن قبل ــية السياس
مدة االفريقي ــمال الش في جحافلهم ــث فلم متك ــدال الون ــا أم

حضاريا يذكر. تأثرا مبجيئهم البالد تتأثر ولم طويلة،

: القدمية قرونا مصر حتكم أمازيغية سالالت _2

اراضي ــوا يفتح أن ــالمهم، إس ــل قب لألمازيغيني، ــأت يت ــم ل
وللرومان االمم، من لغيرهم ذلك تأتى كما ــتعمروها، ويس أجنبية
ــر مباش غير ــبيال س ذلك وجدت مع منهم ــالالت لكن س خاصة.
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وأطولها التاريخ، ــا عرفه مملكة أعظم في امللك على ــتيالء لالس
الكنانة أراضي ــى عل فتعاقب ــة، الفرعوني مصر وهي أال ــرا، عم
قبل امليالد. العاشر القرن قرون، ابتداء من لعدة » فراعنة» ليبيون
1227 سنة بني فيما مصر شهدتها أحداث ــل ذلك بعد تسلس مت

ق.م. 935 وسنة

الهجمات اخلارجية ــث ــيس «الثال راعامس الفرعون» ملا أوقف
لم ــر قبل امليالد، عش الثالث القرن في مصر، ــا له تعرضت ــي الت
كامال. ــا إيقاف (الليبي) ــي األمازيغ ــف الزح ــاف ايق من ــن يتمك
اجليوش ــد مت ــارت وص ــل، الني ــة «وادي قبائل»بربري ــتوطنت فاس
عدد كان امليالد ــي قبل الثان االلف أواخر وفي باجلنود. ــة الفرعوني
االقاليم، ــي ف مناصب عمال ــوؤوا تب ــد «ق املرتزقة ــك» أوالئ ــن م
ــرن األول ــك الق يوش فلم متردية. ــية السياس األوضاع ــت وكان
ــي» الليب ــم الزعي ــتولى اس ــى ــي حت ينته أن االول ــف األل ــن م
على ــونغ) شيش ــع ــي الواق ف ــه (ولعل Chechonq»،ــونق شيش
والعشرين، الثانية األسرة الفرعونية ــن عهد ودش املصري العرش
ــه. ل ــة عاصم Bubastis» ــتيس، بوباس ــذ» ق.م، واتخ ــنة 935 س
ــتقرار. االس من نوع الى وادي النيل في االوضاع عادت يده ــى وعل
على» ــتيالء باالس ــام الش ــي ف ــي السياس ــا ــر نفوذه ملص ــرد ف
املقدس بيت ــليم«، ، و«أورش Byblos ــل وجبي ،» Ugarit،ــت أوَكاري
الى الليبية األمازيغية ــر األس متوارثا بني احلكم ظل وقد ــي. احلال
مصر ــاد «س صريح أمازيغي» فرعون ــر آخ وكان ق.م، 715 ــي حوال
فخلفه والعشرين. الرابعة ــرة األس من Tafnakht»،هو»تافناخت
األسرة عهد ــن ٌدٌش عندما إثيوبيون) «(أمازيغيون هجناء فراعنة»

.(Histoire du développement ... II, 26) والعشرين اخلامسة

جمع الشمل :  قدمية حتاول أمازيغية ممالك - 3

لألمازيغيني الليبيني ملوك، كان ــه بأن املصرية املصادر ــا تخبرن
الالتينية املؤلفات وتشير بعض قبل امليالد. الثاني االلف أواخر في
Iopasويوفاس Iarbas يارباس ــني األمازيغي امللكني كال من أن الى
ــا، أليس الفينيقية باألميرة الزواج ــي ف رغب (Iopan ــان يوف (أو:
املصرية املصادر : أكان ملوك ــأن ذلك بش ــاؤل التس من البد لكن
قبائلهم؟ ــم باس يتكلمون ــل، قبائ زعماء أم كانوا ــا، حق ــوكا مل
ــي في ما التاريخ اجلانب ــو ه ــطوري وما االس ــو اجلانب ه ما ــم، ث
وإمنا من ــا؟ «ألليس ــان «و» يوف ــاس »يارب ــة ــوص خطب بخص روي
ق.م، اخلامس ــرن الق غضون ــي ف ليبيا، ــرقي بش أنه كان ــق احملق
هيرودوتوس ــن م ــهادة بش ،» Adrican ــكان، أدري ــمى» يس ملك
نوميديا ــض أراضي كان لبع أنه ــق أيضا احملق ــن وم .Herodotos

الرابع القرن ــن م ابتداء ملوك، موريتانيا ــي ولبعض أراض ــوك، مل
Ailimas ،أيليماس ــك» املل أن جل املؤرخني ــد ويعتق ق.م. امليــالدي
ماسينيزا«. اليها» ينتمي «التي »املازيليني دولة أسس الذي «هو

طاغية» ضد خاضها ــي معركة ف قتل «أنه ديودوروس ــه» عن روى
l'Afrique du) ق.م سنة 310 أَكاثوكليس «حوالي سيراقوسا«،»

.(.Nord... 68,71

املمالك ــم معال ــذت أخ ــد ــث ق.م، فق الثال ــرن الق ــي ف ــا أم
في حتى ــوها يدرس أن املؤرخني ميكن ــث تتضح، بحي ــة األمازيغي
بجد حاولوا ــن الذي األول ملوكها ــن وم ــيادتها. مظاهر س بعض
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أو ــيفاقس، أو س ــيفاكس، ــني» س األمازيغي ــمل ــوا ش يجمع أن
.» Baga و»باَكا، Masinissa» ،و»ماسينيزا » Syphax ــيفاغس، س
الثالث القرن أواخر في ــد، واح زمن الثالثة في امللوك هؤالء ــاش ع
ثالثهم. من ــند بس ثانيهم وحاربها قرطاجة ــم أوله ــف حال ق.م.
يحدد لم «التي ماسايسولي قبائل» على ملكا ــيفاكس س كان
قبائل على «ملكا ــينيزا ماس وكان» بالضبط، مواطنها ــخ التاري
جزء على «ملكا باَكا وكان» النوميدية، ــيال«) ماس «(أو» »مازيال

ــا « مولوتش نهر» الى احمليط غربا من ــد ميت موريتانيا اراضي ــن م
جنوبا االطلس ــفوح س شماال الى ــط املتوس البحر ومن ــرقا، ش
امللك، ألن» ــي ف عقب ــيفاكس« »س للملك لم يكن رٌُجح. ــا فيم
هزمه نفوذه بعد أن ــتولى على مناطق اس الذي «هو ــينيزا ماس
بوٌكوس ــرة» أس ــه عرش ورثت فقد «املوريتاني ــاَكا »ب أما ــره. وأس
احلقبة ألن ــاللته، س غير من أم ــاللته س من أهي يدرى ال «التي
القرن، تناهز «األول »بوٌكوس عهد «عن ــاَكا عهد» ب تفصل التي

فيها. حدث عما شيء يعرف وال

جمع حتاول الثالث ــك املمال هذه من مملكة كل كانت ــا فبينم
بني تتوالى كانت احلروب لنفوذها، اخلاضعة املنطقة في ــمل الش
املتناحرين صار ــني الطرف كال أن ــك ذل من فنتج وقرطاجة. ــا روم
يطبع الذي التنافس ــتغل ويس معه، بالتحالف األمازيغيني يغري
الثانية البونية احلرب ــاء وفي أثن ببعض. بعضهم امللوك ــات عالق
ــي» السياس اال ملعطيات معرفتها ــل بفض روما، ــتطاعت اس
قرطاجة، على حنقا امللوك ــد أش ــب صداقة تكس أن االفريقي«،
هي احملالفة ــك تل فكانت معه. ــف تتحال وأن ــينيزا«، ــو» ماس وه
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الرومانية، السياسية الهيمنة منها ــربت تس األولى التي الثلمة
أن ذلك كلها، املغرب أقطار في احلكم مراكز ــيئا، إلى فش ــيئا ش
منهجية لها ــب ــاليب الترغيب والترهي جميع أس ــدت اتخ ــا روم
ثم أولى، مرحلة في ــض، ببع بعضهم األمازيغيني امللوك ــراء إلغ
امتنع من وحاربت كل ثانية مرحلة ــي وجهها ف عن القناع أزالت
من يقرب ــا تلك اخلطة م ــى عل ــتمرت واس ــون عميال لها، يك أن
قضت أن الى ــرب الغ اجتاه في ــيطرتها س نطاق ــعة موس قرنني،
عرش على ــكلية، إال ش ــورة بص ــق، تُب ــا، ولم املمالك كله ــى عل
يوبا بن يوبا ــاب الش األمازيغي األمير عليه ــت ــا، فأجلس موريتاني
أبيه. فظل من التخلص ــد بع صبي، وهو ــرته، أس قد الذي كانت
نهجه، على ابنه بطوليمايوس فسار أن توفي. الى عميال لها يوبا
كاليكوال، ــي» الرومان األمبراطور ــه، خالت ــن ــتدرجه اب أن اس الى
الغالية، ليون« مبدينة» ــمية رس احتفاالت حضور «الى Caligula

االمازيغية ومبوته انقرضت املمالك م. 40 سنة باغتياله، أمر حيث
في القدمية، األمازيغية امللكية ــالالت بتتابع الس جدول القدمية.

املكان في لها الرومان ومبطاردة الزمان،

البارزين. القدماء أعمال امللوك عن نظرة - 4

ق.م. 203 سنة املتوفى املسايسولي، سيفاكس أ- امللك

كانت أنها مملكته، فرجحوا حدود ضبط ــتطع املؤرخون يس لم
وعاصمة Cirta»،ــيرتا أو ش هي» قيرطا، ــرقية، عاصمة ش مللكه
«لم سيفاكس لعل» . Siga» ،هي» سيَكا يقيم، كان حيث غربية،
أخرى، ثم تغلبت على قبائل قبيلة ــوى زعيم س أمره أول في يكن

بابنه اجليش، واستعان ونظم ــمه باس العملة وضرب التاج حمل
الى تأثر أنه احلربية. ومع الشؤون تسيير «في Vermina،أورمينا «

سلطته ممارسة في يعتمد كان ــية، السياس اليونان بتقاليد حد
ديبلوماسية مع عالقات له كانت القبائل. زعماء ــاعدة مس على
والتخاطب ــة احلياة اليومي ــة لغ كانت ــة وروما. ــن قرطاج م كل
هي ــمية الرس املكتوبات لغة وكانت األمازيغية، هي ــي مملكته ف
ــمه اس ولعل اليونانية. ــي الثقافة ه ــة ــت لغ وكان ــة، الفينيقي
إن قال «إذ البربر ــل» أص عن خلدون ــه ابن فيما كتب املقصود ــو ه
Plutarkhos،بلوتارخوس أن» ــرض الف هذا يعزز ــفك«. س جدهم»

.(l'Afrique du Nord..., 85) القبيل هذا من شيئا «زعم

وقرطاجة روما من كل كانت الثانية البونية احلرب خضم ــي ف
ــعى فس ــا. جانبه ــى إل ــره أن جت ــاول ــيفاكس «وحت س ــى» تترض
ــا. فاختار روم تعنت ــبب بس يفلح، ــم الطرفني ول ــني ب ــالح لالص
ــبا«، صوفونيس أعيانها،» بنات بإحدى زواجه بعد قرطاجة، جانب
ــة «اال أفريقي ــى» عل له ــون ــا لن يك روم ــار انتص أن ــه من ــا علم
ــه» ومنافس الى خصمه ــوا اجته الرومان ــن لك ــب وخيمة. عواق
فحارب ــينيزا «وحالفوه، ماس الطموح» ــاب الش امللك » ــي املازيل
ولعل مملكته. وورث حللفائه، وسلمه وأسره وهزمه » ــيفاكس «س

يدل كما سنوات، بضع أبيه بعد «عاش Vermina،األمير»أورمينا
اسمه. حتمل فضية عملة على العثور ذلك على

 .( ق.م 148 - «املازيلي (240 ماسينيزا امللك» - ب

احلربية. ــه كفاءت برزت في ــا م أول امللك هذا ــخصية ــرزت ش ب
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مكن ثم ــولي، «املاسايس ــيفاكس س ــزم» يه أن ــتطاع اس لقد
أال التاريخ القدمي، ــه عرف جنرال أمهر على ــار االنتص من ــان الروم
ــهيرة، «الش زاٌما معركة» في وذلك ــي، «القرطاج »ٌحنعبل ــو وه
la Carthage punique, 284,85, Gsell, III,) ق.م.  202 ــنة س
مببدإ» متسكه هو لقرطاجة بغضه ــبب س لقد كان .(...268,280

خاص، ــكل بش حفيظته ضدها ــار أث ــا «. ومم ــة! لألفارق ــة أفريقي
مخطوبته ــيفاكس» «س القرطاجيني تزويج هو روي، ما ــب حس
متواطئني كانوا القرطاجٌيني جيرانه أن والواقع ــبا». «صوفونيس

بدا يجد فلم ملكه. على القضاء قصد ــولي املساس خصمه مع
وهي ــه، نفس في القصوى غايته إضمار مع الرومان، من محالفة
أجنبي، ــوذ نف كل ــتقلة عن مس موحدة مملكة أمازيغية ــاء إنش
ق.م.) 201) ــة وقرطاج ــا ــني روم ــح ب ــة الصل اتفاقي أن ــيما ال س
جميع ــترجاع أجل اس يعمل من حقه أن أن من على تنص كانت
األراضي. لتلك حتديد غير في أجداده، بقبضة األراضي التي كانت
وهرم ــاخ أنه ش أولهما اثنني: ــببني فلس بعد، يوفق فيما ــم ل وإن
لم أنه وثانيهما النهائي. انهزامها قرطاجة تنهزم أن ــل قب ومات
ــيا سياس خطأ بل ارتكب وفاته، بعد ملواصلة عمله أبناءه ــيء يه
وفاته. بعد عرشه أوصياء على الرومان وتنصيبهم على باعتماده
إلى ذلك، الذي دفعه هو قرطاجة «على القدمي أن حقده» شك ال
وبدنيا، عقليا القوى، ــر ذلك كان خائ فعله على حينما أقدم ــه وأن
سن عن توفي مبا أنه الواقع، يعيش مع مما أكثر ذكرياته يعيش مع
نواياه، من علم على كانوا الرومان أن ــك والش ــعني. التس جاوزت
املؤرخون وقد قدر لهم. وفيا يظل حتى حياته راوغوه طيلة وأنهم

لبذل قرطاجة، هدم ــى عل روما عزم قبل األجل يدركه ــو لم أنه ل
مللكه. وذلك قاعدة كي تكون اخلراب، من النقاذها ــده جه قصارى
العاصمة فقٌوضوا ،(Gsell, III, 354) ــونه يخش الرومان ــا كان م
ــينيزا ماس أبناء» بني امللك ــموا وقس مبانيها، ــر آخ عن ــة البوني
خطتهم ــي تطبيق ــرعوا ف وش ــأنهم، ش حتى يضعف «الثالثة
ــتيطاني االس ــتعمار االس ــر وإلى املباش االحتالل ــى إل ــة الرامي

الشمالية. افريقية «في النافعة للمناطق»

ــينيزا كان»ماس فقد املازيلية، اململكة يرجع لتنظيم فيما أما
بصدد وصفناها ــا كم القدمية األمازيغية ــاذج النم ــا من «منوذج

العرش مدة طويلة ــى عل أٌن بقاءه اال ــيفاكس «، س عن» احلديث
من مكنه 148ق.م الى من حوالي 205 : سنة ــتني من س مايقرب

يسبقه إليها أحد. إجناز أعمال لم

وادي» ــن م متتد وجعلها ــه، مملكت ــدود ــينيزا «ح ماس ــع» وس
يفلت ولم ــرقا، احلالية ش طرابلس ــي أراض الى ــا «غرب ــا مولوتش
ممتلكات من تبقى لقرطاجة وما ــا موريتاني مملكة اال قبضته من
هذا اضطره ــد ق.م. وق ــنة 202 س انهزامها ــد بع ــة، املدين ــول ح
االقاليم، ــر ــتمر عب املس التجوال الى ــك املل رقعة ــي ف ــاع االتس
ــية من الديبلوماس ــاعيه مس مواصلة والى ــه، جيوش رأس على
امللك «(أي ــد أَكلي لقب» يحمل كان ــة. ــراء روما بقرطاج إغ اجل
على مملكته ــم ينظ ان أيضا ــاول هو ح ــة). وقد األمازيغي ــة باللغ
حسب الصوجلان، وحمل املقدوني، فلبس التاج االغريقي النمط
أو ــه» قيرطا، عاصمت في ــه ل التي ضربت ــود النق في يظهر ــا م
اآلن). حتى ــون املؤرخ رجحه ــا فيم احلالية ــنطينة «(قس ــيرتا ش
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ــية السياس ــائل بالوس مملكته أطراف ــك على متاس يحافظ كان
وإيقاظ القبائل، ــاء زعم مع والتعاهد ــرات املصاه ــة، اي التقليدي
l'Afrique du Nord,) ــرورة الض ــد وباحلرب عن الدينية، ــاعر املش
وأن يفرض على اجلبايات يجبي أن بذلك ــتطاع فاس .( .109, 110

عند مألوف هو ما ــى غرار عل ــكرية، العس اخلدمة من نوعا رعاياه
السكان على ــجع وش القبلية. االجتماعية البنى ذات األمم جميع
ــطوال اس ــأ وأنش ــكن. الس ــتقرار في االس الزراعة وعلى تعاطي
وفي اليونانيني. للتجار مملكته أبواب ــطوال جتاريا، وفتح واس حربيا
ذي من ــر أكث األمازيغيني ــني ب البونية ــة الثقاف ــرت انتش ــده عه
من «عدد قيرطا ــة» العاصم وقدم لقرطاجة. معاداته ــع قبل، م
في حياتها راقية ــة مدين منها وجعلوا اليونان، ــني والفنان األدباء
اليونانية، ــارة ــه معجبا باحلض نفس امللك كان والفكرية. ــة املادي
الفضية اآلنية في فأكل اليونانيني، ــوك املل بتقاليد ــل يعم وكان
التجار أن املوسيقيني االغريق. والشك من جوقة واتخذ والذهبية،
هو ما ــه بكل ولوع ــون بضاعتهم بفضل يروج ــني كانوا اليوناني
األمازيغية األبجدية املؤرخني إحداث بعض اليه نسب يوناني. وقد

توهموه. مما بكثير أقدم انها مع القدمية (تيفيناغ)،

املوريتاني. » Bocchus I االول، بوٌكس امللك» ج-

عهد»باَكا ــن ــا ع ورثه ــي الت ــي ــر ه االم أول ــه مملكت ــت كان
«أمام ــن انهزام»يوَكرت ــة اغتنم فرص ــه لكن ــر. الذك ــالف «الس
املازيليني. مملكة من الغربي اجلزء واستولى على الرومانية اجليوش
الغدر الالتينٌيون، تهمة املؤلفون كتبه كما التاريخ، به ألصق وقد
على ــى التعقيب ال ــبيل س وال املازيلي، يوَكرتن وحليفه ــره بصه

باخلروب. سمى
امل املكان في باجلزائر، امليالد. توجد ماقبل

إلى عهدها
يرجع التي األمازيغية ضرحة

ثان من األ منوذج بقايا
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املصادر. لقلة نظرا حكمهم،

عهد في ــة املوريتاني ــة اململك عاصمة ــت كان ــن أي ــدرى يُ وال
يعتقدون ــن املعاصري ــن ــني م ــض املؤرخ بع أن إال االول، ــوس بوٌك
ــك ش بدون وأنه متعددة، عواصم ــني ب كان ينتقل امللك ــك ذل أن
يوَكرتن انهزام» بعد «املازيلية SIGA،سيَكا مدينة» على استولى
مجموعة حتتضن كانت مملكته حال، وعلى كل ق.م. 105 ــنة «س

وتامودا (طنجة)، تينجي بالذكر منها نخص احلضرية، املراكز من
الروماني). العهد قبل ما (وليلي ووليلي

قدراته حدود األول» سلطته املطلقة «في مارس امللك بوكوس
له كان القبلية. العصبيات ــع م حدود التعامل ــكرية، وفي العس
وكان القبائل. وبعض زعماء واألصدقاء من األقارب شورى مجلس
في عضده األمين وكان ــش اجلي ــؤون ش للكتابة ولتدبير ديوان ــه ل
في تساعده كانت . » Volux ،هو ابنه» أولوكس احلربية العمليات
خمسة من ــفراء س هيئة خاصة، روما ومع اخلارج، االتصاالت مع
بوٌكوس كان ــذا كله ه أجل ومن ــكة. له دار للس وكانت ــاء. أعض
ــيطة، وجه البس على ــد يوج ــم ملك أعظ ــه نفس ــر يعتب األول
فيما توفي الروماني. » Sallustius،سالوستيوس« رواه ما ــب حس
اململكة ــمت ثم انقس األول، بوَكود ابنه فخلفه ق.م.، و70 80 بني
بوَكود اآلخر وحكم الثاني، ــوس بوٌك حكم أحدهما ــطرين، الى ش
ــتأثر واس ــريكه من ش بوٌكوس تخٌلص 38 ق.م. ــنة س وفي الثاني.
ــطت فبس يخلفه، عقبا يترك لم ق.م. 33 ــنة توفي س وملا بامللك.
األسير األمير عليها على موريتانيا، وولت السياسي نفوذها روما

ق.م.). 25) الثاني يوبا

Yugurthin «املازيلي: امللك» يوَكرتن، - د

أحلقه  ــينيزا، ماس بن ــتانابعل ــرعي ملاس ش غير ابن ــن يوَكرت
وجعله ــال «و»أدربعل«، ــه» أمفس «بابني ــا ميكيوس امللك» عمه
يوَكرتن ــارب» «ح ــا ميكيوس وفاة» ــه. وبعد إرث في لهما ــريكا ش
بامللك. وانفرد التوالي، ــى عل بالقتل منهما عمه وتخلص ــي «ابن
بينه وبينهم سجاال احلرب فظلت ق.م)، 112) للرومان تصدى ثم
«االول املوريتاني، بوٌكوس امللك» وحليفه حموه عنه تخلى ان الى
ثم سجنوه، حيث روما الى وحملوه ق.م، 105 سنة الرومان فأسره
كان امللك انه عن هذا التاريخ سجل سجنه. وقد في به ــوا بطش
املقاومني الذين عارضوا ــد اش من كان وانه ــة حربية نادرة، ذا حنك
صولتها على ــان زم ــعية، التوس ــتها العدوانية سياس في ــا روم
اجتماعية هزات في صموده تسبب ولذا املتوسط، البحر ضفتي
«قولة يوَكرتن وللملك» كلها. االيطالية القواعد عنيفة اجتاحت
«: قال خاصة. عامة ونبالئهم بجشع الرومان فيها ــهورة نٌدد مش
مشتريا! جتدين لو هالكة أنت للبيع! املعروضة روما، ايتها املدينة

سالوستيوس«. الالتيني» الكاتب الرومان مع حلربه أرٌخ «وقد

"Yuba I االول امللك  "يوبا هـ -

القائدين ــار انص ــبت بني نش التي االهلية ــرب احل خضم ــي ف
ــعر ش ،» Pompeius،بومبيوس «و» ــر قيص »يوليوس ــني الروماني
الثاني يوبا للملك ــي برونزي رأس متثال بان االول يوبا املازيلي امللك
ــدد سيتش انتصاره، حالة في قيصر، وليلي. أنقاض في عليه عثر
معرفة. ــابق س به كان له ــه وذلك الن ــة، االفريقي ــته سياس في
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امللكان بينما حالف ــوس«، »بومبي خصمه ذلك اجل من فحالف
كان فلما قيصر. يوليوس الثاني وبوٌكوس الثاني بوَكود املورتانيان
ــه جيش عن معزوال ــه نفس يوبا وجد القيصريني، حظ من النصر
ذلك نوعها، من فريدة ــة بطريق االنتحار فعزم على ــرته، وعن أس
فتضاربا قائد روماني، بجنبه، وهو رفيق وجده للمبارزة آخر دعا أنه

ق.م.). 46) قتيال اآلخر منهما كل أن أردى الى

االراضي ــد فكرة توحي ــراود ي كان انه امللك ــذا ه عن ــا روي ومم
ــيادة س على ــديد الغيرة كان ش رايته، وانه حتت كلها االمازيغية
لبس الرومانيني على الضباط ــع مين كان، مثال، انه بحيث مملكته،
ال يلبسه شعار ملكه، هو كان ألن البرنس االحمر االحمر، البرنس
عمره بني صغيرا طفال «حني وفاته، يوبا وَسمٌيه» ابنه كان هو. اال
روما، الى وحمله قيصر« يوليوس ــره» أس ــنوات، س وسبع خمس
قيصر، «خلف االمبراطور»أوغوستوس بالط كنف في نشأ حيث

موريتانيا. على ملكا نصبه الذي وهو

على الرومان والبيزانتيني املقاومة الشعبية تنغص - 5

االمازيغية. الربوع في ُمقامهم

الروماني، ــتعماري االس الزحف ايقاف في امللوك يوفق ــم ل ملا
التعامل ــي ف ضعف جراء ــن من ولك حربي، ضعف ــراء ج ــن م ال
املنافسات الداخلية، شك الى راجع بدون االحداث مع ــي السياس
املصادفة من وليس للوجود. تبرز الشعبية ظاهرة املقاومة أخذت
حدث قبل امليالد، بل االول القرن من الرابع العقد في ذلك يحدث أن
»االفريقية ــاحة الس عن اختفى بعدما اي ــب، املناس في الوقت

حتارب اذاك القبائل أخذت كثيرا. او قليال برأيه مستقل ملك «كل

سنة الى 34 سنة من املمتدة احلقبة ففي بصورة تلقائية. الرومان
les Africains) مرات خمس الطرفني احلرب بني ق.م. دارت رحى 19

االول القرن من النصف االول طوال املعارك توالت ثم .(VII, 299

التاريخ خٌلد وقواد حرب زعماء املقاومني صفوف من فخرج امليالدي.
لقبيلة «املنتمي Tacfarinas،ــاس »تاكفارين ــال أمث ــماءهم، أس
، Aedemon» النوميدية، »أيدميون، » Mulalames،موساالميس«

احلرب في مؤونة روما يكف بطوالميوس« . ولم امللك» عتقاء احد
في ربته ملكا موريتانيا عرش على تولٌي كونها املواطن االمازيغية
ــونه يقدس كانوا «الثاني »يوبا رعايا أن املفارقات فمن ــا. أحضانه
استمرت املقاومة .(les Berbers, I, 49, 50) واحد آن وميقتونه في
على املستعمر الغارات االمازيغيون ــن فش االحتالل، عهد طوال
واضطر .(les Berbers, I, 56) ــس األندل ــي ــى ف حت ــا وجد، حيثم
امليالدي الثاني القرن أوائل أدريانوس،Adrianus «، في االمبراطور»
pour» »ليحارب املوريتانيني، ــة املواجه مواقع زيارة ــى ال م.) 122)

لم روما ــن لك .(combattre les Maures (les berbers, I, 55, 56

Rome et les Berbères,) ــة االمازيغي املقاومة ــة لقضي حال جتد
lesBerbers,) ــه علي ــا كانت م على ــاع االوض ــتمرت فاس ،(176

أركان ــدال وقٌوضوا الون ــاون» البربر «مع تع ــى ان ال ،(...,I, 55,77

نفسها. روما ثم خٌربوا الشمالية«، في» افريقية الروماني الوجود
االفريقي ــي» ــور الرومان االمبراط ان ــو ه له ــه التنبي ــدر يج ــا ومم
ــتعمرات املس ــعوب ش ــح من Caracalla» »كاراكاالٌ، ــل «االص
في ــيئا ش روما ذلك يفد فلم م.)، 212) ــة الروماني املواطنة ــق ح
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ــد االش القبائل ان هو ــبب والس االمازيغية، للهجمات ــا تعرضه
والصحاري الذت باجلبال بل االمبراطورية، لواء حتت تنضو لم بأسا
وخنادقه وجدرانه limes»،الليمس« بقالع احملصنة ــارج املنطقة خ
بني املمتد ــط اخل طوال على بعضها ــا ــهد بقاي نش ال نزال ــي الت

وتازة. الرباط

ملواقعهم ــا مهمش بقاء البيزانتيون ضمن أيضا وبالتحصني
يتمكنوا من أن دون قرن، ملدة االفريقي، املتوسطي الساحل على
والشام وآسيا في مصر االراضي الداخلية كما فعلوا في التوغل
األمن. كانوا ــان ضم دون البقاء، لها ــوا وإيطاليا. ضمن ــرى الصغ
البحر. وملا ــق على طري إال موقع ــى موقع ال من ال ينتقلون ــادة ع
ــرقية، ونوميديا الش أفريقيا اراضي بعض الى أنظار الروم امتدت
من زعماء ــادة بقي ــاطا كبيرا نش االمازيغية ــة ــطت املقاوم نش
Iabdas،يابداس« امثال ــة «الليبية اللوات وقبائل» أوراس«، قبائل»
ــزم فانه ،Carcasan» ــان، «و»كاركاس Antalas،ــاالس «و«أنت
ــبة، مناس غير في الغدر الى جلوئهم مع مرات، ــدة ــون ع البيزانتي
فاضطروا ــار، الكب ــكريني العس ــواد الق ــن م عدد ــم منه ــل وقت
الى فباالضافة ــة. النفيس الهدايا ــدمي وتق الفدى أداء الى ــرارا م
بينهما دارت ــد ق ــتمرار، باس الطرفني بني حتدث التي ــات املناوش
م، وسنة 550 وسنة م، 543 ــنة 537 م، وس ــنة س طاحنة معارك
مهرة أمازيغيون ــكريون عس قواد ــارك تلك املع ــي ف ــرز فب م. 563

جنراالت ــة ثالث بالتوالي ــزم ه الذي » Gazmul،ــول كزم ــال» امث
الصحراء. أو باجلبال الذوا انهزموا كلما املقاومون وقتلهم. وكان

االمبراطور ويسٌبون الروم يتحدون اجلنود منهم ــرى األس وكان

من هجماتالقبائلاألمازيغية.
س"الذي كان الرومانيحتمونبه

مناجلداراألمني"الليم
س،

بقايا،في تون
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ميكن ان ال البربر أن» ــون البيزانتي ــواد الق فأدرك مصٌفدون. ــم وه
التحالف ــى ال ــل أوراس قبائ ــتدرجوا فاس ــر! « البرب اال ــم يهزمه
فقتل» ،» Ifisdaias،ــداياس و»إفيس » ــداس ــادة» ياب بقي ــم معه
غدرا البربر «وغدروا بهم الروم» خادع م ــنة 597 س وفي أنتاالس«.
ــالم االس جاء الى ان ــات املناوش تواصلت ثم وهزموهم. ــنيعا، ش

.(les Berbers, 92...108)

خؤيسض هَجل َّْألخخمُّوخ
ذحنألٌآلت ٍرهجل خحنألٌّ

االسالمي: االمازيغيون والفتح _ 1

تصدر، كانت الفعل التي ردود على اطلع بعدما يكون املرء قد
يكون ــي عقر دارهم، ف هوجموا كلما البربر« عن» ــالم، االس قبل
ــمالية الش أفريقية تفتح» لم أجلها من التي ــباب االس أدرك قد
الطبيعي من كان ــاء. وعن ألي بعد إال ــدي احملم للدين ــة كامل »

للغازي، ــزٌو املغ نظرة االول ــني الفاحت ــى إل ــون األمازيغي ــر أن ينظ
بقضهم مصحوبني ــواب ــوا يطرقون األب العرب كان أن ــيما س ال
مستعدين مسلحني ،(20 واالندلس، (فتوح أفريقية وقضيضهم
تلك، غرابة واحلالة فال والًغنم. ــبي الس الرغبة في ظاهري للقتال
الذي النوع من ــتعماريا اس هجوما مايرونه لرد األهالي ينهض أن
حتركت االولى ــات االصطدام ــد وبع ــد. عه ــابق س به ــم له كان
االنتقام إرادة ــا كليهم ــني اجلانب عند ــت وقوي احلرب، ــة ديناميكي
من كامال، أي قرنا ــال احل هذه على الوضع ــتمر واس بالثأر؛ واالخد
احلكم) مصر (ابن ــن م تنطلق كانت التي األولى ــزوات الغ ــد عه
640/20 حوالي »بَكدورة «(من ــراف «فمعركة األش معركة الى»
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نهائيا من املغرب وخلصتا ــزاع، ــمتا الن حس 741/123) اللتني إلى
يفهم أن ــور ينبغي ــرقي. ومن هذا املنظ املش ــي السياس النفوذ
ودهيا (التي ــع، ناف بن عقبة ــه مقاومت في ــيلة كس ــن م كل دور
النعمان، بن ــان حس في تصٌديها جليوش بالكاهنة) العرب لقبها
األموي للجيش مواجهتهما في الزناتي احلميد عبد ثم وميسرة،

العرمرم.

ــاليب أس ويحلل مثال، ــدورة بَك معركة مراحل ــع ــن يتتب م إن
في ــابقة س جتارب هناك أن «يدرك البربر ــة» جه من فيها ــرب احل
ــخ قدماء بتاري علم ــه ل من كل ــالم. مس غير ــد واف كل ــاة مالق
من» ــرة وغيرهم وميس ــا ودهي ــيلة كس م بأن ــلٌ يس األمازيغيني
الدفاعية الشعبية االنتفاضات من ــلة سلس واصلوا «إمنا الثوار
أيدميون « ــاس «و» »تاكفارين ــنها دش ــي الت ــة اخلط ــاق نط ــي ف
من كل تلقائية، في ــا، به وعمل غابر االزمان، «في ــان و»كاركاس
(بتفخيم الزياني ــو وحٌم وموحا اخلطابي ــرمي الك عبد بن ــد محم
هذا القرن من األول ــث الثل في ــالم وغيرهم، ــو وباس وعٌس الزاي)
أمثال املغرب، ملوك لعزم إن ثم فيه. نحن الذي العشرين امليالدي
مناهضة على اخلامس، ومحمد األول ــن واحلس ــماعيل إس املولى
بُذورها زُرعت التاريخ في جذورا معا، والقوة باحلكمة ــتعمار االس
ألفي «األول، منذ يوبا و» يوَكرتن« «و» ماسينيزا عهد» في األولى

ونٌيف. سنة

اخلارجية األطماع واجهوا ــني األمازيغي أن أيضا هو مثبت ــا ومم
la Résistance) احلربي بالسالح واجهوها كما الثقافي بالصمود
من للتخلص ــدة العقي ــة راي مرة ــا م ــر ــوا غي فرفع .(africaine

في الدينية مواقفهم على ذلك وخير شاهد األجنبي؛ االستبداد
الطويل. تاريخهم من حقب ثالث

حوض ــن م الغربي ــزء ــي اجل ف ــر تنتش ــيحية أخدت املس ــا مل
بقي امليــالد، بعد االولى ــة الثالث ــرن األق خالل ــط، ــر املتوس البح
ــهم أنفس ينّصبون ــى وثنيتهم. كانوا الرومانيون عل ــرة القياص
في آلهة ــم بصفته ــم، به ــل يحتف أن ــى عل ــون ويحرص ــة آله
طريقا ــم يجد ل «ذاك دينهم لكن» ــة. األمبراطوري أنحاء ــع جمي
في» احمللية املعتقدات ــده ض ــطت نش بل األمازيغيني؛ إلى قلوب
وعند املستضعفة. ــاط األوس في السيما ــمالية«، الش أفريقية
فصار متنّصر؛ كل ــاد باضطه ــرة القياص أمر ــيحية، املس ظهور
القرن ينصرم فلم اجلديد. الدين ــي أفواجا ف يدخلون األمازيغيون
يعتٌدون بعددهم ويزعمون ــرون املتنٌص كان أن إلى الثاني امليــالدي
ابتداء الرومانيون، احلكام فصار السكان. أغلبية ــٌكـلون يش أنهم
ما والقتل ــب أصناف التعذي ــن م بهم يُنزلون 180م، ــنة س ــن م
وملا .(...C.A. Julien, I, 184) ــر تنص ــر ــعب آخ ش بأي ــوه ينزل ــم ل
االمبراطور ــى تخل اذ ــها، نفس روما ــي ف الديني ــع الوض ــب انقل
ــنة س الوثنية، «عن Constantinus I االول، ــطانتينوس »قونس

بني من ظهر أن ــث لم يلب للدولة، ــيحية دينا املس ــذ واتخ 313م،

انشقاقهم أعلنوا الروحيني الزعماء من ثلة االمازيغيني النصارى
Donatistes،ــني الدوناتي بــ» ــٌموا فس ــمية؛ الرس ــة الكنيس عن
حركتهم ــطي منش ــد أح Donatus» ــوس، دونات ــى» ال ــبة «نس
البوادي في دعوتهم ــرت (Prosopographie, 292...303)، وانتش

املعنوية ــة روح املقاوم ــوس النف ــي ف ــتمرت تنفخ واس ــة، خاص
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رغم وذلك ــالم، االس أن جاء للبيزانتيني بعدهم، إلى ــم ث للرومان
مساندة ورغم والتشريد، التنكيل أنواع «من املنشقون لقيه» ما
االصل ــي «األمازيغ Saint Augustin ــتينوس، »أوغوس ــس القدي
فهل .(Les Berbers, I, 63, ــمية (64 الرس ــة الروماني ــة للكنيس
ــي »الدوناتية ف ــمولية، الش النظرة ذو املؤرخ، أن يرى اازفة ــن م
«بني الشمالية ما حدث في» أفريقية بوضوح ــر تفس ــابقة س »

املغاربة؟ اخلوارج وبني الرسمي «األموي االسالم»

دينيا ــون يك أن قبل ــيا «سياس ــقاق االنش ــبب» يكن س ألم
وثنيني، القياصرة كان إذ ــني األمازيغي تنٌصـر ــالث: الث احلاالت في
ــرة، ــر القياص تنٌصـ اذ ــمية الرس ــة الكنيس ــن ع ــقاقهم وانش
ثم «االمويني؟ ــنية س على» منهم ثورة مذهب اخلوارج واتباعهم
لهم املالكية مذهبا ــة املغارب اتخد هل ــاءل: نتس أن حقنا إن من

كادوا؟ أو بها انفردوا وملا فقط؟ املصادفة سبيل على

العهد االسالمي.  في األمازيغية الدول - 2

التي ُصنفت املقاييس نناقش أن بدء، بادىء الضروري، من ــرى ن
املغرب ــار في أقط احلكم ــى عل تعاقبت ــي الت الدول ــا مبقتضاه
وإلى» ــة» عربي إلى» الهجري، ــي الثان ــرن الق أواخر منذ ــر، الكبي
مبدءين على تنبني أن املقاييس لتلك ينبغي كان نظريا ــة«. بربري

لهما: ثالث اثنني ال

ــة أفريقي ــي» ــم ف احلك ــادر ــن ص م كل أن ــو ه االول: ــدأ املب
ولم ــالمي، االس العهد في ما، ــدة مل جزئيا، ــا أو كلي ــمالية«، الش
الصفة وبهذه دخيال. إال مستعمرا يعتبر الميكن أن مسلما، يكن

األهالي. قبل من وااليطاليون واالسبان الفرنسيون عومل

إال تكون أن ــن ال ميك ــالمية؛ إس دولة هو أن كل الثاني: ــدأ املب
انتماء في ــروعيتها تلتمس مش أن ينبغي لها ال ــالمية؛ إس دولة
التقوى وصدق فى تلتمسها أن عليها يجب بل عرقي، ــاللي أو س
تبادل ومن املزايدات ــن م ذلك عادة يترتب على ما ــم رغ العقيدة،

الكفر. ذلك من أنواع بالزندقة أو التجسيم وما إلى القذف

أمازيغيني أو كانوا عربا املؤرخونـ  به يعمل الثاني لم املبدأ هذا
إلى» ــى احلكم عل تعاقبت التي ــدول ال ــا صنفوا مل ـ ــتعربني مس
و«البربر العرب أن ــا ــباب، أهمه ألس عربية«، وذلك «وإلى» بربرية
التي القبلية ــة الفكري األمناط من يتخلصوا ــم ل ــواء «على الس

ال لألرض والوطن. والعرق، والساللة للنسب يؤرخ تستوجب أن

جميع إلى ينظر أن العلمية ــة املوضوعي بينما تقتضي ــذا، ه
املغرب أراضي ــى عل تزامنت أو ــت التي تتابع ــالمية االس ــدول ال
واحد «في آن «و» أمازيغية عربية وليبيا بصفتها» واجلزائر وتونس

احلاالت: عربية أمازيغية تركية): بعض (وفي

مبوجبه ــذي ال ــالمي االس األيديولوجي ــا ــة مبنزعه عربي ــي ه
ال والذي وتستلهم الروح املشرقية باستمرار، العربية اللغة تقدس
الدول بعض ادعاء احلكم. وما ــة ممارس علنا في عنه التخلي ميكن
بإحلاح، اآلخر، ــا بعضه تأكيد وما ــة، النبوي الدوحة ــى إل االنتماء

املنزع. لذلك وتزكية تعزيز الشرف، إال بيت إلى انتمائها لصحة

دميوغرافي سند من توفره وما اجلغرافية أمازيغية بالبيئة وهي
أرسب وما السوسيولوجية وبالتربة للحكم، مرشح لكل ــري بش
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واستعداد وعقليات، عادات من ــنني الس آالف طوال التاريخ فيها
الزمان. ــر عب ــبق أن تكررت س حالة كل في ــب املناس الفعل ــرد ل
ألن األمازيغي املقياس، ــي ه وحدها تكون أن ميكن فال اللغة ــا أم
يحتفظ، األولى، عن» تربته «االجتماعية يُنقل لم ما ــتعرب، املس
وألن مميزات؛ من شخصيته في كان متأصال مبا ال يشعر، حيث من
األمازيغي» اتمع ــة جل منذ أجيال في املنغمس ــل األص العربي
املادية مقومات كيانه في محالة، ــعر، ال يش حيث ال «من يتمزغ
العربية ــع بني الطبائ ــْون الَب أن كله ــذا ه إلى ــف أض ــة. واملعنوي

ليس شاسعا. األمازيغية والطبائع

املطابقة أو عدم املطابقة من االعتبارات هذه في يكن ومهما
أي لتاريخ ـ ــمالية» الش ــة لتاريخ «أفريقي ــل املتأم ــإن ــع، ف للواق
ودوراته الكبرى في ماجرياته، بأن م ــلٌ يس أن إال ميكنه ال ـ إمازيغن
من نوع إلى يلفت النظر ما ــيولوجية، السوس املتكررة، وعوامله
وكأنه ــد قريب ج وماض القدم ــي ف ــحيق س ماض بني التواصل
احلكام عالقات «في ــي املغارب التاريخ» ــتمرارية اس تتجلى حاضر.
املطلق، ــى التحرر إل دائما تنزع ــة الرعي حيث إن ــن م ــني، باحملكوم
أوضاع من ذلك فتنتج ــتبداد، االس إلى املركزي احلكم بينما ينزع
حلقة داخل العنف التوتر يتولد فيها العنف من دائمة سياسية

مفرغة.

التي الطرائق ــي «ف ــي املغارب ــخ» التاري ــتمرارية اس ــى وتتجل
الرسمي ــتويني على املس األجنبية، التدخالت األهالي بها يواجه
القيم الروحية توظيف في تلك االستمرارية وتتجلى ــعبي. والش
كما تتجلى بالفشل؛ احملاوالت األخرى باءت من أجل التحرر، كلما

خاصة ،» l'acculturation املثاقفة، على» االضطراري في االقبال
عوائق من ــا فيه ما ورغم حضارية، ــا مزاي من ــا ملا فيه ــة، اللغوي
ركود أسباب األخير ــنبني في وس الذاتية. الثقافة لنمو ومثبطات

خارجي. هو تلك األسباب وما من هو داخلي مبا الذاتية الثقافة

اجلاري بها تقبل التصانيف املبدئي في التحفظ هذا بعد ولنا
ملدة حكمت التي األمازيغية الدول ــماء ــتعرض أس نس أن العمل
إما في »أفريقية أقاليم، مجموعة أقطار أو أو إقليما أو قطرا ــا م
عٌرف بياني، كما جدول في نوردها األندلس؛ في وإما ــمالية» الش
منها، دولة كل ــم اس ــارة إلى االش مع التقليديون، املؤرخون ــا به
أسماء البيان هذا في ُكتبت وقد ــي. السياس نفوذها مجال وإلى
الصغرى الدول ــماء بارزة، وأس ــطة بحروف واملتوس الكبرى الدول
بعض الدول بني العهود تداخل ــا أم عادية. بحروف أهمية واألقل
فراجع نفوذها مجاالت من أجزاء اشتراك أو املتعاقبة، أو املتزامنة

إياه. تداولها أو بينها احلكم تنازعها إلى
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دولةأسماء الدول كل نفوذهاعهد مجال قواعدها، عاصمتها،

- 69/689مملكة كسيلة إفريقيا64/684 القيروان،

املغاربة اخلوارج
معركتي بعد

شلف
(بكدورة) وسبو

اندثروا 123/741
جل في فشيئا شيئا

بصفتهم املناطق،
خوارج.

أسس مكناسة مدينة االقصى : املغرب
املغرب .729- 728/140 سجلماسة

مدينة باجة. صنهاجة في االوسط :
طرابلس، وبربر في هوارة : االدنى املغرب

قابس. نفوسة في جبل
برغواطة

املصامدة) (من
127/745

451/1058
االطلنتية السهول اي تامسنا، بالد

آسفي. سال الى من املمتدة
عصام والقرنبنو الثالث القرن

الهجريان. الرابع
سبتة مدينة

مكناسة
(زناتيون)

الهجري الرابع القرن
امليالدي العاشر القرن

وحكموا ومكناس، تازا مدينتي أسسوا
وتلمسان فاس

مدرار بنو
(زناتيون)

الهجري الرابع القرن
امليالدي العاشر القرن

ااورة. والواحات سجلماسة،

يفرن بنو
(زناتيون)

الهجري الرابع القرن
امليالدي العاشر القرن

فاس حكموا إفَكان، : عاصمتهم
وتادال وسال وتلمسان

مغراوة
(زناتيون)

الهجري الرابع القرن
امليالدي العاشر القرن

وتلمسان فاس وحكموا وجدة، أسسوا
وسجلماسة.

زيري بنو
(صنهاجة)

972 / 362
1152 / 547

املهدية القيروان، : اجلزائر وشرقي تونس

حماد بنو
(صنهاجة)

 1007 / 398 
1152 / 547

بجاية. بني حماد، قلعة املغرب االوسط :

زيزي بنو
(صنهاجة)

1018 / 408
1090 / 483

غرناطة، باألندلس

األفطس بنو
(زناتيون)

1022 / 413
1095 / 487

باألندلس. بطليوس،

النون ذي بنو
(هواريون)

1028 / 419
1085 / 478

وادي احلجارة بني ما حكموا طليطلة،
اسمهم جنوبا. ومورسيا شماال، وطلبيرة

أزينون بنو احلقيقي :

املرابطون
(صنهاجيون)

1043 / 434
1147 / 541

عهد نفوذها مجال قواعدها، عاصمتها،
أسسوا مراكش. دولة أسماء الدول  كل

املغرب االقصى وغربي املغرب حكموا
احلالية. وموريتانيا واالندلس االوسط

غانية بنو
(صنهاجيون)

1146 / 541
1237 / 633

باالندلس، وحكموا غرناطة من انطلقوا
وبالد اجلريد الغرب وطرابلس ميورقة

بإفريقيا.
املوحدون

(مصامدة
وزناتيون)

1147 / 541

1269 / 668

ــرب املغ ــوا ــش. حكم مراك : ــم عاصمته
ــس. ــس، واالندل طرابل ــى ال ــه، كل ــر الكبي

الرباط. مدينة أسسوا

احلفصيون
من (فرع

املوحدين)

1234 / 631
1569 / 976

كلها، إفريقيا حكموا تونس. : عاصمتهم
جهة الغرب من نفوذهم ووسعوا مجال

االقصى. املغرب تخوم الى
الواد أو بنو عبد

زيان بنو
(زناتيون)

1235 / 633
1509 / 915

امللك نازعهم تلمسان. : عاصمتهم
إياه ونازعهم الغرب، جهة من املرينيون

الشرق. من جهة احلفصيون
مرين بنو
(زناتيون)

1269 / 668
1465 / 869

املغرب حكموا فاس. : عاصمتهم
ما االندلس واملغرب ملدة وحكموا االقصى،

وإفريقيا. االوسط
وطاس بنو

من (زناتيون
مرين) بني قبيلة

1465 / 869
1549 / 956

املغرب حكموا فاس. : عاصمتهم
بالتدريج. مجال نفوذهم تقلص االقصى.
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خألخخمُّوق ٍشخيخس

ذاتية قط ثقافة ــئوا ينش البربر «لم وقيل إن» ما كتب ــرا كثي
تقليدي ملفهوم تصور من له صائبا احلكم يعتبر هذا بها. يختصون
املكتوبة، األدبية ــر املآث حٌيز في ــر يجعله ينحص بحيث ــة، الثقاف
عصري أنثروبولوجي ــمولي ش تصور ــن له م صائب غير ــره ويعتب
واالختيارات االجتماعية التقاليد أن يرى بحيث ــة، الثقاف ملفهوم
والرقص كاملعمار أنواعها، مبختلف والفنون السياسية، والنزعات
وقصص شعر من جيل، عن جيال املروي ــفوي الش والغناء، واألدب
نفسها، باالضافة إلى اللغة ثقافة، كله ذلك أن يرى وأمثال سائرة،
ونحوية وصرفية معجمية مميزات من به تنفرد احلال، وما بطبيعة
توارثوها بهم ــة خاصة ثقاف لألمازيغيني والواقع أن ــتقاقية. واش
يتتبع أن الباحث ــى عل ــنني، يصعب آالف الس منذ العصور ــر عب
للكتابة، لكنه ــدة املعتم ــب اجلوان يخص ــا فيم تطورها ــل مراح
هذا في والبد األخرى، اجلوانب كل بسهولة يشخص أن يستطيع
ما منذ تنحصر، لم األمازيغية الثقافة أن التنبيه إلى من الصدد
متوارث عندهم، خاص بهم هو ما في ــة آالف عام، من ثالث يقرب
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ــها، نفس على «غير منغلقة ــة مفتوح ثقافة ــا» دائم كانت ــل ب
«مساهمة البربر ولذا ساهم» االختيار. مبحض ال بالضرورة ولكن
التي ــرى الكب والثقافات ــارات احلض أركان ــييد تش ــي ف ــة مهم
األلف أواسط من ابتداء ــط البحر املتوس ــواطئ ش على تعاقبت
أو فمزدوج، الذاتية ــم ثقافته تقوقع ــبب س أما امليالد. األول قبل
بالبداوة. املطبوع عيشهم أولهما هو منط سببان، الواقع في هو
ينزل لم لغتهم أن وثانيهما بداوتهم. عوامل بعد فيما وسنشرح
الدوافع ــت خدم كما قط، ديني ــع داف يخدمها فلم ــاب، كت ــا به
وقد أدنى اليونانية والالتينية. ــة وبدرج والعربية، العبرية الدينية
أوائل حاول، في إذ املتنبي الغماري ــرة حاميم الظاه لهذه تفطن
فعل كما أجداده، القرآن في لغة الهجري، أن يعارض الرابع القرن
القرن املصمودي، في أوائل البرغواطي طريف بن صالح قبله من

الهجري. الثاني

هو بهم، ــاص خ ــا أحدهم ــقان، ش ــني إذن ــة األمازيغي لثقاف
ــدة التزال مجم ــبه ش عناصره ــض ــوارث؛ بع املت األول ــم رصيده
غابر في ــأة نش أول عليها ــأت نش التي ــكالها أش محافظة على
ــم وواجهات واخلزف والوش الزربية في والزخرف ــان، كاملعمار األزم
لكنه العصور، عبر تطور أنه ــوده في وج وبعضها يحتمل املباني؛
واألدب ــة كاللغ املتميز، ــي األمازيغ ــه بطابع ــك ذل ــظ مع احتف
ــية. االجتماعية والسياس والتقاليد ــاء والغن والرقص ــفوي الش
األخرى: عن ــات ــذوا عن الثقاف أخ ما هو الثاني ــم ثقافته ــق وش
(والفرنسية االسالمية والعربية والالتينية واليونانية الفينيقية

. نفسها الثقافات تلك بلورة في به أسهموا وما واالسبانية)،

املتوارثة : األصلية األمازيغية الثقافة - 1

"البربرية": اللغة - ـأ

بطيئا تطورا إال ــور تتط ال ــعوب الش عقليات أن املعلوم ــن م
ــطح، الس على ما هو إال والصدمات منها االنقالبات التغير جدا،
تعمل دامت ما العقليات تصوغ التي هي اللغات أن املعلوم ومن
Pour une sociologie du ) ــه عن تنقل لم ــي األصل حقلها ــي ف
ــة التاريخية األطروح هذه بصحة ــرف يعت ــن م وكل .( langage

ــل ــم العوام أه ــن م ــة األمازيغي ــة اللغ أن ــدرك ي ــة االجتماعي
الطبيعية والبيئة املغربية الروح كيفت التي احلضارية والثقافية
جوانبه، من كثير ــي ف املغربي الفكر وَقولَبت ــا، فيه ــأت نش التي
للشخصية التحتية البنية شكلت وبالتالي السنني، آالف طوال
غرار على ــة ــية املغربي باالنس ــمي ُس ملا أو ــالمية، املغربية االس
أن العمق في اللغة األمازيغية لدارس ميكن ومما األوربية. االنسية
مع طينة أفريقية تفاعلها من عبقريتها يستنتجه، أنها تستمد
البحث من ــة إن جوانب معين ــى حت معها، ــا وجتاوبه ــمالية الش
باألمازيغية، ــا إملام الباحث على ــتوجب تس املتخصص ــي العلم
والنباتي ــي واجلغراف ــيولوجي والسوس ــؤرخ امل ــى عل ــتوجبه تس

. املقارن واللغوي واجليولوجي،

ــة ــت» لهج ليس ــا، بذاته ــة قائم ــة «لغ ــة البربري ــة» واللغ
عنها املتفرعة ــا لهجاته ــي ولها ه ــرى، أخ ــن لغة ــة ع «متفرع

ــر واجلزائ ــرب املغ ــي ف ــرة املنتش (Boukous, Bulletin, 10..16)

Langue ــر( ــي والنيج ومال ــا وموريتاني ــس تون ــي وجنوب ــا وليبي
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.( et littérature..108,110, Encyclop. Berbère, IV, 563

ال في ــة، واضح ــورة ــل واحد بص ــي أص ف تلتقي ــات لهج ــي وه
املتصلة في معطياتها حتى ولكن النظرية فحسب، معطياتها
أنضري « »املتمزغ« الباحث كتب لقد ــتعمال. واالس ــة باملمارس
(الباحث) ينتقل ــي:» يل ما املوضوع «في André Basset،ــي باص
ــنة س هذا كتب ينتقل«. يحس بأنه أن دون لهجة إلى من لهجة
عاما عشرين أضاف بعد ثم ،(La langue berbère, p. IX) 1929

األمازيغية وعناصرها اللغة بنية إن قائال:» ــث، مواصلة البح من
تعرف كنت إن إلى درجة أنه الصرفية تتسم بالوحدة ــكالها وأش
أن ــابيع أس ظرف في ــتطعت اس واحدة منها لهجة املعرفة حق
هي إذ اللغة ــة، التجري ذلك على ــك تدل أخرى، لهجة أية ــم تتعل
Revue le Monde non) ــك...» عجبت لذل ــها. ولقد نفس اللغة

.(...chrétien, n° 11 juillet-sept, 1949, p 10 et 11

بطء ألن ــا، أيض الزمن في ــة األمازيغي اللغة ــدة وح ــى وتتجل
ــة اللغوي ــات املعطي ــتقرار اس ــى عل ــاعد س ــاري احلض ــور التط
يُعنى لو األمازيغية إن القول ميكن ــث ,Basset) بحي 1949, p 11)

خاصة ــر القدمي العص مؤرخي ــاعد ستس الكافية، ــا العناية به
ــانيني اللس نظر» من وجهة ــا انتماؤها أم أبحاثهم. تعميق ــي ف
أطروحته ــي «ف Marcel Cohen ــن، كوه ــيل مارس بينه» «فقد

على برهن إذ ،1924 ــنة س من انطالقا مؤلفاته من ــا تبعها وفيم
أواخر منذ ــارت ص وقد ــامية. الس احلامية من اموعة فرع ــا أنه
بتطور املعنيني اللغويني لدى اهتمام محط ــر عش القرن التاسع
على اعتمادها رغم حليويتها نظرا التطور، ذلك وبنواميس اللغات

Science et vie, 52 à 63)، (Les Origines) ــا وحده ــفوية الش
.( ...berbères, p 113

على محافظة ــة، حي ــزال الت ــة األمازيغي ــة أن اللغ ــع والواق
إالٌ عناصره ــكل ــام وب ت بوضوح يتجلى ال ــذي ال ــي ــا الذات كيانه
بينها من ــا وم باللهجات ــام االهتم من قليــال ــه نفس كلف ملن
املوحدة، ــل العوام التماس ــة وجه متجها ــل، والتكام ــل التداخ
عدد يفعل كان ــا كم بينها املفرقة ــل العوام ــاس التم ــة وجه ال
وضعها ــي ف األمازيغية ــة واللغ ــيني. «الفرنس ــني الباحث ــن» م
تلقائية في ــاس، الن بها يتخاطب حية لغة ــا بصفته أي ــي، احلال
نظاما لها ــيما أن الس واالزدهار، والنمو لالنتعاش قابلة وعفوية،
ــتقاق األصغر واالش ــتقاق االش فيه يتفاعل جد مرن ــتقاقيا اش
إمكانات ــف يضاع تفاعال املزجي ــب والتركي النحت ــع م ــر األكب
تفاصيله في النظام هذا وبدراسة املنال. اليسير املعجمي اخللق
ــتغلق اس القدمية التي النقوش ألغاز فك ــن م اخلبراء ــيتمكن س
خفايا على األضواء ــليط بعض تس ومن اآلن، حتى عليهم أمرها

. الشمالية أفريقية تاريخ

واحدهم (إماريرن، يتغنون بها شعراؤها الذين لها اللغة هذه
يقصون الذين قصاصها ــم أمذياز)، ولها واحده وإمذيازن، أمارير،
البيوتات ــزة التلف ــل تدخ ــم ل ما ــم، أقاصيصه ــال األطف ــى عل
ومن صور ــن م إليهم حتمله مبا ــال األطف أذهان ــى ــتحوذ عل لتس
أمثالها ولها ــا فهمه عليهم ــر يعس أخرى لغات في ــات معلوم
الذي ضعفها ولها بها. اخلاصة ــي يتمثل بها، ولها فصاحتها الت
ــفويٌة الش أال وهو اعتمادها اليوم رغم احملاوالت، حتى يفارقها لم
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ضئيل من لعدد ذلك إال جراء من التدوين ــة. فلم يُقٌدر الكتاب دون
ان بعد ــيان، النس طيات ضاع في الباقي فإنه أما األدبية. مآثرها
احلاالت، ومما أحسن في أجيال أو ثالثة جيالن أو نشأته جيل إثر ردده
املتعدد حمو السوسي سيدي شعر املثال ــبيل س على نذكر ُدٌون
الهجري ــر الثاني عش ــرن الق إلى ــده عه ــذي يرجع ــراض، ال األغ
القرن من أوزال ــد حملم التعلميمي الديني ــعر أمرير) والش ــر (عم

التاسع من القرن القبائلي موحند السي ــرهـ، وشعر عش الثالث
نفس ذو ــعر ش ــو وه (Les Isfra de si Mohand) امليــالدي ــر عش
أوائل القرن من امللحمي (Taougrat) ــعر تاوَكرات وش ــفي، فلس
من مختلفني ــعراء لش املتفرقة ــد القصائ وعدد من ــرين، العش
في صيت لهم الذين ــعراء الش كبار ــرين أيضا. ومن العش القرن
الشابي وسليمان عازم، ــليمان س ينتمون إليها نذكر التي اجلهة
رابح ــاج واحل ومحاند ــد وموحن ــور، منص ايت ــروش عم ــة وفاطم
الشباب أصبح املتوَكي. وقد ــعود ومس الرحمان وعبد القبائليني،
وبالتنقيب اجلديد األدب األمازيغي ــن بتدوي يهتمون ــون األمازيغي
يعد ــائيا تأليفا إنش ويؤلفون ــائلهم، وس مبحض منه، عن القدمي
الباردة ــام األي صميدنني، ــان ؤس مؤلفاتهم» ــن نذكر م ــو، بالنم
من ــتاوي. مس القيود «حملمد ــكراف، و«ئس الصافي، علي «ملومن

من يكتب ــم ومنه العربية، ــروف باحل يكتب من ــباب ــؤالء الش ه
تخلت األمازيغية اللغة ألن اجلزائر، ــي ف خاصة الالتينية، باحلروف
ما حسب ــالم، االس «في البربر دخول» منذ الذاتية أبجديتها عن
غير أن ،َ التواركـ ــل قبائ إال بها ــظ ولم يحتف القرائن، ــه علي ــدل ت

. تزال تُدرج في زخارف الزربية املغربية ال منها حروفا

القدمية:  األمازيغية الكتابة ـ ب

أرض على ــأ ينش اآلن، لم ــد ح إلى ــث البح أثبته ــا م ــب حس
عن النظر ــرف ـ بص إال أبجديتان اثنتان ــا كله ــة االفريقي ــارة الق
األثيوبية ــة واألبجدية األمازيغي ــا األبجدية هم ـ ــات الهيروغليف
احلروف ظهور أن ــث البح ــت أثب ــد وق .(Berbères, Camps, 275)

مجال وأن ــخ، التاري ــر فج ــى إل عهده ــع ــى يرج األول ــة األمازيغي
غربا ــدات اخلال اجلزر ــى إل ــودان الس ــمالي ش من ــد ميت ــارها انتش
Histoire du développement...II,) ــماال ش واألندلس وصقلية
تيفيناغ«، احلروف» ــذه ه ــمى تس .( 26; Berbères, Camps, 277

الذهن ــرعها إلى أس مختلفة، تأويالت ــمية التس هذه وقد أٌُولت
قد ذلك. «وما إلى ــا فينيقي فينيق، من» ــتقة الكلمة مش أن هو
ولكن احملقق به، عالقة له ال ورمبا التسمية، هذه اصل ذلك يطابق
االعتقاد رجح ــل ب عنها، منقولة غير ــة األمازيغية الكتاب ــو أن ه
باحلروف عالقة قدمية لها مناذج جد إلى تنتميان والفينيقية بأنها
إلى هذه ــرنا أش العربية. وقد اجلزيرة جنوبي ــي ــفت ف اكتش التي
في املراحل األمازيغية األبجدية كانت لقد ــلف. س العالقة فيما
هي ، Consonnes»،حروف صامتة تتكون من» وجودها من األولى
كان الصامتة احلروف تلك عدد أن ــد ويعتق «تيفيناغ«. بـ املعنية
حرفا 23 ــار ص ــه Les)، وأن Origines berbères, p 61) ــا حرف 16

Berbères, Camps,) ــة النوميدي ــة املازيلي ــة اململك ــد عه ــي ف
متأخر» حروف زمن الصامتة في احلروف ــى إل أضيفت وقد .(277

والكسرة تيٌدباكني«، تقابل الفتحة ــميت» س Voyelles»،صائتة
«كان ــك أَكام ــا» ــي مجموعه ف ــة األبجدي ــمى وتس ــة. والضم
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الكهوف جدران على احلروف ــذه به يكتبون القدماء األمازيغيون
بالكتابة. عهدهم أول في األسفل، األعلى إلى من الصخور، وعلى
القرن أواخر الوضع إلى ذلك ودام ــات، جميع االجتاه في كتبوا ــم ث
الَكْتب على َ يستقرون التواركـ أخذ ــر امليالدي، حيث عش ــع التاس

. العربية في به معمول هو ملا تقليدا إلى اليسار اليمني من

يربو ما احلجرية، والصفائح الصخور على القدماء ترك لنا وقد
عددا من وتركوا ( Marcy, Chabot, Reygasse) ــش نق ألف على
هو مصحوب ما فيها خاصة، واجلزائر تونس التذكارية في النقوش
جورج مارسي، قام الباحث» وقد أو الفينيقية. الالتينية بترجمته
معظم لكن ــرحها، ش من أجل مبحاولة جادة Georges Marcy»

ــترط يش تنتظر اختصاصيني ال تزال القدمية األمازيغية النقوش
امليتة اآلتية: ــات اللغ إحدى ثم أوال، األمازيغية ــوا يتقن أن ــم فيه
من مناذج املغرب ــي ف يوجد الالتينية. أو ــة اليوناني أو ــة الفينيقي
باألطلس » و«ياَكور » ــس نيّكي «عزيب في الصخر على ــوش النق
(Chabot)تيفلت صفيحة «ونقش» أزرو صفيحة ونقش» الكبير،
االسم تيفلت «بهذا مدينة» سّميت هل يجب التساؤل: وهنا .»

هي» األمازيغية «في »تيفلت ألن غير؟ املصادفة ليس طريق على
ــه اللهجة ب احتفظت ما ــب بالذات، حس ــة «احلجري ــة الصفيح
األمازيغية ــش باحلروف نق األصلية. معاني األلفاظ من ــة الترَكي
في يكيس" نـ "عزيب ــمى املس باملكان يوجد القدم، ــي متوغل ف
املشٌعة؛ الشمس لقرص الرافع األمازيغٌي الكبير الفارس األطلس
املغربية الصحراء في ويوجد "تيفيناغ" بحروف نقش ميينه ــى وعل
ماء حمداتي الدكتور هو ـ عيان شاهد حسب ــمارا س في نواحي

عهد ــت في «نقش تيفيناغ بحروف» ــة كامل نصوص ـ ــني العين
أيضا صفائح في املغرب وهناك ــرة. كبي صفحات صخور على ما
تيطاون، متحف ــي ف أجنرا» املعروضة ــة «صفيح معروفة: ــرى أخ
ــليمان «(متحف س ــيدي س اجلمعة «وصفيحة» عني وصفيحة»
من ــطور الثالثة الس أحد املثال نورد هنا ــبيل س وعلى ــاط)... الرب

: وليلي) «(متحف »صفيحة تيفلت على املنقوش النص

ــارا في انتش أكثر كانت ــة القدمي ــة األمازيغي ــوش النق هذه
يعتبر أن ــي أينبغ (Camps).ــدن امل ــي منها ف ــاف واألري ــوادي الب
فالالتينية ــة البوني «أمام البربرية ــة» الكتاب ــع لتراج ــببا س ذلك
استخدام مع لتوازي التمدن نتيجة يعتبر ينبغي أن أم فالعربية؟
منذ ملحوظ ــو ه ومما ــي؟ ثم العرب ــي، الالتين ثم ــي، البون ــرف احل
يحاولون املثقفني من جماعات أن هو التقريب ــه وج على عقدين
آالت ــى صنع توصلوا إل وقد ــدمي، الق ــرف األمازيغي احل ــوا يحي أن

. األسواق في يسمح ببيعها لم به، للرقانة

التعبيرية:  األمازيغية الفنون ـ ج

أن ومع كتابتها، ــن م جردها الزمان ــة األمازيغي اللغة أن ــع م
أنها ومع األدبية، كثيرا بتدوين إنتاجاتها ــوا يعن لم بها الناطقني
بحث وحتليل موضوع تكن ولم تعليم، أو تلقني قط لغة تكن ــم ل
الشمالية أفريقية في حية ظلت فقد القرن املاضي، من ابتداء إال
ــعة شاس مناطق في إما هذا، يومنا إلى الكبرى والصحراء كلها
في شاهدة«، أي لغوية »جزر في وإما مكان، كل في يتخاطب بها
صغيرة، لقبائل عن مواطن عبارة ــاحة تكون املس محدودة أماكن
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الواحات، واحة من أو أو قرية منفردة، متجاورة، مجموعة قرى عن أو
في أو متاجر بيوتات ــط وس يوجد أو متجر واحد بيت عن ــى حت أو
األمازيغية في اللغة حيوية تتجلى مستعربة. كبيرة مدينة قلب
التي األغاني والقصائد وفي بها، الناس يتكلمها التي ــة التلقائي
أمه لغة لـ» ــعراء الش أحد أولئك تعصب وقد ــعراؤها. ش يروجها

بسواها، يستحيل بأن الغزل زعم أنه درجة «إلى

: قال إذ

أُمي لَُغة في

! بِِسّري َحبيبتي، إليِك، بُْحُت

؟ األمازيغ لُغة يَجهُل َمْن تُرَى يا يَفَعل، كيف

ال يَْنِطُق ؟ أَبَدا، ُحب، بَِكلَمة أَ

«إن القدماء األدب العربي ــيوخ ش أحد بقول يذكرنا قول وهو
بالفارسية«!. املدح من إلي العربية ألحّب باللغة الهجو

وموازينه أصنافه وكذلك متنوعة، األمازيغي ــعر الش أغراض
ــر وعم ، Renisio, Laoust, Maâmmri, De Foucauld:ــر (انظ
األخيرة ــنة س الثالتني في ــرت وقد ظه ــفيق) ش ومحمد ــر، أمري
في ــيما الس مختلفة، مناطق في ــر العش لقوالب جتديد حركة
املوسيقى يقلدون أمناط ــباب مغنون ش أخذ به. املتغنى ــعر الش
في عّالم، ــال وجم وإيدير، املغرب، ــي ف العّموري أمثال ــة، العصري
ــمان أوس اآلتية:» الغنائية ــات اموع صيت ــر انتش وقد اجلزائر.
«في املأدبة و«أدراو = » ــعة = األش «إزنزارن «و برق جمع البروق، =

. اجلزائر «في و«اجلرجورة املغرب،

املصحوب اجلماعي الرقص العريقة ــني األمازيغي تقاليد ومن
إيحاء من إنه ــني» الغربي اخلبراء أحد فيه ــال ق الذي ــاء. وهو بالغن
في اجلبال أعراف او ــراء، الصح في ــنابل... أو الكثبان متوجات الس
( Paul Hectorــن ع ــال نق ،...Tableau de la musique) ــاق» اآلف
«و«أحواش«. ــذوس أحي أهمها» كثيرة، أنواع ــي األمازيغ والرقص
األمازيغي في ــراث الت ــن م ــت ــيخات «فليس رقصات» الش ــا أم
«االستعمار، قّياد يد» على فيه «أقحمت بدعة هي» وإمنا ــيء، ش
املغربية املدن في تكاثرت التي ــبوهة املش احملالت من ــتوردوها اس
الرقص ــال إن يق ــن املبالغة أن م وليس ــة«. احلماي ــة عهد» طيل
وليس ــي. املغرب ــيكي الكالس الرقص ــو ــي التقليدي ه األمازيغ
ألن بها ــح يُرّش االعتبار ــتحق تس ميزة ــه ل غيره رقص ــرب للمغ
ــيون صّنفه الفرنس الرقص هذا لكن املغربية. ــخصية الش ميثل
الوطنيون ــؤولون املس ذلك في فتبعهم ،« folklore،ــورا »فولكل

رونقه يفقد ــار ص ولذا من ينهض به. له ــم يُقيَّض فل الفن، ــن ع
اجلماعية ــكار االبت روح ــن م النابعة ــه تلقائيت ــد ــي ويفق األصل

الذاتية. بدوافعها العاملة

األمازيغيان :  والزخرف املعمار د ـ

عهد يرجع ــدم، الق ــي ف ضاربة ــة األمازيغي ــة ــار املعماري اآلث
عبارة األولى العناصر ــك تل التاريخ. قبل ما األولى إلى ــا عناصره
من ــكل ركام ش على منها واحد كل بني ــيطة، بس أضرحة ــن ع
تطورت وقد إدبنيني«. أدبني ج عند التواركـَ» اآلن ــمى يس احلجارة
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ــكالها إما أش أن صارت إلى ــة األضرح تصاميم تلك ــد بع ــا فيم
من مدرجة ــدة القاع ــتديرة مس وإما ــد، القواع ــة مربع ــة هرمي
ــمى تس األخيرة األضرحة هذه طبقات. في األعلى إلى ــفل األس
ما حسب اسمها املتراصة، وأصل احلجارة من مبنية وهي »بازينا«
بزن «في مادة» مبالط، ألن معقود غير بُنيانها كون إلى راجع نرجح
مع املالط انعدام أو اخلبز، مع اإلدام انعدام اللغة األمازيغية تفيد
املبني احلائط وكذلك أبازين«، يسمى» احلاف فاخلبز املبنى؛ حجارة

.(Berbères, Camps, 84,85) متليط دون املنّضدة احلجارة من

مبان عن ــارة عب األضرحة ــارت ص تاريخية أخرى ــل مراح وفي
ــات أو خمس، طبق أربع من ــة مكون ــكل منارات ش في ــاهقة ش
مخروطية مبان ــن ع عبارة ــفالها، أو أصغر حجما من س ــا علياه
ويبلغ فأزيد، مترا ثالثني ارتفاعها يبلغ القاعدة أسطوانية الشكل
املنحوتة احلجارة من مبنية مترا؛ وهي ــتني س حوالي دائرتها قطر
األمازيغيني امللوك ــى إل ــوبة منس بنوعيها األضرحة، هذه أيضا.
أحدهما احلالية، تونس في ــان اثن األول من نوعها يوجد ــاء، القدم
القدمية)، ــيميثو ــمتو (س بش واآلخر (ثوٌكا القدمية)، دوٌكة مبدينة
نوعها من ــد اخلروب«. ويوج ــمى» املس املكان في ــر باجلزائ ــد وواح
ــن«، و«ّميدراس » كل من» قبر النصرانية في باجلزائر اثنان ــي الثان
عني قرب ــايس، س ــهل س في باملغرب ــا منه ــات ــا مجموع وبقاي
(تل ــليمان س ــيدي س قرب مدينة الغرب ــهل س وفي تاوجضات،
األخير النوع ولهذا ( L'Afrique du Nord, ــليمان،70 س ــيدي س
جتعله معمارية ــات خصوصي القدمية ــة األمازيغي األضرحة ــن م
األمازيغية املعمارية األمناط ومن األثرية . تاريخ املباني في منفردا
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التي تبنى على ــك تل أعماق التاريخ من عصرنا ــى إل ــي نفذت الت
مفردها» إغرم«) ــي «الت (»إغرمان ــة «اجلماعي القصور ــا» غراره
ــرة املنتش تيغرمت«) «التي مفردها» (»تيغرمني ــات « و«القصب
«التي (»إكودار ــة العمومي احلبوب ومخازن ــر، في األطلس الكبي
معها إلينا وقد نفذت .(Greniers Citadelles» ،أَكادير ــا» مفرده
أساسها ــية ــكيالت هندس تش عن عبارة كلها الزخرف، من أنواع
في الذكر، ــالفة الس املباني واجهات ــا به تزين ــتقيم، اخلط املس
الفضية ــي واحلل ــا الزرابي وتزين به ــات، والواح ــر الكبي ــس األطل
ــالمي االس املغربي املعمار إن ثم هذا، واخلزفية. الطينية ــة واآلني
ــاطة البس إلى امليالة ــي األمازيغ الفن ــروح ب أيضا هو ــوع مطب
املنارات في أشكال يتجلى ما ــن أحس ذلك يتجلى املتانة، وتوخي
خاصة: ــالث الث ــارات املوحدين من وفي ــة، عام القاعدة، ــة املربع
اخليرالدا ومنارة» ــاط، ــان بالرب حس مبراكش، ومنارة الكتبية منارة
الدولة منشأت من وهي بإشبيلية، " " اخليرالدة منارة . «بإشبيلية

املوحدية.

ــوم التمثيلية بالرس قائمة والزخرف ــار املعم إلى ــا أضفن وإذا
في الصخور ــى عل ــوان ــوش أو األل بالنق ــمت رس ــي الت ــرة الكثي
اجلديد، تكتمل احلجري ــد منذ العه واجلبال والصحاري ــوف الكه
من وجوده ــه ب ــم اتس القدمي، وما ــي األمازيغ الفن ــورة ص ــا لدين
العربة ــة: املنقوش ــوم نخص بالذكر من الرس نادرة. ــتمرارية اس
الفزان)، ــي ه وتارَكا ــارَكا، بـت ــزا، أزَك (وادي ــة األربع ــراس األف ذات
الشمس حامل والفارس املغرب)، جنوبّي تينزولني، ) األروّي وصياد
(في احملارب ــارس والف ــل باجلزائر)، القبائ ــال بجب أبيزار، ) ــعة املش
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باأللوان: صورت التي ــوم أيير الترَكية، مبالي)، ومن الرس ــة منطق
املتبّرجات، ــاء والنس ــار باجلزائر) بش (إقليم املتجابهني ــني الفرس
ــيلي بتاس ثور ( حول البهلوانية والرقصات حامل الرمح، والصياد

اجلزائرية). التواركـَ، بالصحراء جبال الثور، في صخرة اّجر، نـ

«املثاقفة». مفعول أو األمازيغيني، ثقافات ـ 2

فينيقية أمازيغية: البونية ثقافة  أـ

الفينيقيني ــني ب ــمية التس في يفرقون الرومان كان ما ــر ألم
،Afri ) واالفارقة (Punicus) ــني والبوني (Phoenicius) ــالء األص
.(226 ص ،Plinius ــى تعليق Desanges عل راجع . Aferــم واحده
التي ــات الفينيقية اجلالي أن ــو ه ــر اتصني نظ في ــبب الس إن
برقة من البحر املتوسط ضفة على املواقع الساحلية استوطنت
إلى وحولتها األطلنتي، احمليط ــاطئ ش من جزء وعلى إلى طنجة
- بحكم األمازيغيني شيئا فشيئا باألهالي اختلطت جتارية، مراكز
كل عن ــرد واملتج ــدى قرون، م على املوصول ــلمي ــل الس التعام
حياتها مقومات في تتميز أصبحت أنها درجة إلى - ديني تعصب
األفارقة، ــي وعن األهال فينيقيا ــي فينيقي عن واملعنوية، ــة املادي
جيل إذن االولى. البونيون طبيعتهم على بقوا «الذين ــر البرب أي»
ــخصية بالش األمازيغية ــخصية الش فيهم امتزجت الناس من
من واحدة منهما كل مبا حتمله ــا، هادئ بطيئا ــة امتزاجا الفينيقي
من وغيرها ثقافة قرطاجة ــى عل ــات انعكاس لذلك مميزات، فكان
«بني عامية لغة» وتكونت الساحل، من والقريبة الساحلية املدن
كان فإن .(L'Afrique du Nord, 59...63) واألمازيغية الفينيقية

املدون البوني االرث فألن احلقيقة هذه ــن ع غفلوا األول الباحثون
كل من مجردة الفينيقية ــروف وباحل باحلروف الفينيقية، مكتوب
توظيف عن ــون يغُفل كانوا وألنهم ، (Voyelles) ــة صائت ــة حرك
Les) األلفاظ واألسماء «في تشخيص البربرية اللغة» معطيات
كان أسماء، اآلن أصبحت ولهذا .(Inscriptions libyques,5...16

ــاؤل، ــك وتس مثار ش الصحيحة، أوجهها قرئت على أنها يعتقد
هو» «أم تانيت كذلك» أهو تانيت«، اإللهة» اسم ــهرة ش أكثرها
وما .(...La Carthage 175, Berbères, 115) »تيّنيت» «أم ــت تيني
قراءاته، إال في قراءتيه أو اإللهة، بصيغته» البربرية«، هذه ــم اس
مبا القدماء، األمازيغيني ــن بدي تدين كانت قرطاجة أن على ــل دلي
وجعلتها هي» معابدها ــي ف الصدارة «مكانة تانيت بوأت» ــا أنه
نصوص في La). وقد ورد Carthage punique, املدينة» (175 ــة رب
قرطاجة في املعابد ــدنة وس الكهنة ــه أن من ــتفاد يس قدمية ما
في ولدينا . معظمهم في (Silius Italicus, 8) ــني أمازيغي ــوا كان
احلضارية مناذج املصاهرة من آخر تاريخي منوذج الشمالية أفريقية
بوتقة في «معا ــر البرب و» العرب انصهار ــوذج من ــة، أال وهو املوفق

. االسالمية العقيدة

الثقافة  في إغناء قدمي أمازيغي ملك إسـهام ـ  ب
: اليونانية

يكونوا ولم ــرة، مباش اليونان ــاورون يج األمازيغيون ــن يك ــم ل
على ــها نفس فرضت اليونان ثقافة ــن لك بهم. االتصال ــي دائم
سمو بفضل ق.م. اخلامس من القرن ابتداء كله، ــط املتوس حوض
املازيلي» ــون امللك يك أن إذن غرابة ــال آن ذاك. ف ــي االغريق ــر الفك
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والفنانني «العلماء قيرطا عاصمته» إلى ــتقدم «يس ــينيزا ماس
واملعرفة ــم العل ــروع ف ــتى ش في ينبغ أن ــة غراب وال ــا، أثين ــن م
التاريخ باليونانية، في يصّنف وأن الثاني، يوبا ــب روما، ربي حفيده،
من فتعّجَب ــارن. املق اللغة وفقه واألدب ــفة والفلس ــا واجلغرافي
نوميدي ــري برب كون» ومن ،» Plutarkhos،ــوس »فلوتارخ ــه نبوغ
Les Africains, IX,) ــس ح ورهافة ــا األدباء ظرف ــر أكث ــح) (يصب
) الثقافية مراكزهم ــد أح في االثينيون متثاال ــه ل ــب 146). ونص

وقد الفكرية، لكفاءته تقديرا ( Gsell + Les Berbers, I, 49, 50

ونَِفُسوا منهم معاصروه وحسده القدمي، العصر علماء عنه نقل
عليه ــتهم نفاس وكأن ،» barbarus،بربريا بصفته» نبوغه، عليه
فتئ ما إذ ،Stéphane Gsell ــي الفرنس املؤرخ نفس ــربت إلى تس
في فتبعه يوبا الفكرية، أعمال قيمة يغض من أن ــاول Gsell يح

عهد في للمغرب الكبير ــوا أرخ الذين من األوربيني ــك تالمذته ذل
ــا كم ،(Les Africains, IX, 157,58,61) ــي الفرنس ــتعمار االس
على حرصه ــل أج من األول ــا أبيه يوب ــم على في حتامله ــوه تبع
كانوا أنهم ــو ه تبعوه ومن Gsell ــد عن والدافع ــه. ــيادة مملكت س
ويرون ــمالية، الش أفريقية في للرومان ورثة ــيني الفرنس يعتبرون
«في »أهالي إال يكونوا أن ــن «الميك Les indigènes ــي، األهال أن»
لغتهم إّذاك في الكلمة أُشرِبَته مبا السواء، واحلاضر على املاضي

االحتقار. معاني من

ــه املعنون ب» كتاب بالذكر ــص نخ الثاني يوبا ــات مؤلف ــن وم
يوبا الطريف أن ــن األمازيغيني. وم ببالد ــه في عني ليبيــكا«، ألنه
التزال «التي ــود احلق ــد قصة» األس إلى ــاب الكت ذلك في ــار أش
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أحفادهن ــى عل هذا، يقصصنها ــا يومن إلى بوادينا، ــي ــدات ف اجل
في إن ــتاء. من فصل الش ــمر الس ليالي «في ــة البربري ــة» باللغ
يُحفظ مما ــظ خيرا يُحف قد ــفوي الش أن األدب على لداللة ــك ذل
أجمع ــب ما حس رفيع، فني ذوق ذا الثاني ــا يوب كان ولقد ــدّون. امل
Gsell,) قصة األسد ( Les Africains املؤرخون لعهده (161 عليه
Euphorbus،ــه» أوفوربوس ذكر طبيب ذكره لزم ــد وق ،(VIII, 263

ــيط تنش على قدرة من احمللية النباتات ما ألحد ــف اكتش «الذي
النبات، يسمى ذلك الطبيب ذلك ــم النفس. وباس وترويح الفكر
،...euphorbia, euphorbe... ــوم: الي ــى إل االفرجنية ــات اللغ ــي ف
«تاناغوت بـ ــروف املع التيوع أو اليتوع ــواع أن أحد ــو الفربيون، وه

األمازيغية. «في «و«تاناخوت

املفكرين  مصاف يتصدرون قدماء أمازيغيـون ـ  ج
الالتينيني: واألدباء

املفروضة » L'acculturation،ــة »املثاقف ــول مفع ــن م ــج نت
الكتابة ــي ف نبغ أن ــمالية الش ــة افريقي ــى عل ــا روم ــل قب ــن م
ــهاما إس ــهموا فأس األمازيغيني، من متتابعة أجيال ــة بالالتيني
تكون أن قبل من الرومانيني، حتى واألدب ــر الفك إغناء في مهما
أول أن مبا البربر«، مواطن» على نفوذها بسطت قد األمبراطورية
من األول النصف ــي ف عاش اللغة األصل التيني ــي أديب أمازيغ

أفريقية. في الرومان نزول قبل اي امليالد، قبل الثاني القرن

أولهما» تيرنشـي عهد الوثنية: من - أديبان أمازيغيان
ق.م.). 159 ـ Terentius؟ Afer (185» آفر، تيرنتيوس أو آفر،

وانهزام قرطاجة ــة الثاني البونية عواقب احلرب ــن م لقد كان
أحد ــذه فاتخ ــير، أس أمازيغي ــي روما صب ــى إل ــل ُحِم أن ــا، فيه
الطفل ــمي فس أعتقه. ــا له، ثم غالم ــيوخ الش أعضاء مجلس
Afer،ــر «آف ــبه نس إلى ــة باالضاف ،Terentius»» ــيده س ــم باس
اليونانية اللغتني ــي ــن معارف زمنه، ف م ــي. فتضلع األفريق «أي
فألف ــرين، العش ابن ــو وه قريحته ــت فاض أن ــى إل ــة، والالتيني
بواحدة منها اجلمهور يطالع كان ــرحيات، مس ست من سلسلة
كبيرة ــهرة له ش فصارت ق.م. و160 166 ــني ب ــا م ــنة، س في كل
ــرقة بالس واتهموه ــاد احلس ــده فحس اجلوائز، ونال ــة واحدة، دفع
فأنصفه التاريخ ــوة. من ق له كان مبا ــه نفس عن فدافع ــة، األدبي
أن وبينوا كامال اعتباره ــة املتعاقب العصور إليه نقاد ورد بعد، ــن م
ــابع حدود القرن الس إلى ظاهرا بقي ــرحي املس في األدب ــره تأثي
Meus» نفسه، معّذب «و» Fratres،مؤلفاته» االخوة ومن ــر. عش
املشهورة» القولة صاحب carnifex و»اخلصي،Eunuchus «. وهو

إفراطه ومن مما هو إنساني!«. ــيء ش أي عني اليخفى ــان، إنس أنا
البحر في ضيع أن بعد بأرض اليونان، حزنا مات أنه حب األدب في
Les Grands Ecrivains du) ــني الثالث ابن ــو وه له، مخطوطات

.(Monde, 238

.» Apuleius, Apulée أبوالي، وثانيهما»

حوالي الثاني، القرن أوائل في «بنوميديا أفوالي أبوالي، أو ُولد»
بلده. ــع إلى تعلم بأثينا رج أن ــد بع م. 170 ــي حوال ــي وتوف ،125

وألف بصالبة، نفسه عن ــحر. فدافع ــة الس مبمارس هناك فاّتهم
ذلك وبعد . Magicae»،ــحر الس في عنوانه» ــا كتاب املوضوع ــي ف
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جزءا، وبه ــر عش أحد كتابا، في أصدر إلى أن اجلاد، ــف للتألي تفرغ
اخلالدين. العامليني ــاب الكت كبار في مصاف الفكر ــخ تاري وضعه
ــذ اتخ Les Métamorphoses» ــات «التقمص ذاك، ــه كتاب ــي ف
االجتماعية ــاع األوض لوصف ــة النفس مطي ــة الطويل ــة الرواي
عن أحيانا. فدافع حينا، وفي شدة وصرامة ــخرية س في وانتقادها
فلسفية، وطرق بكيفية غير مباشرة موضوعات ــتضعفني، املس
ــرقية املش الديانات ــى إل ــوفه ولتش الصوفية، ــه لنزعت ــرا مظه
.Esi, Isis » ــس، ــة» إزي املصري االالهة ــادة ــه بعب ولولوع ــأة النش
بصدق التعبير له ــرف ولكن اعت النوميدي املزعج «، بـ» ــف فوص
يصّرح ــه نفس وكان هو ــكالم. القصص وال فني ــي ف ــة وبالبراع
Les Grands Ecrivains du) اليوناني بالفكر ــق عم في بأّنه تأثر

.(Monde, 370

احملنة:  عهد في أمازيغيان مسيحيان كاتبان -

بالدعوة ــوا قام الذين القدماء ــني األمازيغي ــاب الكت أبرز ــن م
الروماني ــتعمار االس ــة ملقاوم ــالحا س ــا واتخذوه ــيحية للمس
Tertullianus»،ــي تارتول «- ــة  وثني ــزال الت ــا روم ــت كان إذ -

إذ احملنة« عهد ــي» ف كالهما ــا عاش «. وقد Arnobius،ــي و»أرنوب
إال» النصرانية عن بالقلم يدافع يكن ولم يُعّذبون، النصارى كان

.(.Histoire du développement...II,762,763) األفارقة»

م.):  225 حوالي ـ Tertullianus (حوالي 155 - تارتولي

للدفاع عن حتمسا كبيرا وحتمس تنصر ثم الوثنية، على ــأ نش
وإلى ــيح القومية املس ــك بتعاليم التمس إلى ودعا اجلديد، ــه دين

التخلص على الناس وحرض الكنسية. الطبقية روح عن التخلي
دفاعا كتابه» يعتبر الروماني. اجليش ــكرية في العس اخلدمة من
ــية األساس األولى اللبنات ــدى «إح Apologeticus،ــن الدي ــن ع
معاجلة القضايا في املتخصص ــيحي املس األدب بها ــن دش التي
Les) ــنة 197م س العقيدة. صدر ذلك الكتاب ــوء ض في اخللقية

.(Grands Ecrivains du Monde, 370

 Arnobius: األكبر أرنوبي -

الثاني من النصف في ــا نوميدي قرى بإحدى الكاتب هذا ــد ول
في ــتاذا صار أس أن إلى الكالم علم امليالدي. فدرس الثالث ــرن الق
ضدا بعنوان» واحدا ــا كتاب وألف كهل، وهو ثم تنصر ــادة، تلك امل
ميالدية. 300 ــنة س أصدره ،» Adversus nationes الوثنيني، على
االميان باهللا ضمان أن على األصنام، وراهن عبادة على فيه ــل حتام
Pascal،ــكال باس و« املعري العالء أبو بعده من راهن ــا كم للفوز،
عند يُعّد ــه ألن عقيدت ــبيل س في عمله وقد أهله ــي. «الفرنس
Dictionnaire français-) ــة» الكنيس ــاء ــن» آب م ــيحيني املس

.(latin

روما، يسـاند Augustinus القديس أوغوسـتينوس -

عمدة للكنيسة الرسمية: بصفته

ــنة س «بنوميديا ــت تاَكاس قرية» «في ــتينوس »أوغوس ــد ول
محاصرة املدينة ــت تلك كان 430م، إذ ــنة ومات بعّنابة س 354م.

قبل من كان عاما. 33 ــي عمره وف إال يتنصر ِقَبل الوندال.لم ــن م
وميالنو. وروما قرطاجة، في ثم قريته، في فدّرس للبالغة، ــتاذا أس
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ظرف تسع في الكَنِسّية الدرجات رقي ــيحية اعتناقه املس وبعد
لتنظيم حياته وكّرس 396م، سنة أسقفا فأصبح فقط، سنوات
ــيحيني للمس ترك وقد الديني. ــف األفريقية وللتألي ــة الكنيس
صلدة قاعدة يعتبرونها ــم، له اليوم مرجعا ــات التزال حتى مؤلف
La Cité de،اهللا ــة مدين ــا» ــة، منه الثالث ــم أقانيمه ــفة لفلس
Les،املراسالت «و» Les Confessions،التوبة و»اعترافات » Dieu

كنيسة خط في يسير ــميا رس تبشيرا ــيره تبش «. كان Lettres

سّميه ــهم «وعلى رأس الدوناتيون عارضه» القيصرية. ولذا روما
أوائل في ــاء القض على ُعرِض ــذي ال الدوناتي ــتينوس» »أوغوس

.(Prosopographie,102) امليالدي اخلامس القرن

األفارقة«، مع» «يتعاطف ــتينوس «أغوس القديس كان» لقد
L'Afrique du Nord,) ــم ُهوّيِته عن ويدافه ــني األمازيغي أي مع
ومما يلفت ــمي. الرس ــيري التبش العمل ــي نطاق ــن ف ولك ،(349

ُضِبط الذي ــد «الوحي األفريقي الالتيني ــف» هو املؤل أنه ــر النظ
أن هو نظرنا في ــبب والس وفاته. تاريخ ــا ُضِبط كم والدته، ــخ تاري
ــتبعد املس وليس من ــوم. معل هو كما ــا، روماني كان ــه أبوي ــد أح
الرومانية ــلطة ــه للس مواالت ــبب س ــي «ه ــُه «ُهْجَنُت ــون أن تك

الدينية. السياسية

للثقافـة رافـدا األمازيغـي الفكـري االنتـاج  ـ  د
االسالمية:

حضارة ــي إطار ف كليا اندماجا ــون األمازيغي قط يندمج ــم ل
ال ألسباب وذلك االسالمية، احلضارة إطار في اندمجوا معينة كما

االندماج ذلك بأن القول العجالة. وميكن هذه لشرحها في مجال
اندثرت البقايا ملا املوحدي، العهد أوائل في بصفة نهائية الكلي مت
االسالمية الفتوحات عهد بعد البرغواطيني، أي دولة األخيرة من
في اندماجهم، التقريب. وقد كان قرون على وجه بخمسة األولى
جماعات قليلة أو أفراد مع بتعاون الذاتي، لعلمهم جملته، نتيجة
خالل ــاملني، مس ــمالية الش أفريقية قدموا الذين ــارقة من املش
راية جنودهم حملت ــا فبعدم الهجريني. والثالث الثاني ــني القرن
ــيطرة الس من تخلصوا وبعدما الغربية، أوربا قلب إلى ــالم االس
إلى ثم أوال، أنفسهم إلى أنظارهم املشرقية، اجتهت السياسية
أيديهم عهد املرابطني. فعلى ــوداء، ابتداء من أفريقية الس غربي
حيث ــينغال، الس وادي في ــوج من الزن األولى ــل ــلمت القبائ أس
.» البربرية باسمائها» إلى اليوم تسمى اخلمس الصلوات التزال

البربر «بعد ــخ» بتاري االحاطة ــو ه هنا املقصود ــس لي ولكن،
ــي بلورة ف ــهاماتهم بإس ــة االحاط وال ــالم، االس ــي ــم ف دخوله
خدمة في التفاني من قرنا ــر عش ثالثة ألن ــالمية، االس الثقافة
أو ــطور س أن تقتضب في ــن الميك ــا وأدبيا، فكري احلنيف، ــن الدي
األمازيغي االسهام هو استشفاف نوعية املقصود ولكن فقرات.

.» بربر بأنهم» غير لبس في لهم َمْن تُرِجَم مؤلفات من خالل

ــجلها  يس التي األولى ــة املالحظ ــون تك الزاوية ــذه ه ــن وم
فكأن ــوف. التص حركات ــطوا نٌش األمازيغيني أن ــي ه ــل التحلي
القدم، منذ نفوسهم في متأصلة ــتبطانية االس التأمالت نزعة
عهد الوثنية «في «و«أبوالي تارنتيوس في مؤلفات» لوحظ ــا كم
Les) ــيحيني املس و«تارتولي» ــي« أرنوب ــات» مؤلف ــم في األولى،ث
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آثار بذكر ــالمي االس العهد من ونكتفي .(..Grands Ecrivains

مجموعة صاحب» (1258/656 (ت الغماري الشاذلي احلسن أبي
التذكير (مع كله ــالمي االس العالم في الصيت «الذائع األحزاب
إلى ينتمون وأبي الطواجن جميل بن حاميم وعاصم املتنبئني بأن
(ت اجلزولي اهللا عبد ــي أب ــاذلية فمريدالش بالذات)، غمارة قبيلة
الصلوات في ــهور املش مصنفه للمغاربة ترك 1465/870) الذي

تأثيرا ــي واجلزول ــاذلي الش اثر لقد ــرات«. اخلي دليل ــي» النب ــى عل
دور املؤرخني على يخفى وال ــالمي. االس الفكر الصوفي في كبيرا
هنا. عددهم حصر ــن الميكن اآلخرين الذي ــني األمازيغيني الصوفي
لهم ملا بالذكر ــم منه ثالثة تخصيص ــن الضروري م نرى ــا أنن إال
العباس بن العريف ابو وهم أال الشعبية، األوساط في شهرة من
شعيب وأبو ـ 1141/536) مراكش (1088/481 الصنهاجي، دفني

. املتوسط األطلس يعزى، دفني أزمور، وابو دفني الدكالي،

األصل، األمازيغيو الفقهاء االنتباه يسترعي وبعد الصوفية،
االباضية. ــوارج أو عند اخل املالكية عند ــواء س عددهم، حيث ــن م
وٌجاج، أمثال البارزين، األمازيغيني ــة املالكي فقهاء فلنكتف بذكر
القيرواني زيد ــي أب تومرت، وابن ومحمد بن ــني، ياس بن اهللا وعبد
ــهورة، املش ــالة الرس ــب 996/386) صاح ـ 922/310) ــزاوي النف
،(1401/803 ـ 1316/716) ــي الورغٌم عرفة وابن املكودي، ــام واالم
العباس وأبي (1379/781 ـ 1311/711) ــي العجيس ــرزوق ــن م واب
العباس وأبي هـ) 899 (ت زرٌوق« ــم» باس البرنوصي املعروف أحمد
ــي الصنهاج ــا باب ــد وأحم ،(1508/914 (ت ــي الونشريس ــد أحم

.(1627/1036 ـ 1556/963)

العربي النحو ــي ف ألفوا األمازيغيني ــظ أن يالح الفقه ــد وبع
عيسى املغاربة اال شيخ النحاة هذا لهم فتح التأليف. وأجادوا
بٌري ابن تلميذ (1210/607 (ت ــي اجلزول ــت يَلَْلبخ العزيز ــد عب بن
أبو هو، تلميذه ــه «و«األمالي«. وتبع ــة اجلزولي املقدمة ــف» ومؤل
صاحب» (1231/628 ـ 1169/564) ــزواوي ال ــي معط بن ــن احلس
بعد فيما مالك ابن ــّنت اس «التي العربية علم في األلفية ــدرة ال
وابن اجلزولي ــر إث وفي ــه. ألفٌيت ــاء إنش في ــة ــا التعليمي طريقته
،(1344/745 ـ 1256/654) البربري الغرناطي حيان أبو برز معطي
أبو عبد وبرز اللغات، بني مبقارناته املشهور مالك ألفية ابن ــارح ش
ــهرته إلى ش فطارت ،(1323/723 (ت الصنهاجي وم ــرٌ أج اهللا بن
األجرومية التعليمي» ــه مصنف كلها بفضل ــالمية االس اآلفاق

قرون. ستة طوال تدريس النحو العربي في اعُتِمد «الذي

بقسط  «أسهموا البربر االستعراض أن» هذا من يستخلص
شأنهم مباشرة، بالدين املتصلة االسالمية العلوم بلورة في وافر
كانوا كثيري ــم ألنه ــالمية، االس ــعوب باقي الش ــأن ش ذلك في
قيم من األصول في ما ــتنباط واس صيانة العقيدة ــرص على احل
إلى منهم عدد ــْبُق َس هذا القول يؤكد ــرعية. ش وأحكام ــة روحي
يُرمى كان الذي 105هـ) - 24) عكرمة البربري نعني رواية احلديث:
ــابق، كس ومن نهج نهجه اخلوارج، ــب مذه إلى انتمائه ــار بإضم
لم يتميز» ــّر). ب احمليط: القاموس ) ــى موس بن ومحمد وميمون،
من العمل في االسالمية الشعوب سائر عن اذن «في شيء البربر
النحو في أنتجوه الفاحص ملا أن إال وأخيرا، أوال الدين أجل خدمة
بيداَكوجية ــميه أن نس ميكن ــا فيم املتخصصني هم ــم يجعله



9091

خألخخمُّوق سخجمُّجت

الفرس كان بعدما ــا ــوا قواعده أرس هم الذين العربية، إذ ــة اللغ
غرابة وال الوجود. العربية إلى اللغة الخراج فقه ــوا قواعد أرس قد
العربية ــوا يتكلمون يكون لم معا و«البربر» ألن الفرس ــك ذل في
في كتبوا األمازيغيني أنهم النتاج الفاحص يرى ــليقة... ثم بالس
مؤرخيهم ــاهير مش من املغرب. تاريخ في وأغزروا، خاصة ــخ التاري
ــس الهجري)، اخلام (القرن ــذق البي الصنهاجي ــي عل بن ــر أبوبك
واالفراني، ــتالي، والفش غازي الكتامي، وابن عذاري، واجلزنائي، وابن
وغيرهم ــوس، وأكنس الياء)، وتخفيف ــزاي ال بتفخيم ) ــي والزيان
عملهم» في ــارقة النقاد املش يرى من ببربريتهم، أو ــوا ممن صرح
تدوين في األمازيغيني من ُوٌفقوا ــن ومم خلدون. «كابن بربرية نزعة
العبدري عبد اهللا وأبا بطوطة اللواتي ابن نخص بالذكر ــالت الرح

اهللا ابا سالم العياشي... وعبد احليحي،

األدب وفي ـ العربٌي ــعرـ  الش «في قرض البربر ــهام» لكن إس
إنتاج إلى ــر بالقياس وزن كبي يكن ذا لم ــة عام بصفة ــائي اإلنش
من ال ــيني، األندلس العرب إنتاج ــى إل بالقياس وحتى ــارقة، املش
أخص. بصورة والكيف ــودة اجل حيث من وال ــم، والك احلجم ــث حي
اليعرفون كانوا األمازيغيني جماهير أن هو ذلك في ــبب الس ونرى
أغلبيتهم في أن يتعلموها كانوا ُقٌدر لهم وأن من العربية، اللغة
في يجنحون ــوا كان بل ــليقة، س بها عن احلديث على ــؤون الينش
رضعوها التي ــة باللغ التخاطب إلى ــة العادي اليومية ــم حياته
مادام صناعة الكتابة في برعوا ولذا األمازيغية، ــي وه اللبان، مع
هو كما ــتنباط، واالس ــتدالل واالس التحليل إلى يهدف ــم عمله
أو ــفية، الفلس الصوفية ــالت والتأم والنحو ــه ــأن في الفق الش

ولم والتاريخ. ــة الرحل في ــأن الش هو كما ــرد، والس الوصف ــى إل
الفني النثر ــي ف صرف، ال توليفي ــاء إنش هو فيما بطريف ــوا يأت
ابن يكون أن ــتبعد يس االعتبار، ال هذا (بناء على ــعر. في الش وال
إلى ــير تش كما األصل، «أمازيغي العرب ــان صاحب» لس منظور،
سماء في ما شيئا تألق جنمهم من االفريقي). وكل ذلك نسبته:
أو عربية لغوية ــة بيئ ــأوا في نش قد البربر» العربي، من» ــعر الش
ــأة، النش ــرقي املش البربري ــابق كس ــتعراب، باالس العهد قدمية
ومدغيس ــن، واملوط ــي املولد األندلس البولوَكيني ــاق الزق ــن واب
األغلبية ــيئة...أما والنش املصري املولد البوصيري الزاجل، واالمام
في ــون منغمس وهم القريض ــوا تعاط الذين ــني األمازيغي ــن م
فيض يفعلوا عن فلم ــرة، بالبرب «املطبوع ــم »املغاربي مجتمعه
حتى كثير منهم، ذلك شأن .» إصرار إرادة و«سبق ولكن عن خاطر،
اليوسي ــن احلس علي أبي أمثال املفكرين والكتاب الفقهاء كبار
في املغربي النبوغ إن» ميكن القول ولذا السوسي . اتار ومحمد
انتفاعي «ولم هو» ما في العصور ــوال «انحصر ط العربي األدب
األعلى. الطراز من فني في نثر وال ال في شعر رفيع بوضوح يتجل
«كما اجلماهيري ــتعراب» االس حركة بطء هو ذلك في ــبب والس

. سنبٌني



9293

خألخخمُّوق سخجمُّجت

خألخخمُّوق خحنسهحمخز
النسبي؛ عوامله ومراحله؛ وأسباب بطئه.

ــائي األدب اإلنش في نبغوا ــلمني املس الفرس من جيل كان إن
في ــأوا نش فألنهم ــرا، ظاه ــا ــري، نبوغ والنث ــعري الش ــقيه بش
وقتئذ العرب فصحاء وخالطوا بالعراق ــة العربي البالغة عواصم
األولى، حيث فصاحتها مبقومات ــبثة تزال متش ال العربية كانت
نعومة منذ معا، واجلوارح اللسان عربي ــأ ينش منهم الفتى كان
العرب كان حيث املغرب في «ال البربر يعرفه» لم وذلك ما أظفاره.
الشعوب بني التآلف يتيسر لم حيث األندلس وال في قليلة، أقلية
الفرس اندماج كان ما فبقدر ــالمي. االس اتمع منها التي تألف
بقدر في القادسية، انهزامهم بعد ــريعا س العربي ــط الوس في
جزيرة املغرب على» الوافدين بالعرب األمازيغيني احتكاك كان ما
الفرس كان فبينما كليهما. الطرفني على عسيرا شاقا «احتكاكا
األول القرن أحضان الثقافة العربية النائشة خالل في ــون يعيش
الوالة جيوش ــني ب متتابعة ــات واملناوش ــت املعارك كان الهجري،
العباسية الدعوة وبينما كانت األمازيغية. القبائل وبني األمويني
وتآزر، ود معاملة والفرس العرب فيها يتعامل ــان خراس في قائمة
األمويني. العمال تعسفات بسبب بالد املغرب يسود الغليان كان

الفرس، من قوية ــاندة مبس اخلالفة على العباسيون ــتولى اس وملا
الطبيعي من فكان املشرق، سياسيا عن ــتقل اس قد املغرب كان
باللغة بينهم التخاطب على حالهم في األمازيغيون ــتمر يس ان
طرأ ما ــهم. في نفوس اجلديدة العقيدة على فطرأ . ــة األمازيغي
ما ذلك من التاريخ ــجل وس اخلطيرة، أو الطفيفة االنحرفات ــن م
من االنحرافات تلك خاصة. وغمارة شأن البرغواطيني في سجله،
وجهة نظر من لكنها ــردة، ال من نوعا تعتبر ــلم املس نظر ــة وجه
عن صادرة ــة ثقافي ردود فعل ــة تعتبر التاريخي ــيولوجية السوس
الشعائر إقامة مدلول ذلك هو الكيان الذاتي. على احلفاظ غريزة
ميكن ولهذا الغماريني. ــد وعن برغواطة عند باألمازيغية ــة الديني
«في البربر دخول» مبجرد لم تنطلق حركة االستعراب إن ان نقول
يصعب ولهذا سنوضح. بعد كما انطلقت فيما ولكنها االسالم،
بالعربية، ففهموا ــده في جن ــن زياد خطب ب بأن طارق ــليم التس
بالعربية فيهم خطب إما يكون أن ــح إّنا نرّج ــاطة. وس بدون عنه
خطبته فيما ونقلت باألمازيغية ــم فيه خطب وإما عنه، وترجم
النقصان أو أو ــادة الزي من ذلك يتحمل ــا م مع إلى العربية، ــد بع
للعربية، جاهال يكون طارق أن ــن املمك غير من كان فإن ــل. التبدي
فليس نصير، ــى بن ملواله موس لزومه في عهده بها ــدم لق نظرا
ألفا عشر االثنا البربر« جنده» يكون أن املمكن وال من احملتمل من
ما يفهمون بحيث لغة الضاد ناصية جلهم ـ أو كلهم ـ ــون ميلك
ــهورة اخلطبة املش تلك بأن االعتقاد إلى ــل مني يجعلنا ومما ــول. يق
أولئك اجلند» ــوس نف في أثارت كونها باألمازيغية، ــال أص ــت أُلقي

. الروايات تفيده ما حسب للقتال، «حماسة البربر
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عقبة بن  عهد من التاريخ ــات ماجري ضوء في املؤكد ــن إن م
لم ــتعراب االس حركة أن زرهون، جبل إدريس قدوم املولى إلى نافع
بعد بطيء إال بطء يذكر، وأنها لم تنطلق في ــن ذات مفعول تك
إدريس العرب) املؤرخون ــه «(ال أوربة كما يكتب أوربا قبائل» ــة تولي
املغرب في ــتعراب االس ــتكون مسيرة وس ــلطانا عليها. س األول
أنها مبا طويلة، مسيرة خاصة، األقصى املغرب وفي الكبير عامة،
ما منها متٌ الهجري، عشر اخلامس القرن ونحن في مداها تبلغ لم
بالبطء والتلقائية، ومتيزت وثانيتها متيزت أوالها أربع، مراحل في متٌ
وهي احلالية رابعتها ــزت متي بينما االضطراري، ــارع بالتس ثالثتها

. التمٌنع من لنوع بالتسارع املتزايد املثير

االستعراب. مسيرة االولى في املرحلة - 1

املرابطني ــد وعه ــة األدارس ــد عه ــة املرحل ــذه ه ــتغرقت اس
من املمتدة احلقبة ــذه ه في من عهد املوحدين. األولى ــود والعق
املوحدي، على ــي عل بن املومن عبد ــى وفاة إل وليلى إدريس ــدوم ق
ضيق حضري مجال ــي ف محصورة العربية كانت التقريب، ــه وج
في أحاديث ــة للعربي ــيادة الس كانت األمازيغية. إياه ــمها تقاس
مدينة استوطنت التي والقيراونية واألندلسية االدريسية األسر
الذكور، ــيما الس ــر، األس تلك أفراد أن االحتمال ترجيح مع ــاس، ف
من ــواد يصفتها لغة الس األمازيغية تعلم إلى يضطرون ــوا كان
حيث املساجد، في احلال بطبيعة ــيادة الس وكانت لها ــكان. الس
التريل. حلقات في القرآن ويتلى اخلمس بها الصلوات تقام كانت
هذا آنذاك. ــه قلت على يُكتب، كان ــا في م ــيادة الس لها ــت وكان
القالئل ــدن امل في بكثير ــل أق وبدرجة وليلي ــي ورمبا ف ــاس ف في

أما العهد. ــي ذلك ف املغرب ــمالي ش في أقصى األخرى املوجودة
السكان، من ــاحقة الس األغلبية تقطن كانت حيث البوادي في
ــداء ضعيفة إال أص للعربية ــن تك ــم فل منها، ــة النائي ــيما الس
الدعوة أن تلك ــة خاص ــالمية اددة، االس معها الدعوة ــا حتمله
علياألمازيغية. إال ــة ــاد باألولوي ــا االعتم ميكنه كان ما ــها نفس
عهد في اجلمعة، خطب أكانت مثال يُعلم ــدا أن ج الصعب ومن
وحدها بالعربية تلقى املوحدين، قبل بعدهم جاء ومن ــة األدارس
معا؟... بهما باألمازيغية أم تلقى كانت أم ــاجد، املس معظم في
بـ» البربرية يلقى الصالة إلعالن األذان كون بهذا السؤال يسمح
يحرر علٌي املومن بن عبد اخلليفة املوحدين وكون عهد أوائل «في

وكون باألمازيغية، أيام اجلَُمع في الناس ويخطب الدينية رساالته
في االس ــب للتخاط لغة األمازيغية ــد يعتم املوحدي ــالط الب
أن األذهان عن واليعزب .(344 ــر..343، مآث الصحيح في ــند (املس
لم وورعه، تقواه على نفسه، ــفني بن تاش يوسف املسلمني أمير
ــعراء الش ملدح ــتهانته اس تكن ولم باألمازيغية، يتكلم إال ــن يك
وثانيهما للعربية، عن أمرين، أولهما جهله إال صادرة األندلسيني
على مضض، املدح إال اليتقبلون أنهم األمازيغيني تقاليد ــن أن م

. احلضوري املدح السيما

في ــوا كان ــالد الب ــكان س وأن ــا، بطيئ كان ــدن التم أن ــا فبم
وبني اجلبال والسهول يتنقلون بني ــباه رٌحل أش رٌحال أو معظمهم
في املغربية، ــق املناط ــاري، فقد ظلت والنجود والصح ــات الواح
ــة العربية، إال للغ النفوذالفعال مجال ــن ع خارجة املرحلة، ــذه ه
ــعاع اإلش قطبي بني وصل كانت صلة التي هي واحدة، منطقة
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املعروفة املنطقة ــي ه واألندلس، فاس بني أي ــة، العربي للثقافة
اجلهة قارة بتلك القاطنة ــل كانت القبائ جبالة «. ــم» باس اليوم
ــتعرب، ببطء بأنها أخذت تس ميكن اجلزم ولذا قرون، ــكن منذ الس
واألندلس، فاس بني الرابطة الطريق َحافَتِي على باستمرار، ولكن
من أي العدوتني، بني العالقات فيه متتنت العهد الذي من انطالقا
الهجري، الرابع القرن املوافقة ألواخر امليالدي ــر العاش القرن أواخر
نشاهدها «كما استعراب» جبالة إلى نتيجة بعد فيما ــنعود وس

اليوم.

الثانية. مرحلته املغرب في استعراب - 2

ــن املوحدي املوم ــد عب ــد، ــن غير قص ع املرحلة، ــذه ه ــن دش
كان ــة التي العربي القبائل ــى) املغرب (األقص إلى ــتقدامه باس
من انطالقا ــا إفريقي ــزو أباحوا لها غ ــد قبل ق ــن م ــون الفاطمي
في املغرب األجناد القبائل جتوب تلك املصري. فلما أخذت الصعيد
والصغير، ــر الكبي ــني لألطلس الصحراوية ــي واحلواش ــرقي الش
شيئا تتسرب أخذت أنها ــيما العربية، الس اللغة أزر وجودها ــٌد ش
بني الفاصلة املمرات بعض وإلى األطلنتية إلى السهول ــيئا فش
تلك بني عنها الدفاع في يُتواكل التي الكبرى األمازيغية ــل الكت
السهلية املناطق اذاك أخذت .( les Arabes en Berbérie) الكتل
خاصة باطراد، ولكن شك دون من بطء قي تستعرب، ــاطئية الش
قد ــدون واملوح ــون املرابط كان ــة ــنا «األمازيغي تامس ــل» قبائ أن
فتقلصت متماسكة، غير فلوال وجعلوها بقوة، شوكتها كسروا
في تنحصر وأخذت التخاطب باألمازيغية، النواحي رقعة في تلك
تيٌط ما حول ــذل «في ال صنهاجة عن» عرف ما مثل لغوية ــزر ج

احلالية) و«مازيغن «(وهي اجلديدة ــا) حالي أمغار اهللا عبد (موالي

ــاوية والش ــتعربت مناطق دكالة اس وهكذا ــت، اٌمح ثم ــور. وأزم
تداخل على ــهد يش الغرب«. ومما ــو» «وه و«أزاغار ــنا)، تامس (أي
ــاوية والش دكالة «في «البربرية الفصائل مع العربية ــل الفصائ
في ــر األمازيغية والتعابي والتراكيب ــاظ األلف تداخل هو ــة خاص
أخرى إلى منطقة من ــي «ازن اجليش وبتنقل» احمللية. ــات اللهج
عند األخرى، املناطق السهلية من جزءا عربية قبائل ــتوطنت اس
ومراكش، فاس الُكبريني العاصمتني واملمرات قرب ــفوح اجلبال س
وموريتانيا ــة الغربي املغربية ــراء الصح في أخرى ــل قبائ وتوغلت
وهكذا اللمتونيني). ــة «(صنهاجة ببقايا» زناَك ــت هناك واختلط
طوال واالجتماعية ــة واالقتصادي ــية السياس العوامل تضافرت
عند املغرب عليها ــد وج التي اللغوية اخلريطة ــم لرس قرون عدة
وهي واالسباني، الفرنسي األوربي ــتعمار االس قبضة في وقوعه
املوحدين عهد ــني ب معينة، مناطق في معاملها ــرت تغي ــة خريط
في ــتعراب االس حركة لكن بينا. كما ــرين، العش القرن ــع ومطل
في خاصة ــل، قب كانت من ــا كم بطيئة ظلت ــرى االخ ــق املناط
قلب في وباألحرى ــر، اجلزائ أو ــرب املغ في ــواء س والواحات، ــال اجلب
حركة فإن املدن، ــا في قبائل التوارَكـ، أم انعزلت حيث ــراء الصح
باخلصوص، فاس في املرينيني، عهد من ابتداء تسارعت االستعراب
املرينيني ــة ــيطها: سياس تنش على ــة ثالث عوامل ــرت تضاف ــا مل
ــمالي ش مدن إلى األندلس من ــلمني املس هجرة ثم ــة، التعليمي
بأن السالطني العلم مع امللك، مقاليد ــرفاء الش تولي ثم البالد،
لهجة» بربرية قريب يعرفون عهد كانوا إلى ــهم أنفس ــرفاء الش
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البربر في ــم يكل اهللا العلوي» ــد عب ــن ب ــد محم ــرى. كان أخ «أو
األول، احلسن وكذلك عن الزياني) نقال ــتقصاء (االس ــانهم« لس
األطلس املتوسط الذين قبائل ــيوخ ش من ــمعناه س ما ــب حس
ــوان ازن أع يكون أن ــتبعد املس ــن وم عهده، ــر أواخ ــأوا في نش
خاصة «البربرية«، ــم تعل على احلرص ــالطني في بالس اليقتدون

. اجليش وقواد األقاليم عمال منهم

ملقاومة  ثقافية وسيلة االستعراب الثالثة: املرحلة - 3

االستيطاني. األوربي االستعمار

القرن هذا مطلع في جيوش االحتالل املغرب على ملا ُسلطت
املستوى على ــالح بالس األول هو املقاومة الفعل رد كان امليالدي،
ــى اجلبال، إل ــهول الس من ــرعة بس املعارك فانتقلت ــعبي، الش
كلها الناطقة ـــ القبائل بني احلربية ــاّدات هناك املش واستمرت
قرن. ربع عن ــل ما اليق ــبان واالس ــيني الفرنس ـ وبني باألمازيغيةـ 
في أو الريف ــي ف ــواء س املعمعة، من املقاومة ــت القبائل فخرج
فضعفت واقتصاديا. ــريا بش القوى منهوكة ــة، الثالث ــس األطال
لها كانت التي ــية والسياس االجتماعية ــة ذلك املكان ــن جراء م
في ظهرت (1937 ـ 1912) بالذات تلك احلقبة أثناء من قبل. وفي
تنظيم إلى ترمي مغربية وطنية حركة لقيام األولى املدن البوادر
جديدة، أسس على الدينية ــاعر املش بتعبئة ــية، سياس مقاومة
عبده ومحمد األفغاني الدين جمال ــرق املش في وضعها قد كان
في وتبلورت عشر. التاسع القرن ــالمي، خالل االس الفكر لتجديد
ــية السياس املقاومة» ــتراتيجية الس العريضة اخلطوط األذهان
أسموه الفرنسيون ما ــتصدر اس عندما ،1930 ــنة «س ـ الدينية

على املرتكز ــتعماري االس عملهم نطاق «في البربري «الظهير بـ
السلفي الفكر معرفة إلى الوطنيون فتطلع ــد«. تس فٌرق مبدإ»
استيراده، وأسسوا» أجل من املشرق أعناقهم إلى واشرأبت اٌدد،
ــباب، الش ــاط أوس في ــه تعاليم ــر لنش ــعيا «س ــرة احل ــدارس امل
الثقافة ــك بذل ــطت فنش القرويني. ــة ــج جامع ــت برام وأُصلح
مضامينها انتشار على وساعد كبيرا، نشاطا العربية اإلسالمية
املغاربة فاهتم ــتعماري. االس للظلم املناهضة الصحف ــور ظه
موقعه حسب يستطيع قدر ما على ــتقاللية، كل االس بالدعوة
تعلم في ــم رغبته وقويت واجلغرافي. ــادي واالقتص ــي االجتماع
أضف . الوطني ــز ــي مدعوما باحلاف الدين صار احلافز ــة، إذ العربي
الغرامية ــي األغان إلى ــتماع باالس أولعوا ــباب الش أن ذلك ــى إل
ــطوانات الفونوغراف، أس ــن م أو االذاعة ــواج أم على ــرقية املش
مكامن ــى ــتحوذ عل كانت تس ــة للنضال احملٌمس ــيد األناش وأن
ذلك فخدم ــة. ــبات االحتفالي املناس ــي ف اجلماعية ــالت االنفاع
واملواصالت النقل وسائل أن ــيما انتشار اللغة العربية، الس كله
«إلى عهد و«الرٌقاص واالبل واخليل الدواب عهد قد تخطت كانت

السريع. والبريد والهاتف والقطار احلافلة

ــتعربت اس ـ 1955 و 1912 بني ما ـ أي بالذات املرحلة هذه في
ااورة كقبيلة غياتة احلجم، املتوسطة القروية بعض اموعات
التي األمازيغية العائالت من به البأس عدد واستعرب تازة، ملدينة
الطالب بعثات ــرت وكث طلبا للرزق، ــدن ــهول وامل الس هجرت إلى
اخلصوص. ــى ــبانية «عل االس ــة «املنطق ــن م ــر، ملص ــة املتوجه
الفرنسية املدارس باسم» آنذاك املعروفة املدارس وساهمت حتى
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في احلواضر، ــان األعي البناء العربية ــة اللغ تعليم «في ــة املغربي
ــف يوس و«موالي «بفاس، إدريس ــوالي م ثانويات» ــن م وتخرجت
قليلة الطلبة، ــن م أجيال مبراكش ــد» محم ــيدي و«س «بالرباط
أما والفرنسية. العربية اللغتني في التكوين متينة لكنها العدد
(écoles urbaines) ــة» احلضري املغربية ــية الفرنس »املدارس في
األسبوع في ــاعتني ونصفا الجتاوز س العربية املواد فكانت حصة
املدارس وفي ــان). ــدارس أبناء األعي م في ــاعات س أربع من (بدال
جدا عددها ضئيال كان ــي الت ـــ القروية« ــة املغربي ــية »الفرنس
1920Bulletin de) ــة ــة منعدم العربي ــواد امل ــة ــت حص كان ـــ ـ
ــنة س وفي املدارس. ــت توجد تلك كان ــا حيثم (...l'enseigment

احلضرية جميع «املدارس في العربية ــواد امل حصة ارتفعت 1947

ــع تس إلى ثم ارتفعت ــاعات، س ــبع س «إلى املغربية ــية الفرنس
ــها نفس ــنة في الس وتقرر ،1950 ــنة س دقائق ــر وعش ــاعات س
س) ــدارس املهنية (07.10 امل برامج في العربية املواد إدارج ــدأ مب
1950Horaires- Programmes,) (08.10س) ــة القروي ــدارس وامل
Le Collège Berbère) أزرو  ــة بإعدادي ــا أم .( ,Instructions

ــام يلي، فيما يهم األقس ــا كم ــع الوض ــور تط ــد ) فق d'Azrou

البربرية كانت» إلى سنة 1935 ــنة 1928 س األربعة: من الثانوية
االعدادية مدير ــل قب من تُدرٌس العربية ــت إجبارية، وكان ــبه «ش

احلصص ــارج خ العربي) األدب ــي ف املبرز Roux ــيد (الس ــه نفس
في ــاعة س مبعدل ــة مزرية، ومعنوي ــة مادي ظروف ــي ف ــة، العادي
اللغة ساعة أدرجت 1941 ــنة س إلى 1935 ــنة س ومن األسبوع.
االعدادية ــر كان مدي ــمية. الرس العامة ــص احلص ــي ف ــة العربي

العربي مبادئ النحو فيها يلقن العربية) في ااز Bisson (السيد
الفترة هذه في الترجمة. إلى مبادئ باالضافة ــية، الفرنس باللغة
احلصة خارج ــن تلق اختيارية «مادة ــة »البربري ــادة اللغة م صارت
العربية اللغة وفي أكتوبر 1941 ارتفعت حّصة العامة. الرسمية
غزال األخضر أحمد السيد األسبوع، و عٌني ــاعات في س إلى ثالث
تدرٌس اختيارية «مادة البربرية وظلت» العربية، للمواد ــتاذا أس ( )

تدرٌس في كما العليا « املغربية ــات الدراس ــراف» معهد حتت إش
حصة صارت 1949 سنة من وابتداء ومراكش. كفاس أخرى مراكز

الباكلوريا. إعداد أقسام أحدثت ثم ساعات، أربع العربية املواد

يتعلق بإعدادية  ــا املعلومات، فيم هذه هنا نثبت أن ــا حرصن
مشاعر متليها ــياء أش املوضوع ويكتب في ما يقال كثيرا أزرو، النه
ــجل تس أن ينبغي بينما ــردة. ا للحقيقة ــّر حت ــي غير ــة ف وطني
أن منها مثال ــيان، النس يغمرها أن ــى يُخش أخرى حقائق للتاريخ
احلماية«، » عهد طيلة خاضعة، ظلت الثالثة األطالس ــة منطق
سكانها إال بإذن، فيها يَُتَجٌول ال ــي، ــكري الفرنس العس للحكم
ــيني، الفرنس للضباط ــكرية العس التحية ــة تأدي على ــرون مجب
ــة االجبارية باخلدم يقوم ــم أن منه بالغ كل ذكر ــى عل ــروض مف
ملزمون سجونها ونزالء ــنة؛ س كل من ايام ملدة أربعة االوراش في
يُصٌفد احلاكم، ــال بب ــاقة التي تخطر الش األعمال جميع ــاز بإجن
أو يتذمر، يحتج أن ــفه ــٌولت له نفس س من احلديد كل في منهم
األحجار مقالع إلى قيوده، في يرُسف وهو الرسغني، دامي ويساق

. والكدح الكد أماكن من شاكلها وما
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نطاق  في مقصودا تعريبا ويصبح يتسارع - االستعراب 4

اللبس. يكتنفها إديولوجيا

ــتعرب من اس من ــتعراب اس في ــوى واألق األول ــل العام كان
العقيدة ــو صدق األولى والثانية، ه املرحلتني ــالل ــني، خ األمازيغي
طريق وكان بالقبلة. والتعلق العربية اللغة وتقديس ــالمية االس
القرآن واالحتكاك وحفظ الدينية الشعائر ممارسة هو االستعراب
وجود على ترتب آخر عامال ــن لك العرب. من املغرب ــتوطن اس مبن
أن اليخفى . ــي االجتماع ــي العامل السياس وهو األول، ــل العام
ممارسة كل أن ذلك نتائج ومن الدنيا. عن الدين اليفصل ــالم االس
احلكم وأن مشروعية االسالم، باسم الدعوة تستوجب سياسية
أن ومبا االسالمية. التقاليد من إال تُسَتمد الميكن أن ــلطان والس
لالمامة املرشح على ــتوجب تس ــٌنية الُس ــالمية االس التقاليد
على كل املتحتم ــن م صار فقد ــيا، يكون قرش ــم) أن للحك (أي
في ــاس الن ــارى فتب ــيته. ــت «قرش أن» يثب ــي سياس ــوح طم ذي
ــية القرش ــجرات الش من» غاباً ــرب املغ ــات« وأنبت »االثب ــك ذل
إلى يوصل بها ــة، التي الدوحة النبوي إلى «االنتماء ــجرات «و«ش
اتخاذ «في والعقد احلل أهل ملشاركة» املؤٌهلة االجتماعية املكانة
Esquisse d'histoire religieuse; Histoire) ــي السياس ــرار الق
من ــرد الف ــف مواق ــل تتسلس ــذا وهك .(politique du Maroc

تعلمه أولى، إلى ــة مرحل في ــيرته األمازيغية عش عن انقطاعه
قروي أو ــري حض ــط وس إلى اندماجه في الدين، وعلوم ــة العربي
ــابه انتس بها ــجرة «يعلن »ش إخراجه األصلي، إلى ــطه وس غير
هذه قريش. ــة قبيل إلى األقل ــى عل أو ــرف النبوي، الش بيت ــى إل

ــك املوحدين. والش عهد من ابتداء تاريخ املغرب ــت الزم الظاهرة
تفاقمها ولعل ــة، األدارس عهد في للوجود برزت األولى بوادرها أن
ــي على اضطهاد املكناس العافية أبي بن ــى موس حمل الذي هو
الظاهرة عامال حال، كانت هذه ــرف. وعلى كل الش يدعي من كل
الرزق طلب األمازيغي من تستدرج ــتعراب، عوامل االس أقوى من
إلى السياسية، االجتماعية أو املكانة التماس إلى الدين أو علوم

. ألصله التنكر

االجتماعي، ــي والسياس الديني املتداخالن، ــالن العام هذان
ــاط األوس في ــيما الس ــوم، الي ــى إل ــاريا س ــا مفعولهم ــزال الي
عزم القول، ــلف من س فيما رأينا كما دعمهما، ــد وق التقليدية،
احلقبة خالل ــيحي األوربي املس ــتعمار مقاومة االس على املغاربة
كانت (1955) ــخ التاري هذا ــى فإل .1955 إلى 1912 ــن م ــدة املمت
األول، إدريس عهد في ــى األول انطالقتها منذ ــتعراب االس حركة
توجهها تلقائية ــة حرك حددناها، ــي الت الثالث ــا ــالل مراحله وخ
ليس غير. وسيلة ــتعراب االس وكان ــهم، أنفس األمازيغيني إرادة
في طلب املكبوتة ــات الطاق تفجرت ــتقالل االس ــاء عهد ج وملا
ـ الٌدنيوية العلوم كفة ــع ترجيح م أنواعها، اختالف على العلوم
فاتخذت كفة العلوم األُخروية. على ــرب ـ املغ تاريخ في مرة ألول
والتعميم، التوحيد، : ــعارات أربعة، هي ش التعليمية ــة السياس
في بتفاوت ــعارات هذه الش األحزاب وتبٌنت و«املغربة«، والتعريب،
األثناء تلك ــي وف الواضحة. غير مضامينها ــة بصالحي ــاع االقتن
فظهر للعيان شيئا ــيا وثقافيا. سياس ــرق باملش تأثرا املغرب ازداد
إقصاء إلى مبدئيا الهادف ـــ التعريب ــعار ش وراء أن من ــيئا فش
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هي بها، غير مصٌرح غاية ـــ الثقافي اال من ــية الفرنس اللغة
وجعل املغربي، ــاري ــق احلض النس في األمازيغية املعالم ــس طم
الدراسات صعيد على حتى ال يُهتم بها منبوذة األمازيغية اللغة
وذلك اجلامعات العاملية، كبريات في به معمول هو كما ــة النظري
حيث اللبس من يكتنفها ــية سياس دعايات بل دعاية، في نطاق
القومية إديولوجيا وعلى تارة، ــالمية االس القيم على ترتكز إنها
توهم «إذ ــة الوطني ــم القي على» ــى حت أو ــرى، أخ ــارة ت ــة العربي
اخلطيئة البربري «هو الظهير أن» الصاعد اجليل وتوهم ــها نفس
السريع عنها باالستعراب يكٌفروا «ان ينبغي «للبربر األولى التي
فيما (املتضاربة ــات الدعاي تلك تخلط ــا وكثيرا م ــروط. املش غير
العرق ــى» ــاعر االنتماء إل ــة مبش الديني ــاعر املش ــا) أحيان ــا بينه
صباح ترددها ــازمي تع ــى إل واملتمنيات ــات الرغب ــٌول وحت » ــي العرب
عبارتي» ــي ف ذلك ــى يتجل كما ــوب، باملطل ــي تف لعلها ــاء مس
العقيدة) ــى عل العرقي ــاء االنتم ــدمي «(بتق ــالم واالس ــة العروب
في أن يحدث ــية خش املغرب عروبة « (بتأكيد ــي العرب ــرب و«املغ
املغربي اتمع بنية تتجاهل الدعاية هذه كانت نزاع). وملا شأنها
عبر من يتضمنه ــا وم املغرب تاريخ ــى وتتناس ــيولوجية، السوس
كل عن فعل رد ــدر يص أن املتوقع من كان ــا، االعتبار به من ــد الب
»معقلنة «. فنشأ غير «أو «معقلنة أمازيغية مغربي له مشاعر
في الثمانينات، وأوائل السبعينات أواخر جتسم فكري تيار بالفعل
ــلطات الس منها وقفت أمازيغية النزعة ثقافية جمعيات ظهور
في ــواء س املعلن، غير ــ موقف املنع اآلن إلى حد ــ ــية السياس
متواصلة التعريب» عملية» ــزال ت ال وهكذا اجلزائر. في أو ــرب املغ

على أو الدولة ــتوى مس على يتحمس ــن م ــاندتها يتحمس ملس
من التحمس ــه يحتمل األفراد، مبا ــتوى مس أو ــتوى الهيئات مس
ميل إلى ــن وم احلقيقة، ــن التغاضي ع ــن وم الواقع، ــن ع عفلة
أصبح وهكذا ــاس. الن ــاعر ملش جتاهل ومن ــف، والتحري ــف التزيي
هناك بأن ــالمي يشعرون االس تاريخهم في ألول مرة األمازيغيون
العرقية باحلٌُجة إلى االستعراب الذاتية تدعوهم إرادتهم غير إرادة

.(1) الدينية احلٌُجة لفائف في امللفوفة

عشـر قرنـا مـن  بعـد ثالثـة اللغـوي الوضـع - 5

االستعراب:

نص ما وألمر العربية. ــة اللغ هي املغرب في ــمية اللغة الرس
ــألة، املس هذه تُْغـِفل ــادة ع ــاتير الدس ألن ذلك، ــى عل ــتور الدس
خطب ويستخلص من ضمنيا. عنه معبر اللغة اختيار باعتبار أن
بالعربية املقصود أن ومحتوياتها ــكالها أش حيث املسؤولني، من
االختيار هذا في إال» لهجات«. هو ما سواها الفصحى، ألن ما هو
املثقفني فئات من أن ذلك من فنتج العربي. لالنتماء تأكيد أيضا
من مبظهر الظهور ــى عل يتبارون خاصة، ــس التدري ورجال ــة، عام
أن ذلك من ــج ونت ــانه وقلمه. لس طوع وجعلها ــى ــَل الفصح َذلٌ
قواعد تطبيق حرصا على ــاس الن ــد أش املغاربة أصبحوا اخلطباء
لذلك، وحتى يَعَجبون ــارقة املش إن حتى واالعراب، النحو والصرف
في ــهم مبا أنفس ويحرجون الناس يُحرجون ــض املتفصحني بع إن
مييل املثقفني من بني من إن ــم من تكلف. ث اخلطابية ــم مواقفه
وكثيرا ــية. بالفرنس التخاطب والكتابة إلى األول تكوينه بحكم

ُمسَتلَِبني . أنصار العربية ويعدونهم بسلوكهم ينٌدد ما
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فلغتها  ــة املغارب من ــة العريض ــة االجتماعي ــرائح الش ــا أم
«أي الدارجة فإما هي» ــليقة، س عن عندهم بها املنطوق املعتادة
بني ــتركة مش وهي لغة فيها، إعراب ال «التي العامية ــة» العربي
من جهويا يطرأ عليها ما مع التقريب، على وجه ــكان الس جميع
املنقسمة األمازيغية هي وإما وااللفاظ؛ والنبرة اجلرس في تغيرات
بعض باجلرس والنبرة لهجات رئيسية يتميز بعضها عن ثالث إلى
الوقت في والسبيل في التأثر بالعربية. والتفاوت وااللفاظ أيضا،
يعرفون األمازيغية يزالون ال الذين املغاربة عدد إحصاء إلى الراهن
االحصاء ــذ من ألغت ــؤولة املس الدوائر ألن ــا، يومي ــا ويتكلمونه
البربرية بإدراج» االهتمام ــتقالل، االس في عهد ــكان للس الثاني
وإذا صرح يعرفونها؛ أنهم املواطنني في يُحتمل التي اللغات «بني
بإمكان وإمنا ليست بلغة. بأنها أجيب بأنه يعرفها تلقائيا أحدهم
1939 ــنة س كانوا ــن الذي املغاربة ــدد ع ــع على يطل أن ــث الباح
بجرد إذاك، ــي الفرنس منطقة النفوذ في ــة، األمازيغي يتكلمون
Répertoire». » ــا: عنوانه التي االدارية ــة الوثيق في وارد ــو ه ما

...alphabétique des confédérations

اختالف بني تطابق ما من إظهار ــو ه هنا أكثر ما يهمنا ــٌن لك
مر التي ــع األرب املراحل ــع تتاب ــني وب ــة املغربي ــة العربي ــات اللهج
لهجة وهي ــوءا، ــدم نش األق اللهجة ــد أوال جن ــتعراب. االس ــا به
القبيلة هذه إزغينت«). ــم» باس قدميا عرفوا «(الذين يازغة ــي «بن
باألمازيغية الناطقة القبائل ــها بني على نفس املنزوية الصغيرة
إلى أو اآلن، إلى ــتعمل تس تزال املتوسط، ال األطلس ــرقٌي ش في
ــِن (ْلْيٌدْين) والٌرْجلَْني الَيَدْي ذكر في ــى املثن صيغة قريب، جد ــن زم

ــتعمل تس والتزال (ْلْوْذنَْني)، واألُذنَْني (ْلِعْيَنْني) ــْني) والَعينني (ْرْجلَ
منطوقا القاف ــرف وح الفم، «أي ــٌم ْلُف «بدال من» ْلَفا ــة» لفظ
كانت قاطنة بربرية «األصل قبيلة» هذه بني يازغة وقبيلة ــاً. قاف
كانت جواره. وقد في أو ــاس ف مدينة عليه بُنيت الذي املكان ــي ف
باب قرب «الواقعة الُقليعة رأس أراضي» أن تٌدعي قريب عهد إلى
في عهد ــرعية ش غير بصورة عليها ُفٌوت لها خالص ملك ــوح فت
قبائل» ثم لهجة زرهون، جبل لهجة اليازغية ويُْلَحق باللهجة ما.
القاف كافا ــب لقل فيها أثر ال ــات اللهج هذه ــددة. «املتع ــة جبال
القلب ذلك ــدث يح بينما أصيل، عربي ــظ لف هو فيما ــودة، معق
لم تتخلص لكنها عنه، يبحث أن يستحق لسبب اجليم حرف في
وال من األمازيغي، ذات الطابع من تراكيبها ــتعرابها اس على ِقَدِم
التعابير ــقاطها على وإس األمازيغية الصرفية ــد القواع إعمال
ينادون السٌقائني (الَكرابة) ــمع تس أن الطريف مثال من العربية.
في عنه ــاء يُعٌبر امل أن هو ــر والس ، باردين«! ــا ْمل ــواق» ها األس في
تلك ــذا تتميز ه إلى وباالضافة ــه. ل ــرد مف ال ــع ــة بجم األمازيغي
معربة ــر غي البربرية« ــات» الكلم ــى عل ــا ــات مبحافظته اللهج
«أو» أزدم و» ــم اللٌط «أي ــق في» أباري ــأن الش كما هو ــة، الصيغ
املاثلة ونبراتها ــها بجرس وتتميز ــخ... احلطب، إل «ُحزمة ــت تازدم
ــة عند الكشكش إلى خفي ــبه ش ميل «خاصة في عند» جبالة
ــتعراب، االس مراحل من الثانية وتتمثل املرحلة ــكاف. بال النطق
تادال« وجنود» األطلنتية ــهول الس في املنتشرة اللهجات في أوال
اندماج فيها ــدث ح متفرقة أخرى ومناطق ــة الغربي ــراء و الصح
ــتقدمها اس العربية التي والقبائل األمازيغية القبائل بني لغوي
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على الدالة املاضي ــواهد ش يطمس لم االندماج لكن املوٌحدون.
ــي ُمعَطَيْني ف ــواهد الش تلك ــث جند بحي ــة، األصلي ــاءات االنتم
وأسماء البطون أسماء أو نفسها، القبائل ــماء أس أولهما اثنني،
أيت ــار؛ أمغ ــد اهللا ــوالي عب م ٌدووكال؛ = ــة ) دكال ــا ــراد أحيان األف
عضويا «العرب «املرتبطة ــور قبيلة زعير؛ زٌم في فالن، وأيت ــالن ف
ملا ــتعمل، املس اللغوي ــا هو املعجم وثانيهم ــلح«...)؛ بزٌمور»الش
رَكل املزَكور؛ ــزَكاوة؛ (ال املعٌربة األمازيغية املفرادت من فيه ــد يوج
ــاوية والش ودٌكالة » «تادال بني والقلة الكثرة في بتفاوت (... ــخ إل
أمازيغية فيها عناصر ــج تندم لم عربية قبيلة جتد وقد ــرب. والغ
ــاليب أس بكثير من ــة محتفظ ــا كونه نظرك ــت فيلف ــرة، كثي
»احلياينة ــة قبيل لها ــوذج كنم نذكر بالعربية، ــة اخلاص ــر التعبي
البوادي املغربية في ما حدث والشك أن بإقليم تاونات. «القاطنة
ــية والتونس اجلزائرية البوادي في ــدث ح «قد لغوي ــن» اندماج م
عهد في اختلطت، حيث أيضا مصر صعيد في وحدث ــة، والليبي
من هناك إلى ــبقها س مبن ــوارة األمازيغية ه ــني، قبائل الفاطمي

. الغرب نحو هجرت التي العربية القبائل بقايا

هجرة ــار آث في ثانيا، ــة، الثاني ــتعرابية االس ــة ــل املرحل وتتمث
فاس لهجات في ــقوط غرناطة س بعد من األندلس، ــلمني املس
شفشاون). إلى ــمها اس (احملرف وإٌشاون وتيطاون والرباط ــال وس
األخرى ــدوة الع من ــا معه حملت ــن املهاجري ــواج أف أن ــك الش
إليها، لكنها املشار املدن لغات في أثرت تعبير ــاليب مفردات وأس
فونولوجية ظواهر ــي املتمثل ف األمازيغي ــا تراثه من ُجتٌردها ــم ل
السريعة األولى، املقارنة تفيده ما ــب وحس وتركيبية. ومعجمية

التراث . ذلك على أكثر حافظت التي هي فاس إن مدينة

والرابعة، الثالثة األخيرتني، ــتعراب االس يخص مرحلتي وفيما
نقول ــة، اللغوي املغرب ــة تطوير خريط ــي ف تأثيرهما ــث حي ــن م
اللهجات ــد لتوحي ــة ــروف املالئم ــا الظ خلقت ــا إنهم ــار باختص
الدٌكالي، ــر مع يُس في يتخاطب ــي الفاس أصبح بحيث العربية،
من نوعا وخلقت »اجلبلي«؛ مع عناء بدون الفياللي يتفاهم ــار وص
يكن معهودا «لم «و«الفصحى «العامية بني والتفاعل ــط التراب
باٌجتاهني متيزتا ــا لكنهم .» و«التمدرس ــالم االع بفضل ــل قب من
الثالثة املرحلة ــزت متي كليهما. مصطنعني ــني متعارض ثقافيني
األمازيغية الثقافة إبراز أجل من الفرنسيني بعمل (1955-1912)

تلك تفتيت في ــعي الس (مع طبيعي غير ُمغرِضاً إبرازا األصلية
الفرنسيني اللغويني العلماء بعض عمل لكن نفسها)؛ الثقافة
الثقافة أفاد ــية سياس نية كل من املتجٌردين عامة) ــني (واألوربي
عٌرفها ألنه خاصة، ــة األمازيغي اللغة وأفاد ــة، األصلي األمازيغية
عن نتائج التغاضي الميكن الذاتية، بحيث وبإمكاناتها ــها بنفس
التراث الثقافي» املغاربي». ميزان من ميكن طرحه وال العمل، ذلك
تنته ولم ــنة 1955 س بدئت هذه التي أي الرابعة، ــزت املرحلة ومتي
األمازيغية ــت كان أن فبعد تدريجيا. ــة األمازيغي بتهميش ــد، بع
أقل من ــر الدولة منذ دوائ دائرة من أعلى في ــا يُتخاطب به ــة لغ
االدارة ورجال القضاء رجال بعض نظر في استعمالها أصبح قرن،
ــواها، س اليعرف على من حتى ــل، محظورا األق على ــلطة والس
عقلية» بظهور املرحلة هذه ومتيزت ــون. القان حلرف تطبيقا وذلك
من وتالمذتهم ــون التقليدي املؤرٌخون ــا به يختص ــة «يكاد علمي
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ــمون املٌتس يتوخى اجلامعيني وغير اجلامعيني؛ ــاتذة واألس الطلبة
املغربية، الشخصية في األمازيغية املعالم طمس العقلية بتلك
غير لفائدة ــخ التاري إيجابيات ــن ــن مصادرته م متك ما ــادرة ومص
هذه في ــأوا للبربر«. فنّش ــي» املاض ــلبيات س ــني، وترك األمازيغي
لكنهم أمٌلوا، أن ــى إل أحيانا ــوا ــتقالل وبالغ االس جيل ــة العقلي
إن حتى ــؤولني الكبار، املس من ــتعداد اس فيه ملن ــة مدرس صاروا
ــماء أس ــجيل تس مثال املدنية احلالة مكاتب منع على هؤالء أحد
و«إيزا إيدر« كـ» ــماء» بربرية «األصل أس ــد كٌلما ظهر أنها املوالي
بروح ــاوزات الة التج عن ــرف يَُغٌض الط ــذا بينما ه .» ــودا «و«ت
واخلطب ــوص النص ــال في يُق أو ــب يُكت كأن ــه، ــتور وحرف الدس
من »املغرب «بدال العربي املغرب بالرسمية» والشبيهة الرسمية
من» اللغة اللغة الوطنية «بدال ــة «أو» القومي «و«اللغة الكبير
في النزول ــباب أس أن مع العربية، ــة بخصوص اللغ ــمية» الرس
» ــمية و«اللغة الرس الكبير» ــرب املغ من العبارتني» كل ــار اختي

. أهل احلل والعقد عند معروفة

املغرب ــي ــتعراب ف االس ــيرة مس أن ــن كل هذا م ــة واخلالص
ــارعت تس وأنها ونيف، قرنا ــر اثني عش طيلة بطيئة ــد ج ــت كان
ضرورة بحكم ــرين العش القرن ــن م األول النصف في ما ــيئا ش
ثم األوربي، ــتعمار االس مقاومة ــل أج من الدين ــم التعبئة باس
ــتقالل. االس عهد في ــية والسياس ظروفها االجتماعية تغيرت
املغرب انفصال هو تاريخي، ــا أحدهم ــببان، س لبطئها كان ولقد
ضعف وهو ــي، جغراف وثانيهما ــدورة، بَك معركة إثر ــرق املش عن
ــكن الس ــي متجٌمع ــر» كان» البرب ــو فل .» ــدن و«التم ــران العم

ولغتهم الذاتية ثقافتهم ينٌموا أن ــا إم االحتمالني: أحد لتحقق
استعرب كما بسرعة يستعربوا أن وإما القومي، ــعور الش بدافع
كان ــذا وال ذاك، ه ال ــق وإذا لم يُحٌق ــل. وادي الني ــي ف ــون املصريٌ
الدين يتبع ــا وم الدين هو البطيء ــبي النس ــتعرابهم اس عامل
عٌربت التي هي ــالمية االس العقيدة إن ــة. السياس من نواميس
التي» هي ــيحية املس العقيدة أن كما األمازيغيني، تعٌرب من من

. األوربية الشعوب من تَلٌتـن من » لٌتـنت
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خألخخمُّوق حبمبَّىلخس
ٍلجنخسٌآلت

"برابـرا" بصفتهـم خصوصيـات لألمازيغيـني هـل 
غير؟ ليس

ــمالية، أفريقية الش تاريخ ــي ف املؤلفني كثير من ــب ذه لقد
واليزالون دائما، كانوا األمازيغيني أن إلى منهم، خاصة ــون واألوربي
كل سلطان قبضة من التخلص إلى وبالتالي الفوضى، مييلون إلى
بغير والفنت، ــورات الث تتابع ذلك من فنتج ــم. أموره تنظيم ــد يري
من اآلتية للهجمات ــتمر املس وتعٌرُضها في مواطنهم، انقطاع،
طبيعتهم إلى... املؤلفني أولئك نظر في هذا ويعزى ميلهم اخلارج.
هو بل علمي، ــير بتفس ليس وهذا بها. ــردوا انف ــة التي األمازيغي
سياسية. رغبة عن نية أو حسن صادر عن محض نظري ــير تفس
يدرس تواريخ أن له ــح أتي من كل ــه يلمس امللموس، الذي والواقع
ــمالية الش أفريقية طبيعة أن هو مختلفة، زوايا من مقارنة األمم
وجعلت األمازيغي اتمع في العمق كٌيـفت التي هي اجلغرافية
وذلك احلضارة والتمٌدن؛ إلى منه ــداوة الب إلى أقرب مجتمعا منه
وبرودة وجدبا، خصبا املناطق أولهما اختالف عاملني اثنني، بحكم

ثم وجود» ــول، الفص تتابع باعتبار ــاء، امل قلة في أو ــزارة وغ ــا، ودفئ
داخلية ــود وجن األطالس الثالثة، وراء ــع شاس ــراوي «صح ــش هام
مناطق واجلفاف ــط القح اجتياح هو ــرداء. وثانيهما باجل ــبيهة ش
مدى على ــراف األط ــة مناطق مترامي أو ــة، معين ــدة ــة مل معٌين
ااعات «بـ» توالي االستقصا صاحب» ـيه يسٌم ما سنوات، وهو
ــببا تس اللذان هما العامالن هذان .(67 4 ص «(ج، ــات واالنتجاع
في بدوره تسبب الذي االستنجاعي، العيش ــتمرارية منط اس في
القبلي النظام ألن في جل األقاليم، النظام القبلي ــتمرارية اس
القبلي النظام وعلى ــني. والترحال اجلماعي احلل حلياة ــي املوات هو
التي االجتماعية، ــد التقالي في اخلصوصيات ــن م ما ترتب ترتب
امليل إلى مثال اخلصوصيات تلك من األفراد، طباع بدورها في تؤثر
اخلصوصيات ــك تل ومن والتنعم. ــذخ الب حياة ورفض ــف التقش
العشائر وبني ــيرة العش أفراد بني ــاواة املس مبدإ على إقرار احلرص
في عليها يَُتَعارف أعراف ــة وعلى إقام القبلي، الكيان ــي نطاق ف
ثم املستمر، االنتَجاع ــياق س في والتعامل والتعايش ــاكن التس
على الدفاع عن القدرة ضمان هي ــي الت العصبيات مراعاة على
أو والزمنية، املكانية ــة القبيل آفاق حدود في ــتركة املش املصالح
املتجاورة. ــل القبائ حلف من ــدود آفاق ح في تقدير، ــن أحس على
يكون ــار ــبي وغير ق نس اجتماعي ــوازن ت كله يحصل ــذا ه ــن وم
مرٌكز قوي، ــي سياس نظام دون قيام هو احلائل احلاالت أغلب ــي ف
ــذه االعتبارات ه ضوء وفي الزمان. في ــاء البق طويل ــي املكان، ف
وعن سر قدرة ،» البربرية احمللية» الدميوقراطية ــس أُس عن يُبحث
لها االستسالم بعدم األجنبية القوى مواجهة األمازيغيني على
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هذه ضوء وفي ــية. أو السياس احلربية توالي انتصاراتها عند حتى
العهد البربر «في ــبب الذي من أجله كان» الس يُدرك االعتبارات
ومن جلدتهم، وبني ذويهم من احلََكم اتخاذ عن يرغبون االسالمي
القبلي النتمائه يتنكر منهم ــي سياس طموح ذي كان كل أجله

.(Histoire politique du Maroc) األمازيغي والنتمائه

بني ــاواة املس مبدإ على ــة قائم ــة كانت احمللي ــة الدميوقراطي
بني ثم ــدم، ال قرابة ــي جتمعها الت ــائر العش وبني ــيرة أفراد العش
مراعاة مع ولكن املتجاورة، القبائل بني أو الواحدة ــة القبيل بطون
هذا احلكم دواليب ــي لتمثيل اجلماعة ف ــدب ينت ال القوى. ــوازن ت
ــيوخ الش له يُنتدُب ولكن االقتراع، يُعٌيـنهم ــواب ن الدميوقراطي
ــاء رؤس كان و قدراتهم. االجتماعية مكانتهم ــحهم ترٌش الذين
من يتبعها ــا نظرا مل ــؤوليات املس ــل حتم من ــون يتهرب ــائر العش
مجالس كانت ولذا ــض. تعوي بأي عليها اليجزى التي ــف التكالي
بانتخاب ــب للمناص ــحني مرش بني الفصل ــي ف حتار ال ــورى الش
الس وكان ــؤولية. املس حتمل يقبل من إيجاد في ولكن أحدهم،
ــن غير ع أو قصد ــن ع ــو غائب عض اختيار ــى إل ــا أحيان ــر يضط
كانت ما. منصبا يقبل كي ــه علي لالحلاح بيته في فيأتيه ــد، قص
هي اآلتية: وأنصاف الرٌحل الرحل قبائل ــية، عند الرئيس املناصب
مجلس وعضوية ــتنجاع، االس ــي والريادة ف ــرب، احل في ــادة القي
باألمانة أهل املدر عند ــٌوض ــتنجاع تع االس ريادة وكانت القضاء.
ــيخ ش توَكا = نـ أمغار ــمى» يس الرائد ــؤون القرية. كان ش على
والعضو ــتنفار«، االس ــيخ ش = تيريت أمغار نـ «والقائد» ــى املرع
اجلماعي» والقضاء ــو«، «أو» أنٌزارف أمٌزارفو القضاء» ــس مجل في

القائد يُعٌني كان ــوس«. أنفل القرية» ــؤون ش على ــني واألم أزرف«،
يُعٌني الرائد وكان احلرب. بانتهاء مهمته تنتهي احلرب، نشوب عند
أما عضو يليه. الذي ــع الربي فصل فصل ربيع إلى من ــنة، ملدة س
إال عادة تنتهي ــدودة ال مح غير ملدة فكان يُعٌني القضاء ــس مجل
االنتجاع يقتضي تنظيم لعذر مقبول. كان ــتقالته باس أو بوفاته
ــلها تسلس في ألماكن الكأل عارفا يكون «أن ــيخ املرعى ش من»
ــاحتها وألهمية مس ــراري، النجود والب ــهول، أو والس ــال اجلب بني
= (أمردول ــاع مش ــاص، وما هو خ ملك منها هو ــا ــا وم ونوعيته
البقعة = أزنيكـَ ــر؛ اض اخلصب املرعي = ــو أمل ــع؛ الشاس املرعى
ينبغي هذا فوق احملظور). وكان املرعى أْودال = أَكدال أو كأل؛ ــا فيه
ــيوخ ش بنجاح مع التفاوض على قادرا ــيا ديبلوماس يكون أن ــه ل
«فكان االستنفار شيخ القائد» أما األخرى عند املنازعات. القبائل
املتفق بالتعيني ولكن لرأي األغلبية، املرجح البالتصويت ــب ينتخ
إصابة في ــوابق س لهم الذين ــجعان الش بني من باالجماع عليه
األمر إليه يفٌوض ــبة. كان املناس باخلطة احلربية ــارة واالش الظن
فمن اختصاص واالستعداد التعبئة ــؤون ش أما القتال؛ يوم كله
للعضوية ــح مرش كل في ــن املفروض م وكان ــورى. الش مجلس
والتقاليد بتفاصيل األعراف ــا ملم يكون أن القضاء مجلس في
في االسالمية بالشريعة كذلك وملما القبيلة، بها ــٌنت تس التي
مع زمالئه ــهم يس حتى االجتهاد على العريضة، قادرا خطوطها
فقه يُغني» حسماً من باب النوازل هي التي القضايا ــم في حس
على ــل تتفق بعض القبائ أن ــه إلي ــارة االش جتدر ومما ــراف. «األع
االستئناف، محاكم مقام تقوم بينها ــتركة مش مجالس إنشاء
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ــر تعابي ــتعمال اس ــني املتقاض ــى عل ــب كان يوج ــي التقاض وأن
مرفوض، بأن حكمه لباقة، ــي ف االبتدائي، الس ــعار الش معينة
عليه بأن ــتئناف مجلس االس ــعار الش أخرى ــر تعابي ــتعمال واس
ــتئناف االس مجلس أحكام النهائي.كانت املرجع بصفته املعٌول
احملكوم عليه. كانت على القبيلة أعيان ضغط بفضل غالبا تنٌفذ
ــيء ش تختلف في ال القضاء مجلس على التي تعرض املنازعات
اتمعات في أو اتمعات الرعوية، في ــُجر تش التي املنازعات عن
ــباب، املتعددة األس ــات واخلصوم ــاء الكأل وامل ــل أج من ــة القروي
قضايا القتل ــت كان املزروعة. احلقول وحتديد ــاتني ــة البس وحراس
تعالج ــت وكان احلل، على ــتعصاء ــائل اس املس أكثر من ــد العم
مناطق من كثير في الرٌحل البدو عند بها تعالج التي ــة بالطريق
في يجتهدون ــاة القض كان .(Le prix du sang...8 à14)ــور املعم
إلى أخرى قبيلة من تختلف اجتهادات اجلروح عن التعويض تقدير
التعويض كان األوضاع االقتصادية. باختالف سنة إلى سنة ومن
اآلتية: بالطريقة «مثال عطا أيت عند» يحدد الوجه في اجلرح عن
الذي في اجلرح ــون يك أن بعد ـــ ــاة أمام اجلريح القض أحد ــف يق
تتعذر أن ــدا إلى روي رويدا القهقرى ــير يس ــ ثم التأمـ  ــه قد وجه
القضاة ــد أح ويقيس فيتوقف ــرج، احل أي اثر ــة، الندب رؤية ــه علي
مجلس يُصدر ثم اخلطوات، عدد من اجلريح ــني وب ما بينه اآلخرين
رجال كان فإن جرحه. ــن ع يعٌوض اني عليه بأن حكمه ــاء القض
ُحكم امرأة وإن كان اخلطى غنما، ــدد ع ــاوي يس ما بأخذ له ُحكم

بقرا . تأخذه لها أن

التقليدي ــع اتم في ــائدة س ــاع القبلية كانت ــذه األوض ه

تتغير أنها لم والغالب ــرين، العش القرن منتصف إلى األمازيغي
آن في وضعف قوة مصدر القدمية. ولقد كانت العصور كثيرا منذ
ـُيودالي في نظام قيام أي دون حالت ألنها كانت مصدر قوة ــد. واح
عرفه وادي كالذي طاغوتي نظام أي قيام ودون أوربا كالذي عرفته
كسروي. أي نظام قيصري وال قيام ودون آالف سنة، ثالثة ملدة النيل
برزت إذا وحتى جماعيا. ــتعبادا اس «قٌط ــتعبد» البربر يُس ولذا لم
انقطاع القبائل بدون ناوشتها اجلبروت تدعي قوة األفق في لهم
عليها لالنقضاض الفرص متحٌيـنة نفوذها منطقة عن رحلت أو
مّكنت نِسبٌية قوة مصدر وكانت آجال. عاجال أو ــوكتها ش وكسر
على توالت التي االستعمارية الهجمات من مواجعة األمازيغيني
ألن امليالد. ذلك قبل اخلامس القرن من ابتداء ــمالية الش أفريقية
ــترخاء، واالس التنعم الركون إلى ــعوب من الش متنع البداوة حياة
دائما مقاومة ــم املهاجمني كانوا يجدون أمامه وألن ــة، جه ــن م
ــة رئاس بقرار ــة إلى ناحية، غير ملتزمة ناحي من التنقل ــريعة س
أو باجلبال ــرى أخ ــل قبائ الذت ــل ــلمت قبائ استس فإذا ــة؛ مركزي
ــتعمر املس على ــني وتنغص ح بعد ــا منه ــق لتنطل ــراء بالصح
مع ريحه تذهب أن ــى إل الدفاع موقف دائما في وجتعله ــه مقام
ــعور املبهم الش فيه أن ــك الش ومما ألهلها. األرض الزمان وتبقى
من أدنى مستوى يضمن كان املشترك أواللغوي العرقي باالنتماء
مصدر وكانت الدخيل. لألجنبي مواجهتها بني القبائل في ــآزر الت
أرض على تالحقت التي املثاقفة عمليات نِْسبٌية ألنها عاقت قوة
طول رغم من العصور، عصر مداها في أٌي عن بلوغ الكبير املغرب
البقاء من مكنتها البقاء. من ــة اللغة األمازيغي فمكنت الزمن،
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إلى صارت لالنتعاش، بينما قابلة حالة في لكن متردية، حالة في
في القدمي، وعاصرتها عايشتها التي اللغات من كان عشرات خبر

. وغيرها والغالية والفنيقية والالتينية كاملصرية القدمية

ــدر ضعف األوضاع مص ــك تل كانت ــرى، أخ جهة ــن م ــن، لك
في مواقف أمة، بصفتهم األمازيغيني، أٌوالً جعلت ألنها ملحوظ،
لهم يتوفر كان ما مع التاريخ، حقب ــل ج في النفس الدفاع عن
حياة تعٌودهم وفي قبائلهم ــدد في ع الكمينة احلربية القوة ــن م
قادرين ــوا يكون ــر دارهم، ولم عق في يهاجمون ــوا ــظف. كان الش
على التوسع في الرغبة منه تنبع الذي ــكري العس التكتل على
دولة أي قيام ــت منع ألنها ضعف مصدر ــت الغير. وكان ــاب حس
كيانها، عمق األمة في بتنظيم بقائها طول يسمح لها مركزية
ــارة مادية حض ــاء احلريات، وبإنش من مهم جزء ــادرة مص مع ــو ول
«عن البربر أن امتناع» ــا مب ضعف، مصدر وكانت ــة متميزة. رفيع
يضطرهم والتعالي كان بالسيطرة منهم السماح ألية فصيلة
وإما الدول ــتوى مس على إما ــؤونهم، ش ــى حتكيم غيرهم في إل
منهم، السياسي الطموح أن صار ذوو إلى األفراد، ــتوى مس على
يَْسَتِتٌب لهم كي األمازيغية غير األنساب ينتحلون ذلك، ــبب بس
ــالطني بن علي والس املومن ــد وعب ــن تومرت اب ذلك فعل ــر؛ األم
كان إذ ــي الثان ــم يوبا من قبله ــه فعل ــا كم ــم، وغيره ــون املريني
اليوناني البطل ــاللة من س أنه ــان الناس أذه في ــخ يٌدعي ويُرٌس
.(Hercule, Heraklês » (Gsell, VIII, ــل،237 هرق ــطوري» األس
الثقافة ــني ب حالت ألنها ــف، ضع مصدر ــاع األوض تلك ــت وكان
حالتها على ــا وأبقته واالزدهار، ــو النم وبني ــة الذاتي ــة األمازيغي

تلك فوجدت ــى البداوة، إل املائل القبلي العيش لنمط ــبة املناس
ــّلمت وس منوا، أكثر ثقافات مع وتبار تنافس في ــها نفس الثقافة

والتمدن. مجاالت التحضر شغل على بالتعاقب لها

بني االختيار ــم له يكن ــم البربر «ل إن» ــول الق ميكن ــذا وهك
مسارات فجر التاريخ إلى اليوم وبني ــاروا فيه منذ س الذي ــار املس
ــمت رس التي هي الطبيعية ــم مواطنه جغرافية ــن ولك أخرى،
وما ــترزاق االس ــاليب أس من فرضته مبا ــار، املس ذلك لهم معالم
اتمع تقاليد ــني ب ــل والتسلس ظواهر الٌدور ــن عليها م ــب يترت
بصريحة اخلصب ــت ليس ــع بيئة م في التفاعل ــراد األف ــاع وطب
متجزئة، ــها تضاريس حينا، وتبخل حينا جتود اجلدب، ــة بصريح وال
من جرائها التي باملتناقضات مطبوع اجلفاف إلى مائل ــا ومناخه
بني املياه ــع توزي نباتي ينٌظم ــاء غط ال إذ ــة، الترب اجنراف ــتمر يس
premier horizon ،أول أفق وال» اجلوف، إلى ــرب االنصراف والتس
إن املرء، على وما ذي شأن. نباتي متماسك غطاء بظهور «يسمح
أن إال للعيان، ــاخصة ش واملظاهر الظواهر يلمس هذه أراد أن هو
في الطائرة، من ــاهدها يش أن التي ميكنه املناظر في النظر ُميعن
السفر له ما أتيح إذا املغرب، جنوبٌي أوربا إلى ــط تتابعها من وس

أو الشتاء . اخلريف أو أيام الصيف من َصْحو يوم املغرب إلى

ــتوردة، مس حضارات «من املغاربية األراضي» فوق نبت ما ــا أم
ُفصلت ــة نُقل كونه ــى ــبيا إل نس ازدهارا ــاره ازده ــبب س ــع فيرج
بطبائع ــرى أخ أراض وترعرعها ــأتها احتضنت نش ــارات حض عن
ووفرة املتواصل ــا بخصبه إما أخرى، ــعوبا ربٌت ش أخرى، جغرافية
الداعية بقساوتها فيها، وإما والتماسك والتكاتل التكاثر أسباب
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سواها. إلى والتشوف التطلع إلى

خصوصيتني أن نلتفت ونلفت األنظار إلى ذلك مع لنا ويبقى
ــبب وس ظاهرة، العيش ومنط بالبيئة إحداهما عالقة أمازيغيتني،
ــوح إلى اجلن ــة األولى هي اخلصوصي ــح. واض ــر غي ــود األخرى وج
نتج ومنها والنظر، والسلوك االختيار في بالراديكالية ــك التمس
تبٌنى مذهب ــم ث القدمي، العصر ــي ف ــيحية الدوناتية املس تبٌني
ميكن وبها ــة، باملالكي ــراد واالنف ــيط، الوس ــر ــي العص ــوارج ف اخل
األول، املوحدين من تالمذته ــة وصرام ابن تومرت صرامة ــير تفس
املفرطني، وميل والنسك الصالحية إلى أفراد ميل ــير تفس وميكن
والتشغيب. واخلصوصية والٌسطو والٌنْصب إلى الشعوذة آخرين
ــة والتبٌجح، والفخفخ ــول الق في ــاب االطن ازدراء ــي ــة ه الثاني
العاملي القدماء (التاريخ ــبارطيني ــأن االس ش ذلك في ــأنهم ش
.(...l'Histoire Mondiale de l'Education, I, ــة،142 للتربي
يقتضب بأن كاتبه أمر إذ ــف بن تاشفني يوس موقف صدر وعنها
ألفونسو أستوريا» ملك كان التي املطولة ــالة الرس على اجلواب
هذه الزالقة. ــوم ُقبيل ي له ُمَحذراً ــه إلي بها بعث ــادس قد «الس
يقول» قدمي سائر َمَثل في عند األمازيغيني تبلورت اخلصوصية قد
ـينني ْيـٌت = ونٌا يقول العامل ال يفعل، والفٌعال ــٌوال ال الق املتبجح

. ـيني ْيـٌت ْورا ْيتَكـٌان ْونٌـا ْيتَكـٌا، ْورا

حبطخسطآلطط
ظاهرة الميكن إلى ــة اخلامت هذه في ــير نش الضروري أن ــن إن م
التاريخ ــادر مص ــتعرض عنها حينما يس يغفل ــاد أن اجل ــث الباح
إال املقدمات ــن م ــتنتج النتائج يس أن ــه ب ــدر واليج ــي، األمازيغ
النظر انعدام وجهة أال وهي ــزان، في املي تلك الظاهرة وضع بعد
التاريخ أحداث لرواية شركائهم أو خصومهم واحتكار األمازيغي
قرطاجة ــر «عهد برب عن» النعرف ــا إنن األحداث. على ــق وللتعلي
واليونان والرومان الفينيقيون رواه ما «إال بيزانتا وعهد» روما وعهد
لنا رواه ما إأل األولى اإلسالم «عصور عن «بربر نعرف أنفسهم. وال
من التاريخ العهود املتأخرة ــر» «برب عن نعرف وال ــون العرب. املؤلف
إال امليالديني، العشرين والقرن ــر عش ــادس الس القرن بني احلديث،
نعرف وال للسلطة، املقٌربون أو السلطة املركزية أعوان لنا ما رواه
و 1912 بني للفرنسيني تصٌدت التي «املقاومة املسلحة عن» بربر
األمازيغيني غياب يوهمه ومما وكتبوه. الفرنسيون رواه ما إال 1934

ً حضورا إال التاريخ صنع في ــروا لم يحض أنهم كتابة التاريخ ــي ف
هي حوكموها ــي «الت الغيابية ــة »احملاكم هذه ولعل ــيا. هامش
كما معهم حججهم كانت ألن ــف، موق غير في إدانتهم ــبب س
بالتعقيب على يطالبوا أن اليوم حقهم ومن العربي. املثل ــول يق
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النقد أساليب من جٌد ما ضوء في األحكام من بشأنهم أصدر ما
ــعوب الش عن ماضي التنقيب ــة مهن بنزاهة ــون من يزاول ــدى ل
ــني املؤلف ــد أح ــن تفط ــد لق .(L'histoire sous surveillance)

ــطحات ش بعض إلى التينيا ــ كونه مع ـــ ـ القدماء ــني الالٌتيني
الذي يُرجع األول املرجع صاحب Sallustius» »سالوستيوس، املؤرخ
إنسان إنه» فيه وقال « Jugurtha،يوَكرتن» عهد ــة دراس في إليه
.(les Berbers,1,65,note 4) ــة فكري نزاهة كل من «مجرد ــيء دن
ــة املغرب «دراس فتح في» ــن عبد احلكم اب ــت نصوص ُدرس فهل
«عند دخول البربر ــار» ألخب املصدر األول بصفتها ــاملة ش نقدية
من يستنبط ناقد أن حاول مؤرخ أفريقية الشمالية؟ وهل العرب
االجتماعية، أو أو السياسية، الدوافع النفسية، من كان ما املتون
عرب مؤلفني «من قبل البربر على» التحامل ــة، وراء االقتصادي أو
املسيحي األصل، حزم حوقل، وابن أمثال ابن وأندلسيني مشارقة
املشارقة أن في الشك يثير فمما النسب؟ الرومي احلموي وياقوت
يقتضيه ــا مب التاريخية ــرب املغ قضايا ــوا يعاجل أن ــتطيعون يس
في جاهزة أحكاما يصدرون أنهم موضوعية، من العلمي البحث
رضا رشيد محمد هذا ملعطياتها. دقيق فحص دون كثيرة مسائل
القائل بأن ــرأي ال العظمى« واالمامة اخلالفة ــه» كتاب في يرجح
كون راجع إلى فرنسا جنوبي في ــالمي االس اجليش ــبب توقف س
أن اجلنود أولئك استطاع كيف ــر أن يفٌس دون ،» بربرا اجلنود» أكثر
يشير أن ودون وجيز، ظرف في ــعة الشاس اجلزيرة األيبيرية يفتحوا
أوطان في األمويني الوالة سلوك أثاره الذي والتذمر االستياء إلى
حسن، رحمه ــن إبراهيم حس الكبير ــتاذ األس اجلنود. وهذا أولئك

في و«البربر» العرب ــني ب النزاع في ــر بأن الش تلقائيا يحكم اهللا،
«وما قوله: وذلك عند البربر«، عن» إال ــدر يص أن الميكن األندلس،
بني املضرية ــزاع قام الن حتى ــس، األندل من يزول ــر البرب ــٌر ش كاد
الريحاني أمني وهذا .(322 ص ،1 ج ــالم، االس «(تاريخ ــة... واليمني
يفرق ــباني» إس ــيخ ش كون من مؤلفاته، أحد في ــروره، س يبدي
خلدون ابن ــي ف احملدثني ــارقة املش رأي «. أما ــرب واملغاربة الع ــني ب
من» ــتياء واالس عربيا املؤرخ الفذ ــك بكون ذل االعتزاز ــه فيتجاذب
يكتب عنان اهللا عبد ــؤرخ امل هذا للبربر«. ومحاباته للعرب ــه إدانت
الذي البربري الشعب ذلك إلى الواقع في خلدون) (ابن «...ينتمي
دينهم ــوا عليه وفرض عنيفة ــة مقاوم بعد ــالده ــح العرب ب افتت
ــني حس زعم طه يفند ــتاني» البس أفرام فؤاد وهذا .» ولغتهم...
أبو وهذا العربي. ــبه نس في ــك يش كان ــه نفس خلدون ابن «أن
باالدعاء خلدون ابن عروبة احلصري يتمحل الثبات ــاطع س خلدون
عن ــات (دراس األعراب » بـ «العرب يقصد كان إمنا خلدون ــن أن اب
ــها، املقدمة نفس في جاء ــا ويتغافل عم ــدون)، خل ــة ابن مقدم
العرب» ــي» مفهوم بني ــدا جي ميٌيـز كان ــدون خل ــن اب ــر أن يُظِه
ص منه ذلك (املقدمة، يتطلب الديني كان ألن تكوينه و«األعراب«،

عرب). مادة: الكرمي، القرآن الفاظ معجم ؛ 217 ،216

حتليالت  ــن ــذا املقال م ه في ــدم تق ــا م كل ــن م ــة الغاي إن  

ــات التاريخ ــو صفح جل ــى إل الدعوة ــي ه ــت ليس ــات ومالحظ
ــة العلمية، املوضوعي ــاب حس على كتابتها ــادة وإع ــي األمازيغ
الميكن عامة بصفة التاريخ أن إلى النظر لفت هي الغاية ــن ولك
أو لعرق ما لم يُْعَف من القيام بالدعاية إنه علم ــأنه بش أن يقال
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ما لم يلتزم وباالحرى فلسفية، أو الديولوجية لوطنية أو لقومية
الدقة يتوخ ولم األدبيات أسلوب من يتخلص لم التام، وما باحلياد
للحق لبس غير ــي ف احلقائق تقصي يفرضهما ــن ــاز اللذي وااليج

. اخليال باألسطورة أو للواقع وال بالباطل

مالحظة: البيبليوغرافية املراجع
ــمولية نظرة ش تقدمي هذه الفصول هو كتابة ــن م كان القصد
من أن ــا ومب ــتمرارية. اس من فيه ما ــع م األمازيغيني، ــخ تاري ــن ع
في ــخ» البربر» بتاري دراية ــلم املس العربي ــارئ للق ــرروض أن املف
بتلك ــة املتعلق ــرات الفق اقُتِضبت ــد لق ــالمية، االس ــود العه
أمازيغٌيي ــخ بتاري التعريف ــي ــع ف تُُوٌس بينما ــا؛ اقتضاب ــود العه
هذه في ــة األجنبي ــدد املراجع ع أن ــرى لهذا ن ــالم. االس قبل ــا م
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