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ألخنسٌال

مبحث وبحث قصير في كبير، موضوع ــاب صغير في كت هذا
على جتانس فهذا ــد وبع قدمية. في قضية جديدة ــرة ونظ طويل،
وعلى املطماطي األقدمني، مؤرخي وشيخ البربر ملك هيامبسال
اخلطوة وهذه املؤرخني: فيلسوف خلدون ابن وعلى كبير نسابيهم،
ادعاء، كبير ــدون وب تواضع في حال ــى عل قد خطوناها ــورة. اجلس
إطارها القضية في ووضع املوضوع، لتحرير نخطوها أن ألننا البد
في مراحلها ــتعراض واس ــا فصوله وتلخيص ــا عناصره ــان وبي
النير، ــن اجلمهور ذه في عنها ــة ــيط املعرف وتبس واملكان الزمان
ــة مدرس صنيع املتراكم عليها من اللبس لرفع اخلصوص ــى وعل
والواقع باحلق، بالباطل والباطل احلق تلبس التي التاريخية ــر اجلزائ
كل مصر وفي املغرب، اعصار ــن م عصر في كل البربر ــا نالقي إنن
من حقبة كل في البربر ونالقي النؤرخهم؟ ــف فكي أمصاره، من
النؤرخهم فكيف إسالمي ذي اثر، حادث كل وفي ــالم، اإلس تاريخ
اكبر - من األقل على أو - ــالمية، اإلس ــعوب الش اكبر ؟ ولعلهم
اإلسالم، تاريخ أساسيا في دورا لعبت اإلسالمية التي ــعوب الش
وكيف السوداء، وإفريقيا واملغرب وصقلية األندلس في ــيما الس

اخلالفة على كاهلها ــت نقل قد كتامة البربرية قبيلة أن ــى ننس
جزيرة في املذهب الشيعي ونشرت والشام، مصر الفاطمية إلى
أو قوسني قاب ــية العباس اخلالفة وجعلت وجنوبا ــماال ش العرب
الذي هو اجليش اللوبي أن ــى ننس ينبغي أن أدني من هالكها؟ وال
قامت قد حنبل ــارات انتص وأن ــا حروبه في قرطاجنة ــه اعتمدت
وغاليا اسبانيا بهم والفيالني ففتح الليبني الفرسان كاهل على
هما البربري ــوك واجلنت البربري ــدي النومي ــش اجلي وأن ــا: وايطالي
اإلمبراطورية الرومانية: بإنشاء عظيم جانب إلى ــمحا س اللذان
جيوش األندلس مع ــت التي فتح البربرية هي ــارق ــوش ط جي وأن
كان ــا فرنس فتحت التي الغافقي الرحمن عبد جنود وأن ــرب الع
البربر ــل كاه على قامت ــرة كثي دوال وأن ــر، البرب ــن م ــا معظمه
باجلزائر ــتميني والرس باملغرب ــة واألدارس األندلس، في كاألمويني
كثيرة دوال وأن ــرق: واملش باملغرب والفاطميني ــس بتون ــة واألغالب
واملوحدين واملرابطني باألندلس الطوائف كملوك البربر من قامت
ــر، والصنهاجيني واحلفصيني واحلماديني والزنانيني باجلزائ باملغرب،
دولة وللبربر ــر البرب على تقم ولم بطرابلس، ــني واخلزروني ــس، بتون
علوم ودولة اقتصادية دولة ولهم بهم قامت بل فقط ــية سياس
العصور ــن م عصر الدول في ــذه ه لهم تقم ــم ول فنون، ــة ودول
هذه الدول ــم تقم له ولم العصور، ــن م عصر كل في بل ــط فق
اإلسالمية األمصار من كثير في بل فقط، األمصار مصر من في
إذ فنحن ــوداء، الس ــا إفريقي ــب قل إلى ــى مصر إل ــس ــن األندل م
حوضه في ــط املتوس البحر ــن ــيار م الس اجلناح ــؤرخ ــم ن نؤرخه
أن نريد ال أننا جليــال. إال ماجدا متوثبا ــا حي ــعبا ش ونؤرخ الغربي،
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وإمنا ــاملة، ش ــهب وإحاطة مس إطناب في الكرمي القارئ ــع نطم
يجب املهم مما ــا بهم ــينمائي س ــتعراض واس خاطفة نظرة هي
السلسلة هذه لبرنامج وفاقا وذلك به اجلهل يحسن معرفته وال
هذا جنعل أن ــأ نش ولم املعينة الكتابة حدود عند ووقوفا الكرمية
واألوراق واألغصان ــارة العص من ارد كاجلذع جافا ــتعراض االس
ــية الدراس ــو منصتنا عل من تنزله ــيا مدرس ــا بحث وال ــار، واألزه
مجردة من متحركة ــة تاريخي صورا وال ــتضعفني، مس قراء على
أحيانا جداليا حيا ــا بحث جنعله أن اجلهد قصارى حاولنا بل ــروح، ال
هؤالء أخبار إيجاز ــي لنا ف العصور يصفون مؤرخي ــتصحبنا واس
فاحلكم أو الشيء قليال أو كثيرا ذلك في إننا جنحنا نقول وال البربر،

التوفيق. وباهللا القراء ذلك حلضرات في

الكعاك عثمان

ملنار ا جبل

األولى 1375 جمادى

 

خٍأل خؤيمبال

القدمية العصور في البربر مؤرخو

 

نزح األحرار- ــراف أي األش - ــعب أمازيغ ش أو البربري، ــعب الش
على اليمن ــن م ــا وبعضه أوروب من بعضه ــا إفريقي ــمال ــى ش إل
من وجهات املغرب ربوع في وانتشر وليبيا، ومصر ــة احلبش طريق
جزائر مثل اجلزائر، من بكثير ــتقر واس مصر، من الصحراء وأطراف
وصقلية وقوصرة ــردينيا س ــزر وج ــي األطلس في احمليط الكناري
ال متقادمة ــور عص في ذلك وكان ــط املتوس البحر في ــة ومالط

املسيح. قبل ميالد ثالثني قرنا عن تقل

الشعر وصبغة في الطول اجلنسية ولهذا الشعب خصائصه
عائلية ــة به خاص عادات له كما ــة: اجلمجم ــكل وش ولون العني
بذاتها ــزة املتمي ــه البربرية لغت وله ــة، وديني ــمية وموس ــة وقروي
آدابها الشعبية لها التي اآلن إلى واملتسلسلة قدمي من املعروفة
وقد الوثنية، ــة القدمي عقائده وله وكتابية؛ ــفاهية ش ــة والعلمي
العقائد في ــتبقى اس لكنه بالده غزت التي ــعوب الش أديان تتبع
يقنع ولم القدمية؛ الوطنية أوهامه أو عقائده ــن م كثيرا اجلديدة
اعتنقه دين جديد كل ــي ف جديد ــه مبذهب نفس ميز حتى بذلك
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على ــح ومحافظا ــاحت املكتس الف ــعب الش عن ــزا متمي ــون ليك
في اليهودية ــكال، فاعتنق األش من شكل بأي قومية خصائص
ــوية موس بني ما أبعد فما به، خاصة ــة ولكنها يهودي ــر ما. عص
من وكان اليهود. من وغيرهم ــرب باملغ يهود صفرو ــود جربة أو يه
لها أحد وابتدع ظهرت، يوم النصرانية العتناق ــعوب الش ــرع أس
عن ليتميز الكثلكة مذهب ــتيوس اوغوس القديس البرابرة أبنائه
الفاحتني الرومانيني ــه عمت الكثلك فلما ــلفية، الس ــة النصراني
ــعوب الش ــبق اس من البربر وكان جرا. وهلم ــية الدوناتوس ابتدع
امتازت خارجية مذاهب كون في اإلسالم ثم إلى اعتناق اإلسالم،
الذي ــعب الش القائم، هذا احلكم أجلها من وصارعت قبائله بها
واملتفاني أرضه بحب املتميز ــاط النش مفرط احليوية متدفق هو
القومية مبؤسساته ــك املتمس ــعب الش وهذا تربتها، في خدمة
ــعوب من ش الناظرين وأدهش قدمي منذ الباحثني إعجاب ــار قد أث
أقبل اجلليلة، لذلك باألعمال حافل ماجد تاريخ من له ــا مب العالم
عن البحث ــى عل القدمية ــور ــذ العص من ــون واجلغرافي ــون املؤرخ

ومميزاته. مخصصاته

ــعب هذا الش درس من أخبار ــتعرض نس ــر أن اخلي ــه من ولعل
العصور وكيف تصور في ــر البرب كانت احوال كيف منها ــم لنعل
األول الفصل فنبحث في من طور إلى طور أحوال البربر الباحثون

والبربر. املؤرخني قدماء عن

الثالث الفصل وفي والبربر، خلدون ابن عن الثاني الفصل وفي
والبربر. األوروبيني عن

وبونيقيون ويونان ــون مصري البربر: بحثوا عن ــن الذي القدماء
وبربر. ورومان

املصريون:

فإن مفهوم واألمر أخبار البربر، روى لنا من أقدم املصريني لعل
البربر إن تقول التي احلامية النظرية الرائجة توجد النظريات ــن م
ــة واحلبش الفرعونيون املصريون هم وهؤالء احلاميون احلاميني من
غرابة فال أعمام، أبناء واملصريون والصومال والسودانيون، فالبربر
مبنتهى ولو ــر. البرب ــوال أح بدرس اعتنوا ــد ــون ق املصري ــون يك أن

اإليجاز.

من املصريني معالم ــى عل ــومة النقائش املرس في جند ونحن
على ــة املكتوبة املصري الوثائق وفي ــالت، ومس مصاطب وأهرام
املعاصرة البربرية القبائل عن معلومات جميعا فيها ــردي، جند الب
على برقة وببالد متاخمة ملصر منها من كانت والسيما للفراعنة
" تاحومو " تسمى املكتوبة أو ــة املنقوش الوثائق وهذه اخلصوص،
على البربر، القدمي املطلق االسم هو الذي لوبو " ومنها " " ربو " أو
ــميهم تس ليبيا، إلى حرفت ــي الت جاءت لوبيا ــو لوب كلمة ــن وم
ــتاي البربرية اشبوس القبيلة ــم اس جاء " ومنها ــبط " لش أيضا
ذلك، غير إلى مشوش " و " " بقن " اليونانيني، وسمتهم أيضا عند
تعدت بل القبائل ء ــما اس ذكر حد عند ــق الوثائ هذه تقف ــم ول
يتعلق وما واألخالق والعادات البشرية اخلصائص ذلك إلى دراسة
املصريني حاربوا طاملا البربر هؤالء وكان بوجه عام، البربر ــارة بحض
عهد وفي وغنموا، وسبوا واسروا قتلوا من وقتلوا مصر بالد فغزوا
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ــكان س من إليهم انضم ومن البربر تألب فتاح منو عصر فرعون
على القضاء املتوسط وأرادوا البحر سواحل على الواقعة األقطار
املسلحة ــادة هذه املش وانتهت املصريني وهيمنة مصر ــلطان س
تلك قائمة في كانت العالقات التي لنا املصريني، وتظهر بانتصار
مترحلة شبيهة قبائل بني كعالقات واملصريني البربر بني العصور
هذا ــر ويفس احلضارة، من راقية درجة بلغت قد ــة وأم باملتحضرة
البربر، يبحثوا حضارة ولم املصريني حضارة بحثوا قد العلماء ــأن ب
كانت حضارة بالضبط ماذا لنعلم تنقيب إلى زيادة فاألمر يحتاج
ــعبني أحوال الش في نظرة عميقة إذ أن العصور، في تلك ــر البرب
األمتني، خصائص وألفة بني ــني احلضارت بني ــابهة مش على تدلنا
التخوم في حدود برقة على اجريت التي األولى ــات احلفري أن على
ــا البربر مصدره األولى ــارة احلض ــى أن عل تدل ــة املصري ــة الليبي
وقفوا البربر وكون داناهم من املصريني. إلى من منهم ــرت وانتش
املصريون ــا بينم احلضارة ــن معني م ــتوى مس عند ما، ــني ح في
ــيره فتفس هذا امليدان مبراحل ــبقوهم في س عنهم أخذوا الذين
أخصبه قد املصريني وموطن ــا اقتصادي ضعيف البربر موطن أن
احلضارة من اللون هذا األمام بفضل ــى املصريون إل فانبرى النيل

الصحراء. رمال في مكانهم البربر وبقى النهرية

البونيقيون:

بالبربر واختلطوا " تونسوا " الذين الفينيقيون هم البونيقيون
صور أهل أجدادهم احلضرية عن خصائص خصائصهم ــزت فتمي
طول جتارية على ــوا مراكز أسس الذين فينيقيا مدن ــدا من وصي
كانوا وملا امليــالد، قبل ــر عش الثاني القرن في ــواحل الغربية الس

من هم عرب ــن الذي بالبربر اختلطوا ــد فق ــن بني كنعان م ــا عرب
الثقافة وعمت البونيقية احلضارة وانتشرت العاربة القحطانية،
كانت ــتقلة مس ممالك ــوا أسس ملا حتى أنهم ــر ــة البرب البونيقي
البربر ألف وبها البونيقية ــة اللغ هي ــميتني الرس اللغتني إحدى
حتى البونيقية اللغة يعرف مثقف ال بربري يكن ولم تصانيفهم
انتزعوا قرطاجنة وأخذوا البونيقييني انتصروا على ــا مل الرومان أن
البربر. على ووزعوها البونيقية الكتب من املكتبات يوجد في ما

ومنازعها ــا أخالقه عليها ــس تنعك ــرآة ــو م ه ــة أم كل وأدب
فمعظم ــة. وفالح ــارة وجت بحارة ــة أم ــون والبونيقي ــا. ومطالبه
املوسوعة الفالحية ــهرها أش بحرية ورحالت فالحية تصانيفهم
في ــوعة فالحية موس أقدم وهر القرطاجني ــون ماغ ألها ــي الت
إلى سواحل عملقوا ورحلة اإلفريقية القارة حنون ثم رحلة الدنيا
التي العظمى بريطانيا جزائر وخصوصها وجزائرها الغربية أوروبا
وصلنا وما التصدير. ــدن مع البونيقيون جللب ــا إليه ــب يذه كان
هذه من ــا وصلتن وما ــف التصاني ــذه ه إال ــي البونيق األدب ــن م
ونعرف ــان والرومان، ــي كتب اليون ف مبعثرة نتف إال ــف التصاني
باملغرب ــني العائش البربر أحوال بعض قلتها على النتف هذه من
النيجر ــر نه وضفاف ــي األطلس احمليط ــواحل على س ــى األقص
ــك أيضا والش ذلك بكثير. من أكثر ــني ألفوا البونيقي أن ــك والش
يعرفون كانوا أحوالهم ألنهم ــف ووص البربر بتاريخ اعتنوا ــم أنه
آخر ــتهلنوا في اس قد البونيقيني أن ــو ه آخر ــيء وش كثب، ــن ع
مثل قرطاجنة وصارت اليونانية الهلنية باحلضارة تأثروا إذ مدتهم
اليونانية وبها للحضارة مركزا وشرشار وقريني واإلسكندرية أثينا
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ــطوقراطية بها ارس كما يونانية منتجة ــد جالية الواح األن في
فكان ــة. اليوناني بالثقافة ــد ح أبعد ــى إل متأثرة ــرة ني ــة بونيقي
ــهن أنفس البونيقيات ــاء النس ــت وكان ــني يوناني ــل حنب ــا مؤرخ
مؤرخي عن ــنتحدث وس اإلغريقية، والفنون األدب في متضلعات
إن أخرى جهة من وقلنا ــذا، بعد ه مبحث في بقرطاجنة ــان اليون
والذين امليالد قبل الثاني ــرن الق في ظهروا املثقفني الذين ــر البرب
يحررون كانوا إمبراطوريتهم وبناء بالدهم ــتقالل اس إلى ــعوا س
ــي الغالب. ف البونيقية ــة وغيرها باللغ ــة التاريخي ــم تصانيفه

تعالى. اهللا شاء إن يأتي مبحث في عنهم احلديث وسنولي

كثيرا يكون أن البد البربر البونيقيون عن ــه فما كتب وباجلملة
القليل لضياع منه هو النزر وصلنا ــا م أن إال ــتوعبا ومس وعميقا
التصانيف العلمية ــك لتل الرومان ــراق وإح البونيقية ــات املكتب
وجناية متاثلها وحشية ال التي التاريخية الرومانيني آثار وذلك أحد

البشرى. العلم على

اليونانيون: املؤرخون

عشر الثالث القرن منذ البربر تاريخ عن البحث املصريون ابتدأ
القرن من ــداء ابت عنهم البحث ــون البونيقي ــدأ امليالد، وابت ــل قب

السادس. من القرن ابتداء اليونان وابتدأ ذلك السابع.

اليونان  ــالد ب من األصليون إما ــر البرب ــوا درس الذين ــان واليون
اجلالية من أو ــة قرطاجن مبدينة ــة اليوناني ــن اجلالية م أو ــة، أصال
الذين ــتهلني البربر املس من أو ليبيا. في ــة قريني مبدين ــة اليوناني
وباجلملة آخر، مبحث سندرسه في وهذا الصنف باليونانية كتبوا

القدماء أدق ــم ه ــم منه ــة اجلغرافي ــاء وعلم ــان اليون ــو فمؤرخ
سنرى. كما البربر ألحوال دراسة وأوسعهم

هيقاطوس:

ــان اليون ــي ــن مؤرخ م ــر البرب ــن ــب ع كت ــن م أول أن ــر يظه
أو ــادس الس القرن آخر في ألف الذي هيقاطوس هو وجغرافييهم
يتعلق قسم ــمني: من قس يتألف مصنفا جغرافيا اخلامس أوائل
بفذلكه األسيوي القسم أردف وقد بآسيا، يتعلق ــم بأوروبا، وقس
وزار كثيرا ــافر هيقاطوس س وقد البربر، بالد أو لوبيا جغرافية ــن ع
وقد البربر، ــوال أح عن كثيرا أهلها من ــتفاد واس بها وأقام ــر مص
تتعلق نبذة 30 نحو البربر إال يخص ولم يبق منه فيما كتابه ضاع
تعيينها األكثر ــى يقع عل لم جزائر ــدن أو م ــماء بأس الغالب في
عن يفيدنا ال هيقاطوس تصنيف من وصلنا وما هويتها. وحتقيق

أسماء أو عاداتهم أو البربر أصل

عليه عول الذي ــو فكتابه ه ذلك ــابهم. ومع أنس أو ــم قبائله
ما تصنيف في األقل- عول على الكثير منه ــى -عل أو هيرودوتس
ــه اقتبس ما أن الباحثون وأثبت ــر، البرب عن " التاريخ ــو " أب ــه كتب

مبكان. األهمية من هيقاطوس هو عن هيرودوتس

هيرودوتس:

اإلطالق ــى التاريخ عل ــيخ ش أو ــني، اليوناني ــني ــيخ املؤرخ ش
ــنة س ببالد اإلغريق ولد الذي ــس هيرودوت _هو ــادة ينعت ع ــا كم
البونيقية بتونس ــارة احلض ــار ازده عصر في أي امليــالد ــل 484قب

في برقة ــة بوالي ــحات -الش قيرني ــس مدينة هيرودوت ــد زار وق _
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بربرية أكثرية هم الذي قريني أهل من وأخذ م، 455ق سنة ليبيا-
جدا صحيحة ومعلومات ــة دقيق وثائق وبونيقية ــة يونانية وأقلي
فقسم السكان املغرب، أهل من ــرقي الش ــمال الش ــكان س عن
اللوبيني (البربر هؤالء منازل لنا وبني ولوبيني، إلى اتوبيني األصليني
إيجاد مبكان الصعوبة من أنه إال بعض عاداتهم، ودرس ( القدماء
والتي هيرودوتس ــا أورده التي ــل ــماء القبائ أس في ــبه الش أوجه

خلدون. ابن أوردها

مرمر بالد ــكن التي تس اللوبية إن القبائل ــس هيرودوت ــول يق
ــبوط" ــمى "اس تس قريني مدينة ــوب جن ــة وبرق ــر مص ــي يقاين
ــخير وقابالة قبائل أوس الصحراء نحو الغرب منها في وتتاخمها
ــاحل س طول وأنت على ــت، الغرامان قبائل ــزان ف بجهة ــد وتوج
الكبير ــرت الس ــني خليج وب الكبرى، ــامون ــرت فقبيلة ناس الس
أومالك قبائل ماغ ضربت (خليج قابس ) ــرت الصغير الس وخليج
وأما ــدون خل ابن ذكرها ــي الت جدالة ــا ولعله غندانة ــل قبائ ــم ث
النبق اللة قبائل ــتوطنتها فقد اس لها ــواحل املقابلة الس جربة
ملحمته في ــروس هومي اليوناني الكبير ــاعر " الش ــاج لوطوف "

.( أبدع ترجمة إلى العربية ترجمها البستاني األوديسة، (التي

مجردة ونهر جربة ــي بني التونس ــرقي الش الساحل ــكن ويس
" ــي بطليموس اليونان اجلغرافي ــميهم ويس " ــوه خل ــل " ما قبائ
ماخ فلفظة ــابهة مبازيغ مش ــمية هذه التس ونرى في " ماخونه
الكبير معناها ــة بالبربرية القدمي أو ماس ــاق م أو مالك أو ــاغ أوم
البربرية مازونة هي ــة لفظة ماخون أن تكون ويصح ــريف، الش أو
أفخاذها ضاربة بالوسط بعض تزال ما اسم قبيلة مشهورة وهي

التونسي. اجلنوبي

وخليج ماطر بني ــرقية الش فالناحية ــمال مجردة ش في وأما
خلدون ابن ــميه الذي يس وهي اإلقليم ــة األوس ــكنها تونس يس
تفسير أوسية فيمكن " أوالد " أو " مبعنى " اعتبرنا فإذا سطفورة
التي فوره ــادة زي النطق مع اختالف على ــوة أو أوالدس ــية باوالدس
سوط " " أو " سوه " أو سطفورة فتكون بالبربرية معناها ال ندري
من عهد هيرودوتس أي من اجلهة ــة بهذه ضارب " فورة " حذف ــع م

امليالد. قبل اخلامس القرن

خمير ونفرة بالد في ــردة مج نهر الغربي من ــمال الش أما في
مقعد. هي غير ولعلها ماكوة، قبائل ومقعد األن فتوجد

من وهي زوارة زوارة أر ــة أو زواغ ماكوة قبائل زواقة ــد بعد وتوج
وزوارة مقعد أن ــذا ه من فيظهر أخرى، ــة من ناحي وزاواوة ــة ناحي

األن. إلى عهد هيرودوتس من بعني مواطنها مازالت وزواوة

إلى ــمون ينقس البربر أن هيرودوتس اليوناني ــؤرخ امل لنا ويبني
األدنى فهو مترحل، ــرب بتونس أي باملغ منهم ــني، فمن كان فريق
يحرث ــهول الس ــكن يس فهو ــط األوس بالغرب منهم كان ومن
بني لنا ــد وق الغابات. ــر تعم التي ــال ــكن اجلب ويفلح ويس ــا فيه
الذين أي ــون اجليتولي البربر هم ــن م اجلزائر ــكان س أن هيرودوتس
وفزولة، واما ــة وجزول وغزولة ــة جدال بعد فيما ــرب الع ــماهم س

الفاروزيون. فهم األقصى الغرب سكان

واللباس ــرب والش األكل في ــر البرب ــادات ــس ع هيرودوت ودرس
وتعجب ويولولن يزغردن البربريات ــوة النس ــم فأعلمنا أن واملواس
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ويتخضنب ــمن يوش يعرفها وأنهن لم يكن التي ــادة الع هذه من
في املدافن. عادات البربر لنا حتى وبني

هيرودوتس ــن ــوع م املوض ــذا ه ــني ع ــي ف ــنقتبس س ــن ونح
كثب. عن البربر املؤرخ عرف هذا أن لنا تبني مقتبسات

ورحلته: سيالكس

قبل الرابع ــرن في الق رحلته ــيالكس س اليوناني ــف البحار أل
مراكش ــواحل وس والغرب افريقية ــواحل لنا س ــف فوص امليــالد،
دونها التي رحلته في ــيالكس س ــي ويعتمد األطلس احمليط على
يونانيني رحالني على أيضا يعول ولكنه اخلاصة ــاهداته مش على

هيرودوتس. عهد سبقوا قد

الصقلي: ديودورس

البربر ــن بالتحدث ع ــوا الذين اعتن ــني ــن املؤرخني اليوناني وم
القرن في عاش الذي ــهير الش اليوناني ــودورس الصقلي املؤرخ دي
أوغسطس وألف الروماني اإلمبراطور عهد في املسيح قبل األول
من األول العالم تاريخ عن عبارة ــي جدا ه ثمينة تاريخية مكتبة
خاصة حتدث ديودورس موضوعنا يخص وفيما م. ق. 60 ــنة س إلى
القبلي (جزيرة الوطن هاجم الذي الصقلي زحفة اغاثوفليس عن
البالد من افتكاك وحاول امليالد قبل الرابع القرن في ( ــريك ش أبي
أخبار لنا ديودروس نقل قليبية. مدينة بني وهو الذي القرطاجيني
معاصرا كان الذي اليوناني دوريس املؤرخ على الزحفة اعتمادا هذه
النصراف السياق قليل العناية بالبربر مباشرة حديثه أن غير لها
والقرطاجيني، اليونانيني عن احلديث وإفاضة احلرب أطوار ذكر إلى

الثمار. بعض منه يستطيع أن يجتني ذلك فاملدقق ومع

اجلغرافي: ايراتوشينس

إلى ــوب منس ــر ــي كبي وجغراف ــوف وفيلس ــي وفلك ــي رياض
القدمية العصور في ــهورة املش اليونانية ــكندرية اإلس ــة مدرس
مدينة ابن ــة احلقيق في انه إال التعليمية ــا ــا ومذاهبه مبكتبته
يومئذ. ثقافية ــة عاصم كانت التي الليبية ( ــحات (الش ــي قرين
الناس اعرف من فلعله ــن بلدتهم للبربر واب مواطن مؤلف فهذا
القدمية، كتب ــور العص ــي ف الليبي ــر القط معجزة ــو وه ــم، به
من األخير ــث في الثل ــرى كب جغرافية ــوعة موس ــنيس ايراتوش
من ــتكي يش أنه إال البالد فهو يعرف امليــالد. قبل الثالث ــرن الق
والغربي قسمها الشمالي بدخول ــمحون يس ال القرطاجيني أن
رحلة على كتابه من اجلزء هذا تصنيف اعتمد في وقد بسهولة.
القريناوي مواطنه اوفيــالس ــى تصنيف وعل القرطاجني ــون حن
احلظ ــوء س ومن ــاهداته وانطباعاته اخلاصة. مش عن عالوة هذا
البحاثة منه جمعها ــف نت بعض إال ضاع قد التصنيف ــذا ه أن

.1880 سنة لبسيك مبدينة ونشرها برفر األملاني

القريناي: اوفيالس

األكبر. ثم صار ــكندر االس رفقاء احد ــه من مقدونيا وهو أصل
وصار م. 323ق. ــنة س ــزا قرينا فغ بطليموس ــر مص مللك ــدا عض
اغاثوفليس مع اتفاقا وعقد ــا. فيه ــيادة الس وصاحب عاهل برقة
جمع هاهنا انه منه قرطاجة. والذي يهمنا الفتكاك السرقوسي
وفتوحات فتوحاته أصالة ــا فيه حتدث البربر بالد عن وأخبار ــق وثائ
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ليبيا. سواحل فيها وصف رحلة ووضع اغاثوفليس زميله

بوليس

ــة ميغالوبوليس ــد مبدين ول الكبار ــان اليون ــي مؤرخ أحد ــو ه
125 وتوفي م. 205 ق. ــنة س ــق االغري بالد من اركادية ــة والي ــي ف
ــنة س 12 بها ــنة 128 فقضى س رومة إلى ــل كرهينة وأرس ق. م.
ــة إال خمس يبق منه ــا لم 40عام في ــر تاريخه الكبي ــف ــد أل وق
أهم من التصنيف ــذا ه ويعتبر ــن البقية م ونتف كاملة ــب كت
القرن منتصف وفي ــة. القدمي العصور في التاريخية ــات املصنف
االميلي ــيبون ش الروماني القائد بوليس رافق امليالد قبل ــي الثان
طيلة ثم ــيا ماسنيس البربري امللك ــريعة لدى س مهمة في أوال
مالحظة من ذلك فمكنه البونيقية الثالثة احلرب أشهر في عدة
أن وأتيح له تسجيله ما أراد ــجيل وتس واحلوادث ــياء واألش الرجال
وانعقدت أحاديث له جرت وطاملا أخبارهم ويجمع البربر ــتخبر يس
فسجل ــا، وغولوس ــا ماسينيس البربريني امللكني مع مجالس له
ذلك وعالوة عن الكبير، تصنيفه من ــع التاس الكتاب في ذكرياته
املؤرخ كتبه ما البونيقية على احلروب أخبار في بوليس اعتمد فقد

املباشرة. اخلاصة مالحظاته عالوة عن هذا فلينوس، اليوناني

البونيقية احلروب أخبار في أطنبوا إذ أن املؤرخني اليونانيني على
مناسبة احلروب أخبار تلك كانت فإذا بأخبار البربر، ــحوا ش فإنهم
الثالث ــني القرن البربر في ــوال أح ــا نوره على لنتبني ــا لن ــة طيب
ليل بعد أتى ضئيل بصيص إال النور ذلك فما امليالد قبل ــي والثان
عن واضحا ــجما عرضا منس الكتب في هذه جند ــنا فلس حالك،

فال حلضارتهم بيانا وال البربر عند واالجتماعي السياسي النظام
في من نصيب به ــاهموا س ما حيث من إال بهم املؤرخون ــم يهت

ورومه. قرطاجنة رحاها بني التي دارت احلروب الكبرى

الرهاوي: ارتيميدورس

رأس القرن على عاش ــاهير اليونانيني املش اجلغرافيني أحد هو
ونال حظوة كبيرا ــتهارا اش بلده في واشتهر ــيح. املس قبل األول
ــبانيا وزار اس برومة قنصال وأقام ايطاليا زار ثم طائلة وثروة كبرى
إفريقيا ومصر، ــمال ثم ش األوروبية ــي األطلس ــواحل احمليط وس
والتطواف وقد الترحال ــر كثي املالحظة قوي جغرافيا ــا عامل وكان
اليونانيني ــني واملؤرخ ــني اجلغرافي من ــبق س من تصانيف ــع طال
واغاترخيدس ــتينس وايراس ــتينوس منهم تيموس بالذكر نخص
ــوعة موس ــبه ش ــا جعله " ــة مطول ــة رحل " ــف أل ــوس. وبوليبي
امتاز أنه إال العلماء من غيره به سبقه ما إليها ــر جغرافية حش
ــعوب الش وأحوال بيان نظام احلكومات ــة الوصف والعناي ــة بدق
تفصيل ــكل ب ــط ــواحل البحر املتوس في وصف س ــاض أف ــد وق
منها السفر السابع جعل ــفرا 11 س على  هذا كتابه ــتمل ويش
وإمنا الثمني ــاب الكت هذا ضاع وقد البربر، ــالد ب أحوال وصف ــي ف
إال أن مبكان، األهمية من بقيت لنا وهي نتفا ــترابون اس عنه نقل
قيمته وتبني عليه أو ــه ل احلكم من يحرمنا ــف املصن هذا ــاع ضي

تاريخ البربر. من احلوالك تنوير إلى باإلضافة

االفامي: بورسيديونس

ولد ــوريا بس املولودين اليونانيني ــاء والعلم املفكرين أحد ــو ه
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القرن األول منتصف ــات في وم ــنة 84س م. وعاش 135 ق. حوالي
ــات ودراس ببحوث للقيام ــبانيا باس قادس مدينة ــى إل ذهب وقد
ــفينة بالس الرياح إلى إيطاليا فالتقت هناك من وانتقل علمية،
عنها وحتدث الديار، ــذه ه لزيارة فاضطر ــواحل املغربية، الس على
كتاب واألخر ــط احملي ــوال أح ــه احدهما تصانيف من ــني كتاب ــي ف
وقد م. 78ق. ــنة س 144 إلى ــنة س من ميتد التاريخ وكتاب التاريخ.
وطبقات ــي والتاريخ الطبيع ــا اجلغرافي ــوال أح عن فيه ــهب أس
يذكرها ــار البربر، أخب ملعرفة ــور األم أهم من ــو وه ــا. وعاداته األمم
وحروب يوغورطة ــروب ح عن احلديث عند ــتطرادا الغالب اس ــي ف
البالد عن ــه عما عرفه بنفس وعالوة قيصر بومبيوس مع يوليوس
من أو برومة أصدقائه ــن م ــتمدها اس معلومات فانه قد اقتبس

موريطانيا. زاروا الذين قادس أهل

من معلومات عليه يحتوي التاريخ إال أن ما كتاب ضاع ــد ولق
ــطس احدهما سالس كبيران ــان مؤرخ عنه نقله ــد ق البربر ــن ع
األول احلديث عن وسنهمل اليوناني، ــترابون والثاني اس الروماني
من البربر تاريخ ــة تصدى لكتاب ذكر من ــى إل ننتقل ريثما ــا مؤقت

الالتينيني.

استرابون:

سنة ومات م. ــنة 50ق. س بقابذوفيا نحو ــيه اماس ولد مبدينة
القسم األخير وجعل الكبير اجلغرافيا كتاب وألف امليالد، بعد 65

العالمة املبحث هذا درس وقد ــمالية الش إفريقيا وصف في منه
ليبيا جلغرافيا ودراسته استرابون سماه كتاب في شترنفر األملاني

.1913 سنة باألملانية ببرلني ونشره

فهو املادة ــاب وإن كان فقير الكت هذا لنا بقي أن ــا ومن حظن
مادية، ــالط أغ من يخلو ال ــب الترتي ــوش مش الالزم فوق ــر قصي
مع مبدينة اوتيكه حوصر ــل بع آذر البربري العاهل أن مثال ــر فيذك
كتب مؤرخ من عجيب ــذا وه ــنطينة) قرطة (قس حوصر في أنه
ــخ ناس صادر من ولعل الغلط بعل ضد آذر حروب يوغورطه تاريخ
خليج ــط وس واقعة إن جزيرة قوصرة ويقول ــاخ- مس ــاخ -والنس
بعد يذكر ــم هو ث اجلامور، بجزيرة عليه ــت وقد التبس ــة، قرطاجن

قليبية. إزاء مكانها في فيضعها قوصرة ذلك

متأت باملغرب املتعلق ــم القس الفاحش في القصر هذا ولعل
أخبار وان عجل. ــه على تصنيف من يفرغ أن أراد ــترابون اس أن من
ــما قس ــتغرق تس بحيث نظره في األهمية ــن م ــت ليس املغرب
املغرب بالد فإن بقية قرطاجنة ــتثنينا اس وإذا من الكتاب، مهما
استرابون- رأي -هذا على وازدهارها منو احلضارة في دور بأي تقم لم
ــير وتفس ــة السياس لرجال ــا درس ليكون كتابه وضع ــا أمن ــو ، وه
لها، ــرحا مس القدمي العالم كان التي الكبرى التاريخية للحوادث
طبعا ــترابون اس - على رأي املوضوع هذا في له ــأن ش فاملغرب ال
البربر بالد يزر لم أنه الدراسات، أضف إلى ذلك مبطوالت يفرد لكي

غيره. عن عنها بالنقل يتحدث وإمنا

عن ــرا كثب ــا يفيدن ــترابون ــإن اس ف ــر ــن األم م كان ــا ومهم
امليالد قبل الثاني القرن في ــرت ظه التي البربرية اإلمبراطوريات
كبار من ــم وغيره ويوغورطه ــي الثان ويوبا األول ــا يوب ملك ــل مث
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البربر. ملوك

،144 ــنة س يبدأ ــخ ــي التاري ف كتاب ــا ــترابون أيض اس ــف وأل
الروماني املؤرخ على التاريخي كتابه في واعتمد 27 سنة وينتهي
وعلى قيصر، يوليوس ــد حوليات على عه الذي ألف ــيوس تانوس
حروب كتاب على يعتمد لم أنه ويظهر ابسيقراط، اليوناني املؤرخ
كتاب على ــطس، وال سالس الروماني املؤرخ ألفه الذي يوغورطه
حروبه فيه وذكر ــه قيصر نفس إفريقيا الذي ألفه يوليوس ــروب ح
ــترابون اس وقد اعترف بومبيوس مع ــيما معاركه س وال بإفريقيا
"أن معظم قال: إذ البربر بأحوال القدماء املؤرخني بجهل بنفسه
فجزء ــة األمر. مجهول (بالد البربر) ليبيا ــكن تس التي ــعوب الش
الرحالون األجانب. أو قد زارته اجلنود هذه األصقاع من فقط قليل
عن وعالوة أقطارنا زاروا من منهم فقليل البربر ــن م األهالي وأما
وإال أخبار بالدهم عن ــيء ش كل لنا ينقلوا أن يريدون ال فهم ذلك

ذاكرون". هم ما على االعتماد ال ميكن أنه من ذلك نكن

القريناوي: قاليماخس

اللغة ومعرفة اليوناني ــعر ممثل للش هو أشهر ــاعر، هذا الش
الثالث القرن ولد في اإلسكندرية ومدينة قريني مبدينة اليونانية
إلى أثينة ــل انتق ــة ثم اليوناني اآلداب ــا به ودرس ــي قرين ــة مبدين
عدة وألف ــكندرية مدة باإلس ــي، وأقام اإلغريق العالم ــة عاصم
مطولة البولو يقول ــودة أنش جملتها من ونثرية ــعرية ش تأليف

فيها:

الزعراوات.." الليبيات مع يرقصون والرجال .."

إلى ينتسبون الذين من البربر يومئذ برقة ــكان س أن يثبت مما
عند الزعرة ــود وج لنا ــر يفس ومما زعرا. ــت كانوا األسبوس ــة قبيل

البربرية. القبائل بعض

الدمشقي: نيقوالس

امللك عهد على امليــالد قبل الثاني القرن في نيقوالس ــاش ع
أعجب كتبه تصنيفه ومن فن كل في وكتب ــري يوبا الثاني، البرب
البربر فيه ــص خ وقد الغريبة ــادات والع العجيبة األخالق ــوان دي
اموعة صاحب ذكرها ــف نت ذلك من لنا وقد بقيت الئق ــكان مب
من الثالث ــزء اجل محتوى ــي وه اليونان ــي مؤرخ صغار ــماة املس

.436 الصحيفة إلى 362 الصحيفة

الليبيقيات:

ليبيقيات أي ــموها س كتب بتصنيف ــوا اعتن ــان أن اليون إال
إال ــذه التصانيف ه عن نعرف ونحن ال ــة، أو بربري ــات ليبية دراس
عن مصادر بالنقل أصحابها ــا وضعه تأليف أنها ويظهر ــا قل، م
التصانيف نوع من الغالب في وهي وضعفا. صحة تختلف أخرى
ــتغراب واالس للمتعة ــعوب الش ــوادر ن ــي حتك ــي الت ــة االغترابي

العلمية. للفائدة والتشويق ال

الليبيقيات: التصانيف هذه أهم وإليك

وهو قد الرابع ــرن الق أهل ــن ــي م الغجيون ــوس ليبيقالوق - أ
260 اليوناني ــخ نتف التاري ــر (انظ تاريخ ليبيا ــي ف كتابا ــف صن

.(373 ص
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ــاس القريناوي اغرويط ــا ألفه ــفار أس ثالثة ــي ف ــا ليبيق - ب
وتاريخه امليالد ــل الثالث قب القرن ــي ف يعيش كان برقة ــن أهل م

اجلهات. من جاورها برقة وما ميالد ويعني اسطوري ميثولوجي

ــى إل ــوبة منس ــل األق ــى عل ــفار أس ــة ثالث ــي ف ــا ليبيق - ج
م. ق. الثاني القرن أوائل في يعيش كان الذي هيسياناقس

الثاني من أهل القرن االلبى بوسيذيونوس وضع من ليبيقا - د
أيضا.

ــكندر االس تأليف على األقل ــفار أس ثالثة في ليبيقات - ـــ ه
قبل ــرن األول الق قي بإيطاليا ــه تصنيف ألف الذي ــتور بوليهس

امليالد.

بقرطاجنة يعيش كان رجل وهو القرطاجي ــارون ش ليبيقا - و
تصنيفا مجهول وألف عصر في الرومانية أو قرطاجنة البونيقية
وراء فيما األطلسي البحر في ورحلة والنساء مشاهير الرجال في

.( طارق (جبل هرقليس أعمدة

الذين ــني ومؤرخ جغرافيني ــن م اليونانيني ــهر أش هم ــؤالء ه
كثرتهم نستغرب وقد بخطوط مختلفة، البربر ــة بدراس اعتنوا
منها تبلغنا لم التي تصانيفهم ــن م اجلدوى قلة ــتغرب كما نس

الغالب. في نتف إال

ثالثة أقسام: إلى اليونانيني هؤالء أن نقسم ونستطيع

كانوا يعيشون بقرطاجنة الذين األول: اليونانيون ــم القس أ -
منهم ــني بونيقي ــراء ــة لق باليوناني ــون يؤلف ــوا ــة وكان البونيقي

ــرب ــخ احل تاري ــف أل ــذي ال ــة) صقلي ــن (م ــي اجلرتنت ــوس فيلين
ضد القرطاجيني ــى إل ــه تاريخ في ــال م وقد ــى ــة األول البونيقي
القائد كانا يرافقان اللذان سينوس ــيلوس ورفيقه الرومانوسوس
ــفة الفلس ترجمته. ولكن في تصانيف وقد وضعا حنبل ــر الكبي
ــرت وتأث ــطوقراطية ــت " األرس "تهلن ــد وق ــة بقرطاجن ــاعت ش
الرجال ــك ذل اليونان وعم ــآداب اليونانية وب ــة الهليني ــارة باحلض
في متبحرة ــهيرة ــيه الش وسوفونيس كانت لقد ــاء حتى والنس

املوسيقية. وفنونهم اليونان آداب

بقرينا ــون يعيش كانوا اليونانيون الذين ــم الثاني: القس - ب
عواصم من عاصمة ــا كانت قرين يومئذ، وقد ليبيا ــالد ب عاصمة
باجلزائر ــال ــكندرية وشرش واإلس ــا أثين مثل ــة اليوناني ــارة احلض
أبناء هم ــون القريناوي ــون املؤرخ فهؤالء ما، ــد ح إلى ــة وقرطاجن

بأحوالها. العارفني البربرية

اليونانيني واجلغرافيني املؤرخني ــمل ويش الثالث: ــم القس - ج
أي أو املتهلنة ــة اليوناني ــرق بالد الش من ــن هم الذي أو ــني األصلي

باليونان. املتأثرة

مدينة الثالثة أهل ــام األقس هذه إلى أن نضيف ــتطيع ونس
السيما اليونانية كانت عاصمة للحضارة التي ــال باجلزائر شرش
يوبا نذكر نؤثر أن ــا أنن إال الثاني، يوبا ــتهلن املس امللك عهد ــى عل

في عهد استقالله. البربر ملوك من األدباء قسم في الثاني

الرومانيون املؤلفون .4

حكمهم امليــالد، ودام قبل 146 ــنة س قرطاجنة الرومان فتح
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ــر البرب ــوا عرف ــم أنه ــى عل امليــالد. ــد بع 698 ــنة س ــى إل ــا فيه
فالبد م. ق. السابع القرن واحلرب منذ ــلم الس والقرطاجنيني في
إلى دفعتهم قد ــتخباراتهم اس العلمي ومصالح ــوفهم تش أن
املؤرخني ــم أه ــتعرض نس نحن وها البربر. ــؤالء ه أحوال ــة معرف

: البربر درسوا الذين الرومانيني

سالسطيوس:

هو واملهم ومات سنة 30م. م. ق. 86 روماني ولد سنه هو مؤرخ
إلى ــنة 46. إلى س 45 ــنه س من الرومانية إفريقيا والية أنه تولى
جدا من قريب عمر في البالد مباشرة وعاش عرف قد 45 فهو عام
العاهل يوغورطة حروب وعهد م.) ق. 146) الروماني الفتح ــد عه
ونقل أصل البربر فيه ــر وذك حروب يوغورطة كتاب ــري وألف البرب
على سالسطيوس يقتصر ولم وعاداتهم. أخبارهم من كثيرا لنا
على أيضا اعتمد بل ومروياته، ــاهداته ومش معارفه الشخصية

بوزيدونيوس. اليونانيني وبخاصة املؤرخني من تقدمه من

إن املوضوع " ــال: فق البربرية البالد ــطيوس سالس لنا وصف
إفريقيا موضوع أن أقول كليمات عن يتطلب مني سأطرقه الذي
احللف. أو احلرب ــق طري من فيها بها اتصلنا ــعوب التي الش وعن
جبالها أو ــرق احمل ــا إقليمها جعله التي ــعوب والش األقطار ــا وأم
أنه فيظهر لي ــول الوص ــيرة عس املنقطعة املنيعة أو صحاريها
-مهما أني على مدققة: محققة أخبارا شأنها في اروي أن يتعذر
بحر إن إيجاز.... في البقية أحتدث عن قل ما ذلك من سأروي كان -
من خصبة وأرضها املراسي قليلة وسواحلها الزوابع إفريقيا كثير

قليلة، وعيونها ومياهها ــجار، األش قليلة املروج، من غنية احلبوب
العمل..... وجد في كد أصحاب السباق في أقوياء خفاف ورجالها
غازولة، ــة، اجليتوك بجدال ــم ه البربر من ــا إفريقي ــكان س وأقدم
مخشوشنة نفورة ــعوب وهم ش : ) واللوبيون إلخ جزولة... قزولة،
يعرفون وال القطعان. مثل العشب ويرعون الوحوش حلوم يأكلون
منازل لهم سلطة أمير؛ وليست قانونيا وال وازعا وال أخالقيا قيدا
مغامرين حتى ــاء العمي ــى األرض عل ــي ف ــيحون يس فهم ــارة ق
هلك البطل ــا وعندم أمكن. ــث حي إلى أووا الليل ــم ــا جنه م إذا
عند الشائع حسب الرأي ــبانيا باس مات الذي هيرقليس، اليوناني
رجال من مركب وهو جيش ــذر مذر، ش جيشه ــر انتش اإلفريقيني،
ــرون منازع، عش عليه ــة الرئاس األمم وتنازح جميع إلى ــبون ينتس
والفرس املاديون ــبا. فأما س ايدي األرض في اجلموح فتفرقت تلك
ــوا األصقاع واحتل ــفنهم س على إفريقيا إلى فانتقلوا ــن واألرم
واتخذوا احمليط اقترابا من وزاد الفرس املتوسط، البحر من القريبة
من خالية البالد ألن األرض، قلبوها على التي سفنهم من األكواخ
جلبه لهم يتيسر فلم كثيرا عنهم بعيدة واسبانيا مواد اخلشب،
اللغة وجهل البحر مسافة ألن وال مقايضة شراء ال ــبانيا اس من
باجليتوليني ــوا اختلط الفرس أن ــم ث جتارية، ــة معامل كل ــان مينع
منزل من فطاملا حتولوا الترحال كثيري كانوا وملا الزواج، ــطة بواس
النوميديني ــهم أنفس ــموا فس إلى محلة محلة ومن إلى منزل
ألن اللوبيني إلى انضموا ــد فق املاديون واألرمن واما ــني. أي املترحل
ــون يعيش كانوا الذين اجليتوليني من افريقيا بحر إلى أقرب هؤالء
املدن حلوا لبثوا أن وما محرقة منطقة ــمس في قرص الش حتت
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ــتقرت اس ــرعان ما فس إال مضيق، ــبانيا لم يفصلهم عن اس إذ
البالد. تلك وبني بينهم التجارية العالقات

موريني. فقالوا ماديني رويدا رويدا كلمة اللوبيني حرفوا أن ثم

ملوك البربر عن األطنان من شيء في ــطيوس سالس وأخبرنا
خالل " فقال: ــة الثاني البونيقية ــرب احل خالل ــتقالقهم اس حال
ــد القرطاجني حنبل القائ كان ــا بينم الثانية ــة البونيقي ــرب احل
القاسية الطعنات ويطعن الروماني ــم االس مبجد الضيم يلحق
البربر الذي من النوميديني ملك ماسينيسا كان إيطاليا سلطات
قضيتنا فخدم لنا حليفا اإلفريقي شيبون القائد الروماني جعله
يجازي أن ــي ــعب الرومان الش وأراد ــن. احلس وأبلى البالء ــزام باعت
القرطاجنني ــى عل االنتصار فبعد ــن فعله حس عن ــا ماسينيس
مملكة ــا بإفريقي ــه ل كانت ــفاكس س ــري البرب ــك ــار املل واستاس
جميع ماسينيسا امللك أعطى الشوكة، قوية األطراف مترامية
البربري معنا العاهل هذا وبقي فتحها، وقع التي واألراضي ــدن امل
ملكه إال ينته ولم ومشرف، نافع حلف ألفاظ مراعيا على العهد
إذ ملكه وسلطانه وحده ميسينيسيا ابنه ورث فلما هلك بوفاته
امللك ابني وماناسطبعل ــا على غولوس قضى كان املرض قد قد
وتبنى وهيامبسال اذربعل هما ولدين ــيا مسينيس الراحل، وأجنب
كأحد قصره في ــاه ورب ــطبعل الهالك مانس أخيه ابن يوغورطة

بابني صلبه. عنايته مثل به أوالده واعتنى

وجمال ــوة ملحوظة بق أظفاره ــة منذ نعوم يوغورطة ــز ومتي
وال لذة ــى إل يخلد ــه فلم أخالق متانة ــوص اخلص وعلى ــب عجي

في بالده ــة الرياضات اجلاري ــع جمي تعاطى بل ــرف، ت إلى ــرف انص
ــابقات... املس احلراب ومنازعة أترابه جوائز ــة ورماي اخليل رباط ــن م

إلخ......"

وبيان أحوالهم ــر البرب أخبار من ــطيوس لنا سالس نقله ــا وم
تناول وقد فيه ميكن التبسط وال كثير يوغورطة كتابه حروب في
هذا لبيانه ــع ال يتس مما والتحليل بالنقد كتابه ــي العلم البحث

املقام.

الفاحت يوليوس -عرضا- ساليطيوس إلى نضيف أن ونستطيع
حروب عن ــة ألف دراس الذي باألحرى كتابه احد ــه أو نفس قيصر
عظيم ــو افريقيا وه ــروب ــماها ح س ــا بإفريقي ــر قيص ــوس يولي

أيضا. األهمية

ليوس: طيطش

م. ق. 59 عام ــا بإيطالي بادوة مبدينة ولد ــهير، ش روماني ــؤرخ م
في ــرات املعش أو ــريات العش كتاب ألف امليالد، بعد 19 ومات عام
القلم ــمو وس ــاء اإلنش بإتقان فيه اعتنى وقد الرومانيني، ــخ تاري

منه بتحقيق احلوادث. أكثر

فأشاد األول، الطراز من باملاضي وقاصا معجبا املؤرخ كان هذا
ودرسا موعظة التاريخ في والتمس رومة بعظمة مقالة كل في

رنانة. وخطب ساحر بيان وموضوع

في القيروان احلكمة بيت تراجمه بعض أن الظن على ويغلب
العربية، إلى من الالتينية الكتاب نقل هذا قد ــرن الثالث الق في
طيطش وتصنيف األقوال، بعض في خلدون ابن مصادر أحد وهو
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ملوكهم عهد في البربر بأخبار يتعلق فيما بالبيانات مملوء ليوش
ماسينيسا في أخبار قد أفاض إلى يوغورطه وهو ماسينيسا من
أخصب يهاجم كان ــه فان ــني القرطاجي مع ــه عالقات كانت ــا وم
مملكته وعجزت إلى ويضمها أصقاعهم أعمر ويقتطع ــم جهاته
الرومان، ــم حتكي ــى إل فلجأت ــوة بالق مقاومته ــن ــة ع قرطاجن
أخرى ــارة ت احلق أعطائها ــن ع وتغافلوا ــارة ت ــا ــقطوا دعواه فاس
أهل ــاب حس على يبني إمبراطوريته بان ــيا ــمح ملاسينيس س مما
ــوق س من مجردة ــهول س أي الكبرى ــهول الس فاخذ ــة قرطاجن
جهات وغزا خمير أي جبل ــكا توس وأخذ جهة إلى طبربة، األربعاء

ذلك. طرابلس إلى غير من

برليبوس على التاريخية مصادره في ليوش ــش طيط ويعتمد
بيانات ــد انفرد اخلاصة فق مروياته ــى عل يعتمد كما ــي األكثر ف
ــيا ماسنيس عن بجزئيات فيها أفادنا غيره لنا ينقلها ــم ل ووثائق

املؤرخني. غيره من يفدنا وأحفاده مبا لم

وانفراد ببيانات أخبار حروب يوغورطه في تبسط صاحبنا وقد
الشهير. مؤرخها سالسطيوس دون

من و66 و 65 و 64 62 ــفار ــي األس ــوش ف لي ــش طيط ــا حدثن
ق. ــنة 105 س إلى 118 ــنة من س افريقيا ــوادث ح عن ــراته معش
أهم ومن ــات هزيلة ملخص إال ــفار األس هذه من ــم يبق لنا ول م.
في العربية إلى ــذي نقل ال ــيوش بولس هوروش تأليف امللخصات
خلدون في ــن اب واعتمده ــس باألندل الناصر ــن الرحم عبد ــد عه
من وهو تصحيف ــيش هرش ــميه الرومان ويس تاريخ عن كتابته

طيطش أن ــيوش كتاب هورش من يظهر ونعلم على ما ــاخ النس
حروب روايته ــي ف يتبعه لم ــاطيوس س يبغض ــوش الذي كان لي

األخبار. نقل في عنه واستقل يوغورطه

أخبار  ملعرفة مصادرنا ــم مصدر من أه املؤرخ فهذا ــة وباجلمل
ماسينيسيا مؤسسها من عهد املستقلة البربرية اإلمبراطورية

النهائي.. الروماني بعد االحتالل أيامها آخر إلى

ميال: بوميونيوس

ــبانيا أمثال باس ــاوا نش الذين ــني الروماني ــاب الكت ــد أح ــو ه
ــه ــف كتاب وأل ــوس،  كوينيليان ــوي واللغ ــنييخا س ــوف الفيلس
وقد ــه الرومانيون. ألف جغرافي تصنيف ــدم أق وهو ــا اخلوروغرافي
يعتمد ــذا الكاتب لم ه أن 44 بعد امليالد. غير ــنة س ميال وضعه
إلى رجع ولكنه ــدث ح ــة وال على آخر ما اخلاص ــاهداته مش على
أو الثاني الثالث ــع أو الراب القرن في ألفت ــي الت القدمية ــادر املص
على فعول ــا، عامل منه أكثر ــا مثقف ميال كان ــد فق امليالد. ــل قب
وعول معجبا ــه ــطيوس وكان ب ساس أيضا ــه، واعتمد مطالعات
وقد ترك هذا احلفيد ــوس وكورنيلي وفارونس افلينوس ــى عل أيضا
عهد إلى ــع يرج ــمالية ال الش إلفريقيا ــزا موج ــا ــف وصف املصن

قرن. بنحو ميال عصر قبل أي إلى عهد اجلمهورية بل املصنف

افلينوس القدمي:

امليالد. 23 بعد ــنة س كومو مبدينة ولد ــي رياض روماني ــب كات
ــوعة موس عبارة عن وهو ــفرا، س 37 الطبيعي في ــف التاريخ وأل
العصور في ــا وتاريخه والطبيعية ــة الرياضي العلوم عن ــة ثمين
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يذكرها مبناسبة التاريخية ــودة باملعلومات محش أنها القدمية إال
ومات البربر، أخبار أهمية من شيئا ذا نقل لنا وقد مناسبة بدون أو
حاول إنقاذ منكوبيه. عندما 79 سنة انفجار بركان الفيزوف في

البربر: من املؤرخون - 5

146 ــنة س من املغربية ــار عامة الدي ــان على الروم ــتولى اس
ــاتها مؤسس ــي ف ــالد الب ــت وترمن ــده، بع 698 ــنة س ــى إل م. ق.
ــا ومظاهره ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي ــة احلكومي ــا وأجهزته
الرومانية ــة تعلم اللغ ــى عل البربر ــل وأقب ــة، والثقافي ــة اللغوي
الالتينية واآلداب ــة والبالغ اخلطابة في والتبحر ــة وكتاب محادثة
وثانوية، ابتدائية ــدارس م من املغربية ــالد الب وجد في ما ــل بفض
ــاليات واإلرس الكبرى قرطاجنة جامعة ــل بفض اخلصوص وعلى
من مناهلها للكرع رومة معاهد إلى تذهب كانت الطالبية التي
ــعراء الش مآت من بالالتينية الكاتبني البربر من وتخرج ــة العلمي

واألطباء واحملامني. والعلماء واألدباء واخلطباء

محليون "وطنيون " ــون مؤرخ منهم أيضا انه تخرج ــك فالش
العباد. وأخبار الرومان بتاريخ البالد من اعرف كانوا

ــة الالتيني ــة باللغ ــري البرب األدب ــخ تاري ــتعرضنا اس وإذا
ــم وجدناه ــة التاريخي ــوم بالعل ــوا عن ــن م ــار أخب ــتقصينا واس

قسمني: إلى ينقسمون

صناعة ــن احترفوا أصالة الذي أي اخلاص، ــون باملعنى املؤرخ أ -
األخبار وتقصوا اآلثار. فدونوا التاريخ

 

انقدوا لكن ــرة مباش بالتاريخ ــوا يعتن ــن لم الذي ــاب الكت ب-
ومنازعه ــه وفضائله ورذائل ــه وأخالق ــه عادات ــا لن ــع فبينوا اتم
ــعبية الش ــاحات الس أو الكنائس في املواعظ والقوا : ــاربه ومش
روايات ألفوا أو الدواء، ووصفوا األدواء ونعتوا العامة فبنوا العيوب
وتدفق ــاط نش في حالة اتمع لنا ــوا فوصف وصفية ــة قصصي
ــم األول القس في أن نذكر ــتطيع فنس جزئياته. أدق ــي حيوية ف
عن إضافية أعطانا تفاصيل الذي ــتينيس العنابي أوغرس القدير
بعد اخلامس ــرن الق خالل خاصة والبربري ــة عام املغربي ــع اتم
بها اتمع خصوصا شخص التي البيانات ــهب في املسيح وأس

اهللا. ومدينة االعترافات كتابيه في

ترترليانوس الكاتبني الثاني ــم القس من نذكر أن ــتطيع ونس
فصوراه الرابع في القرن عصرهما انتقدا مجتمع وقد وقبريانوس
عصرهما مجتمع فنرى واقعي، حي تصوير أبدع ذلك وراء من ــا لن
ــة بالكنائس واألديرة، الديني وحياته ــازل باملن العائلية حياته ــال ح
ــارح واخلمارات واملس واامع ــوارع الش ــي ف العامة حياته ــال وح
نذكر ــتطيع أن ونس واحلقول. ــواق واألس ــعبية الش ــاحات والس
ألف-فيما ــذي ال أبوليوس ــي الروائ الكاتب ــي الثان ــم القس من
الذهبي وهي ــار احلم رواية ــهرها ــا وأش أهمه روايات ــدة ع ــف- أل
ــتعرض وتس دقيقا، وصفا املغربية فتصفها العامة احلياة تتناول
أن ولو ــع، كل مجتم في املباغتة أو ــارة الق ــارزة ــخصيات الب الش
ــتخرج منها واس املصنفات هذه كل حتليل مدة في ــا قضى أحدن
اتمع تركيب في جليال كتابا لنا لصنف ــخاص واألش ــاهد املش

الروماني. االحتالل البربري خالل
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فإننا موجزا التحليل ــذا ه تناول في ــدة رغبتنا من ش وبالرغم
بأن ــرة مباش املوضوع ــايرة ــام ومس ضيق املق ــم ــرون بحك مجب
باملعنى اخلاص املؤرخني أي املؤرخني من األول القسم على نقتصر

: وأشهرهم الكلمة، لهذه

: فلوروس

وبني عصر الرومان، اإلفريقي في املؤرخ ــوروس بني فل جند لعلنا
كثيرة، شبه احلفصيني وجوه عصر في اإلفريقي املؤرخ ابن خلدون
البن "تاريخي" حد أعلى هو فلوروس إن أن نقول نستطيع لعلنا أو
وكالهما باحث مؤرخ، منه أكثر تاريخ ــوف فيلس خلدون فكالهما
ما واحملامد العيوب من أخبار، ولكليهما راوية منه أكثر ــي اجتماع
مؤرخا أجنبت إذا اإلفريقية البالد ولعل باملاء، املاء من ــبه أش يكون
يتفق ــة والفنية ما والعام اخلاصة الصفات من ــه فذا أوحت إلي
كان وإذا واملؤرخ. املؤرخ ــقة الزمنية بني الش بعد على كبيرا اتفاقا
األعلى، ــاب االنتس حيث أنه ميني من إال عربي األصل خلدون ــن اب
عاش حال قد كل على وهو ــر، البرب املعزو إليه ــب وهو نفس النس
حفصيني ــن م بربرية ــل بحكومات ــة واتص أصال البربر ــالد ب في
خلدون ابن ــإذا كان ف باملغرب، ــني ومريني باجلزائر ــني وزياني ــس بتون
قد خلدون أيضا ــن اب مثل أصالة، وهو بربري ــوروس فل كذلك فإن
ــلهم وراس الرومانيني القياصرة وخدم بالط إلى بالط ــن م انتقل
ودرس ــدول ال فخبر أحوال ــف التصاني ــف لهم وصن ونثرا ــعرا ش
واملوظفني ــة والساس الرجال ــيات وعرف نفس احلكومات دواليب
ابن ــرة خب مثل خبرة ــك ذل من ــه ل فتكونت ــعوب: الش ــات ونزع

خلدون.

لكن ــرات. املعروف باملعش ليوش طيطش تاريخ فلوروس خلص
ــفة فلس علم محاولة لوضع ــة احلقيق في ــو التلخيص ه ــذا ه
األول مؤرخنا بني آخر ــبه ش ووجه كما فعل ابن خلدون، : ــخ التاري
عصور النشأة أربعة إلى الدولة حياة ــيم تقس الثاني هو ومؤرخنا
دولة كل ــي ف فلوروس ــني فيب واالندثار، ــاط واالنحط ــة والعظم

االنحطاط. وأسباب العظمة أسباب

(1704-1627) ــويه بوس ــوروس فل ــرار  غ ــى عل ــار س ــد وق
-1668) ــو وفيك ــيني، ــد الفرنس عن ( 1755-1589) ــكيو ومونتس

اإليطاليني. عند (1744

قيمة أفكار وأبدى املغربي التاريخ فلوروس بتحليل اعتنى وقد
هاتيك البربر في وأحوال ــي الرومان املغرب تاريخ جديد ــور بن ودرس
أصل ــن من آخري مؤرخني ــة ثالث فلوروس ــى إل ونضيف ــور، العص
بالتاريخ اخلاص ــا وأيض العام بالتاريخ ــد اعتنوا ق أيضا هم ــري برب
ــنطيني) القس (أي القرطي مرونتونوس : وهم افريقيا. ــمال بش
فيها مذكرات سجل وهي االتكية الليالى ألف الذي واولوجيلس
خالل عاشها أو شاهدها التي وحقيرة جليلة من اليومية احلوادث
في أيضا ألف وقد فيكتور أوريليوس هو ــث حياته الطويلة، والثال

املغربي. التاريخ
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خؤشخإلٌّ خؤيمبال

البربر وتاريخ خلدون ابن

 

والترتيب ــياق للس تبعا - ــل هذا الفص ــون نعن أن ــب يج كان
حد في بجمع خلدون رأينا ابن أننا إال البربر، وتاريخ العرب التاريخي
عليه. عنوانا صار حتى وتقمصه منه تشبع فقد التاريخ هذا ذاته
الوراق ــف يوس ابر ــهرهم أش مؤرخني ــالفا أس ألبن خلدون ولو أن
أفسح أول من الوراق كان وإذا التيفاشي، وأحمد وإبراهيم الرقيق
من أول الرقيق فإن البربر، تاريخ لدرس ــول املط تصنيفه في اال
من مجدهم أكبر األقل على والتيفاشي أول أو بالتأليف، أفردهم
البربر تاريخ ولتوضيح ــم. بطولته وصور مفاخرهم ــر وذك متجيدا

ملخصا. خلدون ابن فيهم قاله ما نستعرض أن ينبغي

وقبائل من ــعوب ش ذو جيل ــر هؤالء البرب " ــدون: خل ابن ــال ق
ــكندر االس إلى بل طرابلس. ــى املغرب إل ــالد ب تزل ولم ــى... حتص
ال يعرف أزمنة منذ ــالد وب الرومي البحر بني ما اجليل بهذا ــرة عام

قبلها..." ما وال أولها

املغرب  سكان هم البربر) (يعني اآلدميني من اجليل ..." : وقال

وضواحيه وأريافه ــه تلول من واجلبال ــائط البس ملؤا ــى القدم عل
وأمصاره".

فيقول: لبربر بالترتيب لنا أحوال ا خلدون يصف ابن ن إ ثم

ومن والطني احلجارة ــن يتخذون البيوت م ــاكنهم"... مس - 1

.".. األشعار واألوبار ومن والشجر اخلصاص

النتجاع منهم والغلب ويظمن أهل العز ... " معائشهم: - 2

إلى ــف فيها الري ــاوزون أليتح ــة الرحل ــن م ــرب ق ــا فيم ــي املراع
في واخليل والبقر. الشاة ــبهم ومكاس األملس. والقفر الصحراء
النجمة ــب مكاس من اإلبل االنتاج. ورمبا كانت ــوب للرك الغالب
الفلح ــم في ــتضعفني منه املس العرب- ومعاش ــأن منهم -ش
في واالطعان اإلنتاج أهل من ومعاش املعتربن ــادمة. الس ودواجن

السابلة" وقطع الرماح وظالل اإلبل نتاج

الصوف، من أثاثهم وأكثر ولباسهم وأثاثهم: ــهم مالبس - 3

عليها البرانس ويفرغون املعلمة. ــية باألكس ــتملون العماء ويش
يتعاهدونها ــا ــرة ورمب ــب- حاس الغال ــي -ف ــهم ورؤوس ــل. الكح

باحللق."

بنوعها. متميزة األعجمية الرطانة من ولغتهم " لغتهم: - 4

االسم" بهذا اجلها من اختصوا التي وهي

ــانية، بالفضائل اإلنس ــق ا لبربر تخل ــا وأم ..." ــم: أخالقه - 5

الكرمي من اخللق عليه جبلوا وما اخلصال احلميدة، في ــهم وتنافس
من اخللق، من والثناء املدح ومدعاة بني األمم والرفعة مرقاة الشرق
بالقول والوفاء ــائل، والوس الذمة ورعي النزيل، ــوار وحماية اجل عز
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وحسن امللكة، الشدائد، في والثبات املكاره، على والصبر والعهد،
ــكني، املس ورحمة االنتقام، عن والتجافي العيوب، ــاء عن واإلغض
املعدوم، ــب وكس الكل. ــل وحم الدين، ــل أه وتوفير ــر، الكبي ــر وب
الضيم، واباءة الهمة وعلو النوائب، ــى عل واإلعانة الضيف وقري
النفوس ربيع امللوك، ــالب وغ اخلطوات، ومقارعة ــاقة الدول، ومش
عن اخللف ــار ينقلها أث ذلك فلهم في دينه.... ــره نص في اهللا ــن م
ملتبعية أسوة يكون حلفظ منها ما ــطورة لو كانت مس ــلف الس
من به ــوا واتصف حميدها، ــن م ــبوه اكتس ما ــبك األمم وحس من
امللك ثنايا على بهم وارفت ــز الع مراقي إلى قادتهم أن ــريفها ش
ــط -بالبس اخللق ومضت في ــم. أيديه ــدي األي على علت ــى حت

أحكامهم. والقبض-

مالحظته أن وقوة بحصافة فكره ابن خلدون رأى ديانتهم: - 6

من األمم، عليهم ــن زحف ــب تأثرهم مب بحس تطورت البربر عقائد
ثالثة: إلى تقلبت فقد

الوثنية: أو املاجوسية أ-

األعاجم كلهم ــأن ش ــية املاجوس دين ــم دينه ... وكان " ــال ق
واملغرب". باملشرق

أوال. ثم  األمم فتنصروا ــن م عليهم غلب بديانة من ــوا دان ــم ث
إسالمهم. اإلسالم وحسن دخلوا

قال: النصرانية- ب-

من عليهم غلب من بدين ــون يدين األحايني بعض ــي ف "... إال
فقد البربر على يتغلبون كانوا العظيمة الدول أهل األمم فإن األمم،

اليمنية القبائل أبا أن حمير ابن الكلبي نقل اليمن، ملوك غزتهم
افريقية ــل مث مدائنه ابتنى ــذي ال وأنه ــام، ع مائة املغرب ــك مل
من صيفي ــن قش ب ــري اف غزو على ــون ــق املؤرخ ــة، واتف وصقلي
من الروم ملوك وكذلك اغتزتهم كما ذكرناه، املغرب إلى ــة التابع
ــروم البيزنطيون) ــطنطينية (ال والقس (الرومان) برومة قرارهم
بناءها جددوا ثم ق.م.) 146) ــة قرطاجن الذين خربوا مدينة ــم وه
ومايليه البحر ــيف واختطوا بس أخبار الروم– في ــاه ذكرن – كما

باقية الذكر، ــهيرة املباني، ش ــة وثيق عظيمة ــا مدن األرياف ــن م
ومرناق ووطاقة ــبيطلة وجلوال س مثل العهد املعالم واآلثار لهذا
عاصمة أول بنزرت قرب بشاطر االن ــمى وتس أو عوتيقة تيكة (أو
وزانة، امليــالد)، قبل ــر عش الثاني القرن في ــت أسس للفينيقني،
ذلك والروم الرومان ــوا لعهد دان البربر كان وقد املدن، من ــا وغيره
إليهم وأدوا املقادة وأعطوهم النصرانية دين من تعبدوهم به ــا مب

طواعية". اجلباية

الثاني القرن من أواخر النصرانية في الديانة البربر دخل وفعال
من استشهدوا شهداء لهم وكان ــابع الس القرن إلى ــيح للمس
ــة تقاومها في احلكوم كانت ــي الت النصرانية ــم عقيدته ــل أج
وهي األرض ــت حت التي اابئ ــى اجلدد إل ــرون املتنص ــأ األول، فلج
ومن موتاهم، ويتعبدون ويدفنون يعيشون فيها ملتوية ــراديب س
احليوانات عليه ــق حيث تطل ــرح املس ــيق إلى س منهم عليه عثر
وقد لالتعاظ. ــر اجلماهي أمام أربا أربا ــم اوعة فتمزقه ــة الضاري
الكاثولكية أهمها نصرانية ــل ونح ــيع ش عدة البربر عند تكونت

بعد. سنراه كما والوحدانية واالريوسية والدوناتوسية
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اليهودية: ت-

من جاؤوا ــن الذي املتهودين البربر ــع م البربر اليهودية ــت دخل
بيت ــقوط س بعد ــام الش من هاجروا الذين اليهود مع ثم اليمن،
"اجللوة" ــي ودخولهم ف ــم دولته وزوال ــد ــب املعب ــدس وتخري املق
سكنوا اليمن مذر. وبربر األرض شذر في ــتتهم تش أي Diaspora

حيث ــرة جربة جزي ــكنوا س املقدس بيت وبربر الغالب في ــال اجلب
: خلدون وقال ابن إلى اآلن. بقاياهم توجد

ــوا بدين اليهودية، البربر دان هؤالء بعض كان ــك رمبا وكذل ..."

ــام لعرب الش ملكهم ــتفحال اس عند ــرائيل بني إس عن أخذوه
قبيلة أوراس جبل ــل أه جراوة كان كما منهم، يومئذ ــلطانه وس
برابر من ــة نفوس كما كان الفتح ألول العرب ــون يقاتل ــة الكاهن
برابر من فازار وبنوا ــة وغيات وبهلولة ومديونة، وقندالوة، ــة، افريقي
بني من الناجم باملغرب األول ــس محا إدري حتى ــرب األقصى، املغ

األديان". بقايا من كان بنواحيه ما جميع بن احلسن احلسن

اإلسالمية: ث-

منذ أي ـــ 27ه ــنة س منذ ــا اهللا أفراج ــن ــي دي ف ــر البرب ــل دخ
الغربي ــوب اجلن في ــبيطلة س وقعة إثر ــبعة العبادلة الس فتح
من إال األول ــرن الق أواخر في البربر ــع جمي ــالم إس ومت ــي، التونس
لإلسالم املناصرين كبار من وصاروا إسالمهم ــن وحس منهم. قل

واملسلمني.

ابن خلدون: قال

بإحكام ــم وأخذه ــريعة، الش ــم ملراس البربر ــة إقام ــا وام ..."

املعلمني ــن اتخاذ اهللا فقد نقل عنهم م ــن لدي ونصرهم ــة، العل
وابتغاء أعيانهم الفروض في ــتفتاء واالس اهللا لصيانتهم كتاب
أحيائهم، ــني القران ب ــدارس وت ــم بواديه ــي ف للصلوات ــة األدم
إلى وصاغيتهم ــم، وقضاياه نوازلهم في الفقه ــة حمل وحتكيم
أثارهم في للبركة ــا التماس عصرهم من أهل ــر والدين أهل اخلي
املرابطة البحر لفضل ــم واعتيانه صاحليهم من للدعاء ــؤاال وس
يدل عدوه ما وجهاد ــبيله س من اهللا في النفوس واجلهاد وبيعهم
التي ديانتهم ــني ومت معتقداتهم ــة إميانهم وصح ــوخ رس على

وملكهم..." سلطانهم ومفادا إلى لعزهم مالكا كانت

خلدون: ابن مصادر

حل البربر؟ تاريخ لدراسة خلدون ابن اعتمدها التي ما املصادر
العصور، خالل ــر البرب تاريخ لتفهم ــان بي ــكل املهم هر هذا املش
من ويتضح ــب. الكت ــن م لدينا مبا ــى املعم هذا ــك ف ــنحاول وس
لتحرير خلدون ابن اعتمدها التي املصادر ــب أن الكت هذا مراجعة

أربعة: كتابه

ــبت نش انه ملا ــالم، وذلك لإلس ــابقة الس البربرية ــادر املص أ-
الثالث القرن ــن م والرومان القرطاجنيني ــني ب البونيقية ــروب احل
بربرية ــات إمبراطوري ــت تكون م. ق. 164 ــنة س إلى ــيح املس قبل
حساب البونيقيني على من البربر وطنيون ــها زعماء أسس بحتة
ــاب بتصنيف انس امللوك هؤالء واعتنى الواحد، األن في والرومان
التصانيف وكتبوا هذه واثبات مفاخرهم، وتدوين تواريخهم البربر
وصنفوا بعضها يومئذ، كانت لغة العلم التي باللغة البونيقية
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العهد. لذلك املعروفة القدمية البربرية التي هي اللوبية باللغة

ــن خلدون يحذق اب كان خلدون: ــن اب عند البربر تاريخ ــادر مص
كانت لغة التي الهنتاتية البربرية ــيما والس البربرية، من ــيئا ش
في البربرية للهجات مختلف ــى الق احلفصيني، وقد عند ــالط الب
قليال شيئا يعرف وكان واألندلس البربر بالد خالل رحالته املتعاقبة
أيضا كانت ــي الت ــية البلنس وخصوصا اللهجة ــبانية االس ــن م
باملقدار ــت ليس البربرية ــه معرفت أن إال ــي، احلفص البالط ــة لغ
األصلية، لغتها ــي ف البربر كتب على باالطالع له ــمح يس الذي
له باالطالع سمح مما األندلسية من األعجمية ــيئا ش ومعرفته
ابن ــر وإمنا اتصل البرب عن ــي الالتينية ف ألفت التي الكتب ــى عل
عربية ثالثة ــادره فمص الترجمة، طريق عن الكتب ــذه به خلدون

وبربرية. والتينية

أول منذ ــر البرب ــب نس في العرب ألف ــة: العربي ــادر املص ت -
وأقدم للهجرة الثاني أي في القرن التاريخي بالتصنيف عهدهم
بعد تعاقبوا الكلبي ثم ابن النسابة يظهر على ما بذلك قام من

النسابني: أهم وإليك خلدون، ابن عصر إلى ذلك

ــائب الس بن نصر ابن بن محمد ــن ب ــام هش هو الكلبي: ــن أب
ــاب األنس وله كتاب 206هـ ــنة توفى س املؤرخ ــابة النس الكلبي

ابن خلدون. اعتمده وقد وبيوتات اليمن

كتاب ــهير له ش عربي كاتب (276-213) قتيبة: ابن اهللا ــد عب
افريقية أخبار من وفيهما كثير املعارف اإلمامة والسياسة وكتاب
مؤرخي العرب. من البربر موضوع طرق من أقدم من واملغرب وهو

أخبار  كتاب له واملفسر املؤرخ جرير الطبري: (310-224) أبو
في خلدون واعتمده ابن البربر عن فيه حتدث وقد وامللوك ــل الرس

تاريخه.

الذهب مروج كتاب 345هـ) له ــعودي: (توفي املس ــن احلس أبو
في كتابه الصغير ابن اعتمده البربر عن كتب من ــدم أق من وهو
علماء ــن طبقاته م ــماخي في والش ــتميني ــيرة امللوك الرس س

البربر.

كتاب أطول ألف ــي تونس وجغرافي الوراق: مؤرخ ــف يوس أبو
الرابع القرن ــي ف يعيش كان فهو ــه، وجغرافيت املغرب ــخ تاري في

خلدون. ابن ثم حزم ابن اعتمده وقد الهجري

أخره وفي األنساب كتاب جمهرة (384-456) له حزم: ابن علي
خلدون. ابن اعتمده وقد البربر، انساب

خص من أول (483 ــنة س (توفي القيرواني: ــق ــم الرقي إبراهي
البربر وكتاب أخبار ــاب انس كتاب له ــابهم أنس في بكتاب البربر
ــرا، واعتمده كثي ــدون خل اعتمده ابن ــد وق ــة، ــروان وافريقي القي

أيضا. الشماخي

كتاب له (366-290) العزيز عبد بن علي ــن احلس اجلرجاني: أبو
البربر. أخبار في عليه اعتمد وهو مما التاريخ تهذيب

البربر. أخبار عليه في اعتمد وهو كما املاريخ ومزيب

البربر في عن بسطة احملدث (384-468) وله البيهقي بكر أبو
والصفات. األسماء كتاب: سيما ال احلديثية كتبه
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بالرياضيات عالم تيفاش أبناء من القفصي: التيفاشي أحمد
الفائقة ــدرة ال ــاب: ــه كت ول 651 ــنة س ــي توف ــوم والعل واآلداب
وأخبارهم ــر ألف في البرب ما ــن أحس من األفارقة، ــن محاس في

ومفاخرهم. وأنسابهم

بها اتصل الالتينية خلدون ــادر ابن مص الالتينية: - املصادر ت
طريق الترجمة ثالثة: عن

العربية ــى إل ترجمت التي ــوش لي طيطش ــرات أولها: معش
الثالث. القرن في بالقيروان احلكمة ببيت

أنها ويحتمل اإلفريقي ــوروس ــرات لفل املعش ثانيها: تلخيص
خلدون. ابن بها فاتصل العربية إلى نقلت

هوروشيوش االسباني بولس األصل ذو الروماني املؤرخ ثالثها:
وبدون بالتخفيف "هرشيش" خلدون ابن ــميه يس الذي P.Orase

من كتابه. كثيرة مواطن في وقد ذكره مد،

أصناف: ثالثة خلدون ابن اعتمدها التي : البربرية املصادر ث-

استقاللهم عصر في التي ألفها البربر الكتب األول: الصنف
مما امليالد ــل قب الثاني القرن ــي ف األولى ــم ــن إمبراطوريته وتكوي
إحدى كانت التي ــة باللغة البونيقي وعلماؤهم ــم كتبه ملوكه
والالتينية ــة اليوناني ــب جان ــذ إلى يومئ بتونس ــة الثقاف ــات لغ

(اللوبية). القدمية والبربرية

العصر ــي ف البربر ــى اعتن ــر: البرب ــابو نس ــي: الثان ــف الصن
الغالب وامتازت في بحمير وإحلاقها أنسابهم بضبط ــالمي اإلس

السيما القبائل ودينية ــية ــباب سياس ألس القبائل بعض بذلك
وزاواوة مثل كتامة ــالم اإلس تاريخ في ــي أساس بدور قامت التي
ــاب انس نعرف ونحن وهنتاتة، وصنهاجة وهوارة ومقالطة وغمارة

ترجمتهم. من وشيئا النسابني أشهر

احلفصيني. عهد إلى االغالبة ــد عه العمل منذ هذا بدأ ــد وق
التي يوجد ــه مطاط قبيلة ــى ــزون إل يع ــابني النس هؤالء ــر وأكث
هؤالء ــم نقس فنحن ــي التونس باجلنوب وجناح باملغرب جناح لها

طبقات: إلى أربع النسابني

سهل أبو هؤالء املؤرخني ــهر أش (296-184) الطبقة األغلبية
مؤسس رستم بن عبد الرحمن اإلمام حفيد النفوسي الفارسي
ــم اللغة مترج كان ــر، باجلزائ ــرت تاه مبدينة ــتمية ــة الرس الدول
ألف ــف. وقد ويوس افلح ــتميني الرس ــة عمي دولة ــي ف ــة البربري
االباضيني وحروب البربر تاريخ ضمنه البربرية باللغة ــعر ش ديوان
النكاريون ــه ــرق بعض اح الثمني ــوان الدي ــذا ه لكن ــنيني. والس
األن ــيء ش منه يبق فلم درجني، ــي بن في قلعة ــه بقيت ــت وأحرق
ضائع ــوان الدي أن ــول نق عليه، ــور العث في كاد أو ــل األم ــاع وض
انتفع وانه ــدون، خل ابن موجودا في عصر ــون يك أن ــع مان وال األن
ــتمية وازدهار دولتهم الرس البربر عز ــي عصر ف جاء قد ــه ألنه من
نسابني الفارسي ــهل س بأبي نلحق أن وميكن لالغالبة. املعاصرة
بن خالد وهما: االغلبي انه العصر ويظهر عصرهما جنهل ــن آخري
قلعة ابن ــي التونس باجلنوب (وتوجد املغيلي املطامطي ــداش خ
من (ومغيلة بطن املطاطي املغيلي ــاط خي بن )، وخليفة خداش
ــتيالء باس يتعلق فيما واعتمدها خلدون ابن ذكرهما ( مطماطة
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سنة 150هـ. القيروان على اخلارجي قرة أبي

ــابيها نس ــهر وأش (361-296) الفاطمية ــة ــة الثاني الطبق
أبي أبو أيوب هو ــر العص هذا ــابي نس واكبر أيضا، مطماطة من
وجعل الفاطميني على خرج قد ــوه وكان أب كيداد، بن مخلد ــد يزي
في أواخر أيوب أبو ولد ــا، هالكه من أو أدنى ــني قوس قاب دولتهم
بالط إلى أبوه ــله ــابة، وأرس نس مؤرخ ــأة نش ــأ الثالث ونش القرن
وقتله الفاطميني ــد الناصراألموي بقرطبة لينجده ض ــة اخلليف
املنصور العبيدي إلى ــه رأس ــل وأرس 333 ــنة س بكار بن عبد اهللا
العصر مؤرخي الوراق أكبر يوسف بابي أبو أيوب واتصل الفاطمي
وجغرافيته ــرب تاريخ املغ في ــوعة موس وواضع اكبر ــي الفاطم
في قبيلة هو البربر عامة ونسب أبيه خاصة الذي ــب نس وأعطاه
خلدون ابن عليها طبقة زاد 11 ــي وزناتة ف جانة إلى ويرتفع ــرن يف
في ــب النس هذا حزم ابن عنه نقل وقد أخرى إلكمالها. ــات طبق
نسب في الوراق- عن -نقال أيضا واعتمده األنساب كتابه جمهرة
ــابق س رواية تخالف ــب أن رواية هذا النس والبرانس إال ــس مدغي

وكهالن. مزدور بن وهاني املطماطي

االباضي، البرزالي يغني بن محمد أبو العصر هذا نسابي ومن
روى عنه وقد البربر، ــاب عاملا بأنس تقيا فقيها رجال وكان البرزالي
االباضية من منهم كان ومن البربر ــاب انس في جمهرته حزم ابن

حزم. ابن عن ابن خلدون ذلك نقل السنية. ثم من كان ومن

ــهر وأش (555-361) ــي الصنهاج العصر ــة: ــة الثالث الطبق
ازالسن املطماطي بن لوا أبي كهالن بن العصر: هذا في النسابني

علي الناصر لدى األندلس البربر ذهب إلى بأنساب عالم رجل وهو
ابن اعتمده ــد وق مالقة (408-407) ــر أمي الصنهاجي حمود ــن ب

في دراسة البربر. خلدون

ــهر نسابي وأش (900-555) احلفصي العصر الرابعة: الطبقة
ابن قبل عاش التمزوغتي الذي اهللا ــد عب إبراهيم بن العصر ــذا ه
نقال األنساب بعض في األخير هذا ــيرة، واعتمده يس مبدة خلدون

عنه. له رواها ثقة عن

ولو عصرهم تعيني ال نستطيع البربر نسابي من كثيرين أن إال
: اإلطالق على أكبر نسابيهم وفي مقدمتهم التقريب، وجه على
ذكره ابن وطاملا دوناس املطماطي. احلراث بن بن سليمان بن سابق
يتعلق فيما البربر ــابي نس أكبر ــماه س وقد ومتجيد بإكبار خلدون
فروع لو األصغر، ــب ونس كنعان، بن يزيد مازيغ ــن ب برنس ــب بنس
إمام ــابقا أن س ابن خلدون ويقول ــوارة وه وورتناجة وملاية ــزاوة نف

جماعة. وشيخ نسب

عصرهم: نعرف ال الذين أيضا البربر نسابي ومن

وهاني الندرومي الكومي ــوت بن نف مريس بن مزدور بن ــي هان
وغيرهما. الضريسي بكور بن

أسماءهم، حتى جنهل الذين النسابني طبقة أخرى من وهنالك
وغمارة وزواوة كتامة من بربرية قبيلة ــب نس بإيجاد عنوا قد فهم
التونسي ــاحل بالس البقالطة مدينة ــب تنس (وإليها ومقالطة
515هـ ــنة س الصنهاجي ــي بن يح ــي البقالطة عل ــل نق ــد فق
هجمات من بهم فرارا األن إليهم ــوبة املنس بالبلدة ــكنهم وأس
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(وابدال امليم قفصة بجهة تغزوهم كانت التي ــبخاس س قبيلة
تلك وعنايته ( ــة وبكة مك فنقول والبربرية العربية في جائز ــاء ب
ومزاحمة العرب عنهم مركب لرفع العروبة في ــبهم نس إلثبات
نتبني أن ــتطيع ــية، نس وسياس ــية جنس أرومتهم إلغراض ــي ف
ناحية، ــن م ــاب األنس كتب البربرية ــي التصانيف ف لها ــاال أمث
فلها كتب األنساب أما أخرى، ناحية من وكتب الطبقات والسير
جميع ــمل تش أعم ألنها وهي ــاه، بين قد ظاهر ــي سياس ــرض غ
الكبير، الدور ذات منها النابهة القبائل األقل على البربر، أو قبائل
وسير االباضيني طبقات تعني فهي والسير الطبقات كتب وأما
االباضي املذهب ــة أئم أو ــتم رس أمثال بني ــيني السياس األئمة
دائرة وذات أوال، ــي مذهب موضوع ــي ذات طبقة. فه ــد بع طبقة
محمد بن مذهب ــى عل كان البربر إال من من ــمل تش فال ــص أخ
فيما كثرة أقل فهم رستم بني عصر في كثيرين كانوا وإذا اباض
أقل. النسب بهذا خلدون ابن عناية كانت ولهذا العصور. من تال

من جهة نتبني أن فنستطيع املوضوع، جهة هذا من تبينا وإذا
البربرية اللغة ــت كان ففي الطور األول أيضا، ــوار أط ثالثة اللغة
يجهلون ــوا البربر كان عموم ألن ــر اظه بها ــف ــائدة والتصاني س
األول القرن ــذ من أنه ناهيك يعرفونها، ــم خواصه وكان ــة العربي
شعره أغلب أوقف البربري اهللا بن عبد ــاعر يسمي سابق ش ظهر

العزيز األموي. عبد بن عمر اخلليفة مدح على

تصانيفهم في ــر البرب ــو ألف مؤرخ األول ــر العص ــذا ه وفي
قد التصانيف هذه أن إال ــا غيره بالبربرية دون ــير والس الطبقات
الطبقات كتب فوضع هؤالء ــد بع أتى اعتمدها من وإمنا ــت ضاع

أن ويظهر والبرادي. والشماخي والدرجلني الوسياني مثل والسير،
أواخر وينتهي في الثاني ــرن الق أوائل من يبتدئ األول الطور ــذا ه

الثالث. القرن

ــق يواف ــذي ال ــري البرب ــي العرب ــور ــو الط ه ــي الثان ــور والط
بتونس الزيرية ــة احلكوم مثل ــة البربري العربية ــة ظهور احلكوم
في اللغتني بني الكتاب ــع ففي هذا العصر جم باجلزائر. ــادة واحلم
في وينتهي الرابع القرن أوائل من يبتدئ الطور وهذا ــم تصانيفه

السادس. أوائل

صنف أصحاب فقد البحث العربي الطور ــو ه الثالث والطور
مفردات عدة أقحموا وإن ــا غيره دون بالعربية والطبقات ــير الس

السطور. ضمن بربرية
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خؤشخؤش خؤيمبال

التاريخ في البربر

 

البربر أصل - 1

ثالث: البربر املتعلقة بأصل النظريات

األوروبي: األصل أ-

هندي أصل ــن م أن البربر ــى إل ــن العلماء م البعض ــب يذه
عليه نوح بن ــت إلى ياف ــوب املنس اليافتي األصل من ــي، أي أوروب
ثم بفارس ومروا ــن الهند م متقادمة عصور في خرجوا ــالم، الس
ثم اسكندينافيا إلى فينالندا اوروبا من ــمال ش واجتازوا بالقوقاز،
ذلك باملعالم على ــتدلون ويس ــبانيا، ثم اس ــية الفرنس بريطانيا
( (الدوملني ــب املطاط من الكبرى ــارة معالم احلج أو ــة امليغاليني
على بثوها التي (اخلرومليكس) واملستديرات (املنهيد) ــالت واملس
باملفيضة. وتنتهي افريقيا ــمال بش وهي توجد الطريق هذه طول
ــويد والس الكيماريني بفينالندا قبائل ء ــما باس ــتدلون يس كما
جدا؛ فاألسماء متشابهة بتونس وخميس املغرب في عمارة وبني
ــبه يش فإنه امليغالينية املعالم ــى املنقوش عل الروني ــرف أو باحل
ولبعض افريقيا ــمال بش ــور الصخ على املنقوش ــي اللوب ــط اخل

املتصف الشعر وزعرة ــي القوقاس كبياض ــرية البش اخلصائص
الشماليون. بها

األصل السامي: ب-

ــامي أولي س أصل من البربر أن إلى يذهبون الباحثني ومعظم
كانت اجلزيرة العربية فقد بن نوح، يافت نوح ال بن ــام أبناء س من
اليمن فكانت ــمالها، ش في بالثلوج ــاة مغش ــاميني الس موطن
أوالد مع مختلطني ــام األولني س أبناء مهد وهي واخلير اليمن بالد
وقحلت اشتدت احلرارة الثلوج انحسرت فلما أبناء حام، أعمامهم
والنوبة البربر من ــامي الس الفرع فانتقل ــكانها وتفرق س البالد
واستوطنوها فانفرد البربر افريقيا إلى املصريني وقدماء واحلبشة
بإفريقيا والسودان ــرقية الش بإفريقيا واحلبشة افريقيا ــمال بش
ــهور مش وهر العرب إليه ــب ذه ما وهذا ــطى. والوس ــرقية الش
هم نزهاء الذين السيما علماء األملان اليوم عند األوروبيني املذهب

اإليطاليون. ذلك ويتبعهم في بحوثهم، في

األصل املزدوج: ت-

ــاللتني، س إلى ــبون ينتس البربر أن ــى إل ثالث ــق فري ــب ويذه
إلى افريقيا نزحت ــي الت األوروبية هي الهندية ــاللة األولى فالس
الذي ــلوب وباألس ذكرنا ــي الت الطريق ــى عل ــم أوروبا ــيا ث آس من
التقت ثم ــا، وصفن كما أولى ــامية الثانية س ــاللة والس ذكرناه:
البشرية اخلصائص اختالف ما يفسر لنا وهذا باملغرب الساللتان
اجلمجمة وشكل ــعر والعيون الش ولون ــحنة الس في عند البربر
مصمودة بني القائم اخلالف أيضا يفسر ما وهذا وحتى اللهجات،
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مثال. وصنهاجة

البونيقيني: قبل البربر ملوك - 2

إلى قدومهم عند القبيلة ــة رئاس من رويدا رويدا البربر ارتقى
التي القرية ــة" إلى "جمهوري احلجري ــر العص انتهاء بأثر ــرب املغ
ــوا احلكم أسس رويدا رويدا ــم ــها، ث ورئيس "اجلماعة" من ــف تتأل
منهم الواحد يسمى ملوك صغار قيادهم إلى وأسلسوا امللوكي
عمت إلى أن كتلة ــة كتل تتجمع هذه امللوكية وأخذت ــد" "اجلي

بعينها. جهات

(815ق.م.- البونيقـي: العهـد فـي البربـر ملـوك - 3

146ق.م.).

ــر، البونيقي املباش احلكم عن بعيدة بقيت ــي الت األطراف إن
ــاء ممالك إنش مرام ــت حاول ــها نفس ــلطان قرطاجنة س ــن ع أي
عن ــتقلت أو كثيرا واس قليــال وتوقفت ــرا قصي أو ــال طوي ــت دام
هي الغالب ــي ف اجلهات ــذه وإن أقل. وه ــر أكث إن ــني القرطاجني
الساحل الواقع عن واألقاليم الداخلية البعيدة واجلبال الصحاري

البونيقيني. نفوذ حتت

الغربية: اإلمبراطورية أ-

مراحل ثالث ــة البربري ــاء اإلمبراطورية إنش في تاريخ ــظ نالح
املغرب كان فلما املقاربة، ــة وسياس ــبات الظروف واملناس تطابق
الواحد األن في والرومان ــني القرطاجني بعيدا عن تأثير ــى األقص

ق. م. الرابع القرن قبيل إمبراطورية أول فيه فقد نشأت

الوسطى: اإلمبراطورية ب-

إمبراطورية سيفاكس العاهل البربري أمس الثالث القرن في
قسنطينة أو قرطة مدينة عاصمتها جعل األوسط باملغرب كبرى
(جدالة) اجليتوليني ــة قبيل البربرية القبائل ــن م تعمرها ــت وكان
اإلمبراطورية ــذه ه عظمة من وكان مزونة) ــا (ولعله ــولة وماس
من وأعطته بنتا سيفاكس حلف في رغبت قرطاجنة البربرية أن
وجلب كلها باجلزائر سيفاكس ــتقل العليا واس األرسطوقراطية
لوال البربري االستقالل آمال به وعقدت اليونانية احلضارة معالم

م. 203ق. سنة واحدة دفعة سلطانه أنهار أن

الشرقية: اإلمبراطورية ت-

في وقرطاجنة ــيفاكس ــك س مل انهيار ــا ماسينيس ــم اغتن
في إمبراطورية وكون مخاتلة للرومان واظهر الوالء ــد، األن الواح
امللكة التونسية. وجعل من والغربي نوميديا من الشرقي القسم
مدينة الكاف، هي ــي الت الثانية قرطة ولعلها قرطة ــا عاصمته
وحرر اقتصادهم وأنشأ حكومتهم للبربر وضع عظيما وكان رجال
صانع الذي ــي الصنهاج ــزي مناد بزب جدا ــبيه فهو ش ــم ثقافته

ملكهم. أحفاده أورث حتى الفاطميني

يوغرطة: إمبراطورية – ث

ــتقالل البربري خطاها ــبيل االس س في الكبرى املرحلة أن إال
أمة أنهم وعلم الرومان على ــرب احل أعلن بن غايا الذي ــة يوغورط
شامخة الذرى إمبراطورية وأسس شراءها باملال. يريد ملن مبتاعة
ــنها حربا وش املعالم الوطنية ــى وأحي البربرية ــم ــك بالقي ومتس
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من أدنى أو ــني قوس ــت ملكهم قاب جعل الرومان على ــا ضروس
نزعة في ــة ــا ثمين دروس يوغورطه تاريخ من ــذ ــوت. ونحن نتخ امل
اإلمبراطورية ــن وتكوي الدولة ــاء البالد وإنش ــد توحي نحو ــر البرب
املومن بن وعبد تاشفني بباديس ويوسف بن ــبه يوغورطة وما أش
حظوظ الفريقني في ــني ب لوال الفرق زكرياء احلفصي ــي وأب علي
وانتصروا ــة ــان بالنهاي الروم تغلب ــد فق النصر. ــة وايلول ــرب احل
قبضتهم في البالد ــت ويوغورطة معا ووقع القرطاجنيني ــى عل
الثاني يوبا ثم األول احلماية، فاقطعوا يوبا ملوك نظام ــوا وأسس
عندما بعد فيما من أحفاده نية استرجاعه على البالد من قسما
العلوم إلى الثاني يوبا همة وانصرفت البالد، قدمهم في ــخ ترس
موطنا ــرال عاصمته شرش ــل فجع ــة اليوناني ــون والفن واآلداب
ــوعات. واملوس املصنفات تأليف إلى وانقطع اليونانية ــارة للحض
ــر املباش احلكم إلى الرومان وجلأ ــة اإلمبراطورية البربري ــت وانته
طغيانهم وانقطع ــم ملكه زال أن إلى املتتابعة الثورات ــط وس
مجاال البربر اإلسالم فوجد فيه ملك وجاء ــفهم عليهم عس ودار

كما سنرى. اإلمبراطورية لتجديد

 

خؤحمخره خؤيمبال

العصر اإلسالمي البربر في

 

افريقيا ــارة ق من ــمالي الش ــف النص ــرون في منتش ــر البرب
الترتيب التالي: ويتوزعون على

مصر: في البربر - 1

أوال،  مصر ــتوطنوا ــرة العرب اس جزي من البربر ــرج خ ــا عندم
الليبية، املصرية ــدود احل منطقة وهي املرمريقة، ــتوطنوا اس ــم ث
جند الدولة وهو ــة، كتام من كثير الفاطميني انتقل ــد وفي عه
فاندمجوا مصر إلى ــة وصنهاج ومصمودة الفاحتون، ــة الفاطمي
ــعب في الش املندمجني البربر ــن ع وعالوة املصري ــعب ــي الش ف
واحة أو ــيوة س ــمى تس بحتة بربرية قرية ــمال مصر ش في توجد
بحتة ولهم بربرية يتكلمون لهجة األن إلى أهلها ومازال ــون، عم

واضحة. بربرية عادات

ليبيا: البربر في - 2

بربر لوبو ــأ فيها نش التي وهي للبربر الثاني املوطن هي ــا ليبي
موطن بخاصة ــي وه "لوبيا" إليهم البالد ــبت نس الذين ــون األول
الروماني أجنبت ــد ــي العه وف الكبرى، ــة البربري ــة القبيل ــوارة ه
ــبتيموس س اإلمبراطور أمثال عظاما، علماء أو كبارا ــيني سياس
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من أدنى أو ــني قوس ــت ملكهم قاب جعل الرومان على ــا ضروس
نزعة في ــة ــا ثمين دروس يوغورطه تاريخ من ــذ ــوت. ونحن نتخ امل
اإلمبراطورية ــن وتكوي الدولة ــاء البالد وإنش ــد توحي نحو ــر البرب
املومن بن وعبد تاشفني بباديس ويوسف بن ــبه يوغورطة وما أش
حظوظ الفريقني في ــني ب لوال الفرق زكرياء احلفصي ــي وأب علي
وانتصروا ــة ــان بالنهاي الروم تغلب ــد فق النصر. ــة وايلول ــرب احل
قبضتهم في البالد ــت ويوغورطة معا ووقع القرطاجنيني ــى عل
الثاني يوبا ثم األول احلماية، فاقطعوا يوبا ملوك نظام ــوا وأسس
عندما بعد فيما من أحفاده نية استرجاعه على البالد من قسما
العلوم إلى الثاني يوبا همة وانصرفت البالد، قدمهم في ــخ ترس
موطنا ــرال عاصمته شرش ــل فجع ــة اليوناني ــون والفن واآلداب
ــوعات. واملوس املصنفات تأليف إلى وانقطع اليونانية ــارة للحض
ــر املباش احلكم إلى الرومان وجلأ ــة اإلمبراطورية البربري ــت وانته
طغيانهم وانقطع ــم ملكه زال أن إلى املتتابعة الثورات ــط وس
مجاال البربر اإلسالم فوجد فيه ملك وجاء ــفهم عليهم عس ودار

كما سنرى. اإلمبراطورية لتجديد

 

خؤحمخره خؤيمبال

العصر اإلسالمي البربر في

 

افريقيا ــارة ق من ــمالي الش ــف النص ــرون في منتش ــر البرب
الترتيب التالي: ويتوزعون على

مصر: في البربر - 1

أوال،  مصر ــتوطنوا ــرة العرب اس جزي من البربر ــرج خ ــا عندم
الليبية، املصرية ــدود احل منطقة وهي املرمريقة، ــتوطنوا اس ــم ث
جند الدولة وهو ــة، كتام من كثير الفاطميني انتقل ــد وفي عه
فاندمجوا مصر إلى ــة وصنهاج ومصمودة الفاحتون، ــة الفاطمي
ــعب في الش املندمجني البربر ــن ع وعالوة املصري ــعب ــي الش ف
واحة أو ــيوة س ــمى تس بحتة بربرية قرية ــمال مصر ش في توجد
بحتة ولهم بربرية يتكلمون لهجة األن إلى أهلها ومازال ــون، عم

واضحة. بربرية عادات

ليبيا: البربر في - 2

بربر لوبو ــأ فيها نش التي وهي للبربر الثاني املوطن هي ــا ليبي
موطن بخاصة ــي وه "لوبيا" إليهم البالد ــبت نس الذين ــون األول
الروماني أجنبت ــد ــي العه وف الكبرى، ــة البربري ــة القبيل ــوارة ه
ــبتيموس س اإلمبراطور أمثال عظاما، علماء أو كبارا ــيني سياس



خؤ٥رحم

5657

في ــي أساس بدور البربر ــالمي قام اإلس العصر وفي ــافاروس، س
تابعني وصاروا إلى االباضية انقلب معظمهم ــم ث افريقية، فتح
عهد وفي ــة. نفوس جبل بربر ــيما الس باجلزائر ــتم رس بني لدولة
بني بطرابلس دولة ــت قام الهجري اخلامس القرن في ــة صنهاج

البربرية. خزوان

أقسام: ثالثة إلى اليوم ليبيا وينقسم بربر

برقة: بربر – أ

اخلاص البربر ــم ومنه العرب إلى باملقارنة ــدد الع قليلو ــم وه
ومنهم البربرية، يتكلمون مازالوا وهم اوجيلة سكان ــهرهم وأش

وغيرهم. والفواتر والزاوية جالو سكان أمثال املتربعون البربر

الصحراوية: الغربية اجلهات بربر ب-

وهم فزان ــل أه ــهرهم ــودان وأش والس ــمر الس من وغالبهم
ــاق واالماش ــن األجربيني م ــوارق الط ــون ومنهم ــاء معروف قدم
ذكرهم تاماهو الذين ورد بربر من منحدرون والتاماهوق الذين هم
عشر الثامنة األسرة إلى الراجعة املصرية املعالم الفرعونية في
قلب بني الصلة خط وهي ــة بربري زجنية هي قبائل التبو التي ــم ث

البحري. والوجه الصحراء

الشمالية: اجلهات بربر ت-

يبدأ ــيناون، ــه بنالوت وجادو وس نفوس جبل ــكان س وأغلبهم
اجلبال بني مشرقا ويستمر جنوبا وغات ــماال ش غدامس من اخلط
بربرية اللغة اجلهات هذه وكل البحر. على زوارة ينتهي إلى أن إلى

العلماء وطبقات في االباضية وكتب كثيرة ة ــة بربري آداب وفيها
البربرية ــوا الورقة يلعب أن اإليطاليون حاول وقد ــا، به يحتفظون
أدراج ذهبت ــاعيهم مس ولكن والكوارغلية واألتراك، العرب ــد ض
ــان املرصوص كالبني ــدة متح أمة أمامهم ــدوا وج ــد ــاح، فق الري
التعليم ــار انتش ــبب تناقض بس في اجلبل في ــة البربري ــة واللغ

االبتدائي.

تونس: في البربر - 3

بعض في استتار في الباقية البونقيني متبقيات إذا استثنينا
املندمجني الرومانيني ــات متبقي ــرقي، وبعض الش اجلنوب واحات
ــواطئ ــور الش بثغ ــة الضارب ــة التركي ــة واجلالي ــكان، ــي الس ف
وعرب بربر من متركبة ــي التونس ــعب الش قرارة فإن ــية التونس
ــبة نس على هـ، ثم 444 إلى هـ 27 من أصلية بربرية ــبة نس على
بنو حينما زحف 444 ــنة س بعد العرب وثلث من البربر من ــني ثلث
ثم جديدا، فتيا عربيا دما فحقنوها تونس على ــليم س وبنو هالل
أكثرية تعربت حينما ــاوي التس من قريب أو ــاوي تس ــبة نس على
يتركب التونسي الشعب أن اآلن هي فالنتيجة البربرية، القبائل

يأتي: مما معظمه في

على املدن ــكن تس ــل الفتح قبائ من أولى ــة عربي ــر عناص أ-
القبائل اسم حتمل تزال ما جهات أو القيروان- اخلصوص-وبخاصة
ــيني والقرش الكاف وبرهة قرب باحة قضاعة مثل األولى العربية
عني قرب الكلبيني طبربة، ــة قرب واألنصاريني القبلى، ــي الوطن ف
العربية اجلوالي ــذه ه ــرة بنزرت، ولكن قنط قرب واألرديني ــالل الغ
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متميزة. غير اتمع في األولى مندمجة

ــومة موس ــزال مات ــليم وس ــالل ه ــن ــة م قبائلي ــر عناص ب-
جهات في في نظام العروش ــتها عيش تعيش بالصفات القبلية

ورياح. ودريد واملثاليث والهمامة زيد بني بعينها مثل

الصفات غالب عنها وزالت تعربت قد أصلية بربرية عناصر ت-
عون. وأوالد وماجر عيار أوالد مثل البربرية

أو لغتهم ــي عرب ف مخلصون ــون خالص ــلمون مس ــر برب ث-
وخمير وشتاتة والبربرية مثل العربية بني لغاتهم في ــاركون مش
اجلهات في ــي والفراشيش وورتيتان ــمال، ــد في الش ونفرة مقع
اجلنوبية ــات اجله في ــة ومطماط ــن وغمراس ــة وورغم ــة الغربي

الشرقية.

اجلهات ــب ــكنون في الغال يس البربر أن ــو نالحظه ه ــذي وال
من بالدهم على الغزوات وجزر لتوالي وصحاري جبال من املنقطعة
وترك وفرنسيني وأسبان وعرب وبيزنطيني ووندال ورومان بونيقيني

وهي: املنقطعة اجلهات فتدحرهم األمم الغازية إلى وإيطاليني

اجلزر: - 1

ومالطة ــة: احلالي ــس ــة إلى تون باإلضاف وجربة ــة قرقن ــل مث
وما سلف، فيما الكبرى تونس إلى باإلضافة ــردانية وس وصقلية
ملاية، أي ــاي مثل امل الكبرى البربرية ــل القبائ ــماء أس تزال بجربة
عائلة إلى منسوبة مالطة كما ان وآراكو ــتارة ومس وسدويكش
فقرقنة وثلة مليتة ــا في بقاياه جند التي الكبرى البربرية ــة مليت

التونسي. الغربي بالشمال مليتة

األنهار: - 2

أو موجودة بربرية ــل قبائ إلى ــب ــية تنس التونس األنهار غالب
هذه وفوشانة وزارة ومعظم وسليانة ــة وتاس مجردة مندثرة مثل

ابن خلدون. القبائل التي أوردها األسماء من

اجلبال: - 3

ومطماطة. ورسالت ومقعد ورتنات وخمير وشتاتة مثل

في املتوارية باملقاصب املغطاة ــكنون األكواخ اجلبال يس وأهل
كعشوش املوضوعة العالية والقرى خمير، بجهات الغابات كثيف
اجلبلية ــات اجله في القصور ــمى ــال وتس اجلب قمم في ــور النس
ــكنون ويس زغوان، وإقليم معقد ــم مثل إقلي األخرى ــمالية الش

التونسي. اجلبلي اجلنوب في الصخر املنقورة في الغرف

الواحات: - 4

وتامزرت ــزارات ال ــل مث ــطة املنبس ــات اجله في ــوب اجلن ــي ف
نفسها. غدامس مدينة إلى هكذا وتستمر

املدن: - 5

في ــكنى بالس متميزة ــات جالي ــون يؤلف ــدن ــي امل ف ــر والبرب
أزياء في وباللباس بعينها ــن في مه وبالصناعات بعينها، ــارات ح
واجلربيون بربرية أو عربية بعينها لهجات في اللغات وفي بعينها،
أو بعينها ــاء أحي لهم والوارقلية ــون وامليزابي وتامزرت ــرات والدوي
واجلربيون بعينها سكنى بعينها أو وكألت ــواق وأس بعينها أنهاج
ــواق أس وفي ودكاكني معينة معينة أقالم في التجارة ــون يتعاط
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قد االقتصاد اليوم ــير بعينها وإن كان س تقاليد ــب حس معينة
في يتعاطون ــات والدويري متزايدين ــرر وحت ــتقالل اس إلى دفعهم
من الطبقات هذه البقول والثمار اخلياطة واحلمالة وبيع ــب الغال
ــير العلم س غير أن والبربرية. العربية بأزيائهم ولهجاتهم ــر البرب
منهم البعض األصلي فنجد إطارهم ــر يكس قد اخذ واالجتماع
منهم بعناصر ــم العل ــى ارتق وقد ــامخة القصور الش ــكن يس
ــون واملهندس والصيادلة ــاء واألطب احملامون ــم بينه من ــر فتكاث
ــاب والكت ــاء والعلم ــة ــة والسياس الصحاف ــال ورج ــاتذة واألس

والشعراء.

والعقائد: العادات

على تزول ــذت أخ موروث ــد وعقائ عادات ــيني التونس ــر وللبرب
كثيرة جهات ماتت في ــد ق البربرية اللهجات أن كما ــور الده ممر
ــند بالس إال تبق ولم وهي في تناقض القبلي خمير والوطن مثل
العربية ــردات باملف كثرة امتزاجها ــع م جربة من وجهات ــرت وتام
اآلداب العربية وأنصار اإلسالم زعماء من وصاروا البربر تعرب وقد

منذ قدمي. تونس من البربرية فزالت القضية

بتونس: البربرية الدولة

ال الكاف هي التي قرطة ــه عاصمت اتخذ يوغورطه ــر أن يظه
اجلنوب اتخذ من ــيفاكس س أن على ــنطينة قس هي التي قرطة
إليه املنسوبة صفاقس عاصمتها جعل مملكة التونسي الشرقي
عصر وفي قليــال، إال عنها تبعد ال ــي طينة الت ــدة بل ــرى باألح أو
سافاروس) (سبتيموس ليبيا بربر من عدد ولي الروماني االحتالل

الرومانية، اإلمبراطورية وغيرهم) غورديانوس (آل تونس ــر برب ومن
ألهل إكراما ــدروس) (تيس اجلم بنى قصر ــذي ال هو ــوس وغورديان

الرومان. على إمبراطورا انتخبوه الذين بلدته

ــي الفتوحات ف األول منذ البربر ــارك ش العربي ــر العص ــي وف
وقامت األغلبية ــة الدول مصيب في ــهم بس ورموا ــالمية، اإلس
صنهاجة ــتقلت اس ثم ــة، كتام ــى كاهل عل ــني الفاطمي ــة دول
ــمت التي س احلفصية الدولة بعدها وقامت (555-361) باحلكم
ــودان والس واألندلس ــر ــل اجلزائ أه وبايعها ــة اخلالف ــام مق ــى إل

واحلجاز.

كان واحلفصيني ــني والصنهاجي ــني الفاطمي ــالط ب أن ــع وم
واحلفصيني ــني الصنهاجي امللوك ــب غال فإن البربرية ــتعمل يس

وشعرائها. العربية خطباء من كانوا

البربرية ــل والقبائ ــوالة ال بني العنيفة ــادات املش أن ــر ويظه
البربرية القبائل فتتت ــد ق ــنة 444  س وهجرم األعراب العظمى
بالنهاية ــا تعرب وزادت ــذرا ش ــالد الب ــي ــرت ف فانتش ــية التونس
عربي النزعة ممتزجا ــعبا ش فكونت القومية العناصر ــت والتحم

الثقافة. عربي الدين إسالمي

اجلزائر: في البربر - 4

ــا والبربر أوروب ــمال ش من الواردين ــر البرب التقاء ــكان م ــل لع
الذي ــلف وادي ش هو وليبيا مصر طريق ــن ع اليمن من ــن الواردي
الكبير التنازع ميدان وهو ــرقي غربي وش نصفني اجلزائر ــم يقس
ولعل الشرقية، وصنهاجة الغربية مصمودة الدهر بني طول على
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والبربر ــماليني الليبيني الش البربر التقاء ــل مح هي أيضا ــر اجلزائ
طبقات باجلزائر ــاهد نش فنحن ــوج، بالزن املمتزجني ــني الصحراوي

: التالية األقسام إلى تنقسم من البربر مختلفة

: الشمال بربر أ-

من القالة ــاحل الس طول على الواقعة ــمالية الش ــات باجله
والونشريس، اجلرجرة وادوغ وشتاتة جبال من غربا، آرزاو إلى ــرقا ش
ــمالية الش وزواوة الصغرى، القبائل بالد في من كتامة وغالبهم
املنازعات في يفرن بني دور كان ماذا جميعا الناس ويعلم الغربية،
عبيد بني مناصرة كتامة في ودور ــس، األندل ودول املغرب دول بني
ــتطاع وقد اس الثالث، القرن في لالغالبة ــني املنازع ــني الفاطمي
الثالث القرن ــي ف كبرى دولة ــوا ان يبن ــماليون الش البربر ــؤالء ه
العالم ــي الكاتب الثان يوبا ثم األول يوبا ــس فاس ق.م. الثاني ــم ث
القيصرية مبدينة موريطانيا دولة اليونانية املتأثر باحلضارة األديب

اليوم. اجلزائر عاصمة قرب شرشال

جعلها بنوميديا أن يبني دولة كبرى سيفاكس استطاع كما
عظمى. إمبراطورية

ــن م ــرع ف ــل انفص ــري الهج ــس اخلام ــرن الق ــل أوائ ــي وف
الزيرية حماد بني دولة ــس باملهدية، فاس القائمني ــني الصنهاجي
كان ثانيا ــة بجاي ثم في أوال، ــاد حم بني قلعة ــي ــة ف الصنهاجي
عظيم. ــي واقتصادي وفن ــي وثقاف ــي وعلم ــي سياس ــأن ش لها
الوادي عبد بني من الزيانيون ــس أس الهجري ــابع الس القرن وفي
أكبر من فكانت ــان بتلمس العبدوادية ــة الزيانية البربريني الدول

القرن في االحتالل التركي إلى ودامت وغربا ــرقا ش ــالم اإلس دول
العاشر.

العليا: النجاد بربر ب-

وأوقفوا ــة الفينيقيني، راح اقلقوا الذين ــررون املتح هم البربر
ــموها س من احلصون ــلة ضدهم سلس فبنوا ــان الروم ــات فتوح
ــديدو ش هم الذين األوراس جبل ــر برب وخصوصا احلد، أي ــس ليم
أن ــية التونس لهم بال بالبالد واضطر الرومان لكي يهنأ ــراس، امل
ــطي. األوغس الثالث رابط فيه الفيلق ــكرا بحيدرة معس يتخذوا
في األغالبة وعلم ملبيز، إلى بالنهاية نقلوه فتوحاتهم يتوالي ثم
منه ــرب فج يتس اجلبال بني ــة تبس "ممر" أن الهجرى القرن الثالث
ببلزمة وضعوا ــكرا معس ــوا فأسس للقيروان املهاجمون ــر البرب
العرب بخيولهم من ــيني القيس الفرسان من ــة آالف خمس فيه
الثالث اهللا ستصفى زيادة ما إذا حتى درءة، ليكونوا لهم العربية،
كتامة لبربر اجلو خال ــية االغالبة تلك الفيالق القيس ملوك ــر آخ
على وقضوا االغالبة على فانتصروا الفاطميني حلساب العاملني

دولتهم.

من وأكثرهم ــة ورقجوم من قبيلة العليا ــاد النج بربر ــب وغال
ــالم، اإلس في دخولهم بعد ــم احلك ــن نازعوا العرب الذي ــوارج اخل
ــس أن أس إلى الوالة بال واقلقوا ــروان القي ــتولوا على اس ــا وطامل
ــتم الدولة رس بنو ــس فاس الدولة األغلبية، األغلب بن ــم إبراهي
بحتة بربرية أول دولة ــي وه باجلزائر تاهرت مدينة في ــتمية الرس

مشهورة. وأخبارها عظيم شأن لها وكان اإلسالم في قامت
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الصحراوية: التخوم بربر ت-

الواحات عيشة في يعيشون والوسد، والسمر ومنهم البيض
أخرى ناحية من ــواحل وبالس ناحية من ــودان بالس قرار ويتصلون
التجارية القوافل ــيير لتس الترحال أو ــل للعم الهجرة وجه ــى عل
وهم ــري، البح والوجه ــراء الصح ــب قل ــني ب الصلة ــط خ ــم فه
الفينيقيني عهد ــذ من البحرية ــل الصحراوية للقواف املنظمون
ــماال، ش ــران وه ــر ــرقا، وباجلزائ ش ــس وطرابل ــة ببرق ــون فيتصل
الظاهرة ــة األودي أو العيون ــى عل واحاتهم ــابك مش ــون ويؤسس
الباطني النهر ذلك الكبير العرق على يحفرونها التي أوالنقارات
وادي واحاتهم: ــابك وأهم مش اجلزائر، جنوب يخترق العظيم الذي
هناك ألفوا وقد ــالن)، (ورج وورقلة ميزاب ووادي ــغ ري ــوف ووادي س
قضى أن بعد السيما ــأن الش مختلفة دويالت العصور أقدم منذ
بني دويلة ــم دويالتهم أه ومن ــتميني، الرس دولة على العبيديون
االباضية بالبربرية ــآلداب ل عواصم مدنهم ــرت وغالب بتق جالب
أجنبت كما كثيرين علماء (ورجالن) ــت ورقلة أجنب فقد بالعربية أو
اطفيش ــيخ الش ــهرهم أش بالبنان ــار إليهم يش علماء ــزاب مي
العلمي ــاط النش ــني ب ــاركة باملش ــون امليزابي ــاز وميت ــه اهللا. رحم
مصر إلى زجنبار عمان إلى ــن م كبرى دائرة في التجاري ــاط والنش

املغرب. أقصى إلى

بربر الصحراء ث-

ويرتفعون ــا جنوب ــينغال الس ونهر ــاد تش بحيرة ــون إلى ينته
وعاصمته قامنراست الهكار إال اجلزائرية صميم البالد شماال في

بعني توات ــل وقبائ ــود الصحراء، أس امللثمني ــوارق الط ــة عاصم
ــهرها أش معينة طرقا يتبعون وغالبهم الفجيخ ــل صالح وقبائ
وعلم كتب وديار مدارس ولهم ماضي بعني األم وزاويتها التجانية
ــروه بالصحراء. وبربر وناش الدين حفظة وهم ــر منتش ــالمي إس
ويعتصمون باإلسالم اليمن من عاربة عرب بأنهم اجلزائر يشعرون
شيء وامقت التمسك، كل بالعروبة ــكون ويتمس االعتصام كل
ــالمية إس دوال باجلزائر بنوا وقد البربرية، ــى إل ــبوا ينس أن لديهم
في األغالبة عاصرت التي ــرت ــتم بطاه رس دولة بني أولها كبرى
بني حماد بقلعة بني دولة ثم غربه؛ في ــة واألدارس املغرب ــرق ش
الوادي عبد بني أو ــاد بني زي دولة ــد ذلك. ثم بع وبجاية أوال ــاد حم

للحفصيني. معاصرة وكانت تلمسان مبدينة

العربية ــم تقتل األجنبي ل االحتالل ــن م عاما وثالثون ــة ومائ
وجامعتهم اإلسالمي شعورهم عن بالبربر حادت وال اإلسالم وال
على أو من أكثرهم واللغة ــن للدي املناصرين أكثر إن بل ــة، العربي
جمعية مدارس بالدهم صميم في انتشرت وقد البربر. األقل هم
ــار البربري الصغير وص ــا مدهش جناحا فالقت الفاضلة ــاء العلم
جمعية ــل وفض الدارجة، ــرف يع وال ــة ببالغ ــى الفصح ــم يتكل
املؤرخون ذكر وإذا فيشكر، يذكر بل ينكر ال الباب هذا العلماء في
كان ومغربا ــرقا مش ــالمية اإلس ــات اجلمعي ــا غد مزاي ــوم ي في

هذا امليدان. في البطولة لها وكتبت املقدمة في فضلها

شوطا ــرت خس اجلزائر، وكلما في تناقص في واللغة البربرية
ومصر بتونس الطالبية فاجلالية وثقافة، لغة لفائدة العربية كان
املبرزون، ــاتذة منها األس وخرج ــة وآدابها العربي في ــد تضلعت ق
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بالقرويني أو بالزيتونة ــواء س العموم وجه على الطالبية واجلالية
مكانة ــترجعت اس ــرقية قد الش اجلامعات ــة بعام أو ــر باألزه أو
والعربية العليا ــد ــل الضاد واملعاه حق منتجة في كبالد ــر اجلزائ
أحيت التعليم ــد ق لغيرها أو العلماء ــوبة جلمعية املنس ــر باجلزائ
املدارس احلكومية واضطرت الكثيرة الفروع بتأسيسها الزيتوني

برامجها. تعديل إلى الثالث

اجلزائرية ــة احلرك ــن م الطليعة ــي أن البربر ف ــو ه ــظ واملالح
فلن عليها، غبار ال ــالمية إس عربية وغايتهم اصطبغت ــا كيفم
تعثر في بربرية" ــكلة "مش غد يوم في اجلزائريون الوطنيون ــد يج
تقلق قد ــرة بنع وتبعث بينهم ــقاق الش ــذور ب ــر وتنش طريقهم
ــذه األزمة ه اجتازوا قد ــون فاجلزائري ــاطها، نش وحتد من ــة احلرك
امللهم واهللا ــة العروب ــإذكاء لنار ب ــارة بل كثير خس وبدون ــالم بس

السبيل. لسواء

األقصى: املغرب - 5

باملغرب ــلطان وتتنازع الس العمران ــوزع تت بربرية قبائل ــالث ث
األقصى:

املصامدة: أ-

ــغل ــتقرة باملغرب، تش مس بربرية قبيلة أقدم هي ومصمودة
أغلبية تؤلف ــى وه املضاد، واألطلس ــرس والس الكبير ــس األطل
أيضا بل ــة اجلبلي اجلهات ــذه به فقط ليس ــوم الي إلى ــكان الس
فهم ــارة غم اجلنس بنو ــي ف إخوانهم ــا أم ــة، ــهول الغربي بالس
واملصامدة جميعا ناحية الريف، الشمالية أعني اجلبال يسكنون

زحفات اجتازت بهم القرى واملدن وقد يسكنون رحل ال مستقرون
األندلس لفتح حركة دائمة في فكانوا افرجنية، أو غربية بربرية أو
ــية باحلضارة األندلس تأثر ــل مح وكانوا ــن األندلس، م ــح للفت أو
ــس الغربية ومبن األندل ــالد ب جهتهم من ــى إل هاجر من ــبب بس
دولة ــل مث ــازة بجهتهم املمت ــارة احلض ــدول ذوات ال ــن م ــت قام

سبتة. مبدينة الصدفيني

الصناهجة: ب-

افريقيا حيث ــمال ش ــرق من ش إلى املغرب صنهاجة ــاءت ج
وكتامة زواوة ــل مث ــدمي القبائل منذ ق ــال بجب ــض البع ــتقر اس
وادخلوها ــودان الس وتخوم الصحراء فتحوا الذين هم وصنهاجة

اإلسالم. في

على بالريف ــة كثيف ــرب كتالت باملغ صنهاجة ــن م ــف ويتأل
صنهاجية عناصر توجد كما العهد، قدمية هناك وهي ــوص اخلص
منذ ــتقرت اس حيث ــال اجلب ــية حاش ــي وف ــهول بالس ــرة مبعث
من األطلس اجلنوب تشغل وصنهاجة ــالمية، اإلس األولى القرون
واجلنوب ــرق في الش ــن الصحراء م الغربية ــة واملنطق ــط األوس
كبار من أو ــني املنتجع من صنهاجة قبائل ــب األطلس، وأغل ــن م
ــمال الش نحو رويدا رويدا يتدافعون أنهم غير الصحراويني. الرحل

هناك. ليستقروا

زناتة: ت-

بسهول واستقرت املغرب بربرية جاءت ديار قبيلة آخر زناتة هي
في كانوا بينما الثاني والقرن الثالث الهجريني القرن منذ املغرب
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ــي التونس واجلنوب ــي مازالوا بطرابلس الثان األول ومبادي ــرن الق
ممتزجني ثم أوال مبفردهم املغرب جاءوا ثم ــة اجلزائري والنجاد العليا
فصاروا ــليم، وبني س بني هالل ــن م العرب مع الرابع ــرن الق ــي ف
واملغرب ــط ــمال األطلس املتوس بش كثيفة ــة اآلن كتل ــون يؤلف

الغالب. في بالعرب امتزجوا وقد والصحراوي الشرقي

الظهير إثر أن البربر ــي ه اليوم املغرب في ــرى الكب والظاهرة
ــة واإلذاع ــة الصحاف ــل وبفاع ــلطان الس ــة محن ــر وإث ــري البرب
إطارهم ــروا كس العام قد ــدم التق ــير وس ــة واملدرس واالختالط
املراقب ــإذن ب العاملني ــن اجلامدي ــائهم رؤس على وثاروا ــي القبل
وتشكلوا الشعب عموم في "الوطني" االندماج الفرنسي وأرادوا
املغرب شعب منه سيتولد ووطنيا ونقابيا عماليا جديدا تشكال
انتقال وطور ــأة نش أزمة األن في ــم أنه إال الغد في يوم ــد املتح
في واضحا تصورا ــور طبقي ووطني يتص جديد ــاء ومحاولة إنش

والنقابية. والسياسية واالجتماعية االقتصادية امليادين

البربرية: املمالك

الثاني القرن في ــني الفينيقي مقدم قبل باملغرب البربر ــف أل
يسمون صغار ملوك ــة رئاس حتت صغرى ممالك امليالد قبل ــر عش
الصغير، محيطهم في ــردي الف ــتقاللهم اس على يغارون اجليد
إلى ــر عش الثاني القرن من البالد على ــتولى الفينيقيون اس ثم
امبراطورية املغرب تألفت من احلروب البونيقية وخالل 146 ــنة س
ــهرهم أش البربر ملوك من فيها احلكم تولى موريطانيا ــمى تس
ضد يوغورطه، الرومان الذي ناصر ق. م. الثاني في القرن بوخورس

رويدا ــرب املغ الرومان ودخل ــود، بوغ ومنهم ــكاليس ــم اس ومنه
الشرقية أو القيصرية مبوريطانيا أحلقوه 25ق. م. ــنة س وفي رويدا
وملا بطليموس، ــه ابن تواله ثم الثاني، ــة يوبا ململك ــوه تابعا فجعل
رومة أحلقت ايدمون والبربري تاكفاريناس البربري الرومان على ثار
الطنجية موريطانيا ــوس فلودي ــور اإلمبراط منه وجعل ــرب، املغ
ــلطان الرومان اجلنوبي لس ــد احل ــم يتعد ول طنجة ــا وعاصمته
من اجلنوب احلد في هذا مير ثم كيلوميتر بستة االن الرباط مدينة
إال قليال يترامى لم الذي املغرب ــم املدن بهذا واه وفاس. مكناس

وسال وبناسا. ولوييلس وليلي هي

اإلسالمية: البربرية املمالك

وسرعان بن نافع، فتوحات عقبة اإلسالم منذ في املغرب دخل
إسالمي بل إلى عسكر ــالمية إس مملكة ليس فقط إلى حتول ما

فرنسا. ثم األندلس فتح فتولى للغزوات، مباشر متقدم

سيادته، يستتم أن قبل مبرحلتني ومر املغرب اإلسالمي البربري
مذهب اخلوارج باملغرب انتشر فقد سياسية، األولى دينية املرحلة
في جهات كثيرة، للخوارج دويالت ــوا فأسس البربر عامة واعتنقه

بربرية". إسالمية تأسيس " نفسه نزعة االن في وظهرت

والتي مصمودة هي من ــة التي برغواط قبيلة في ظهر ــد فق
وألف البرغواطي صالح يدعى متنبئ الشاوية بجهة ضاربة هي

اتبع. من فاتبعه الناس إليه دعا بالبربرية قرآنا

سرعان الدين، صورة في حتى احملاولة "االستقاللية" هذه لكن
مدرار بني دويلة منها ــوا دويالت وأسس اخلوارج وعمت فشلت ما
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دولة ــوا املرحلة وأسس هذه اجتازوا البربر أن غير ــة سجلماس في
( 924م (788م- االدريسية الدولة وهي اجلسم بربرية عربية الرأس
كامل شمال في كبير الثالث الهجري مشروع القرن في مت وهكذا
=) باإلضافة الداخلي ــتقالل االس نسميه ان ــتطيع نس افريقيا
عنه بخطوات ــد يزي كان وإن ــية العباس ــى اخلالفة إل ( ــبة بالنس
الرأس عربية ثالث دول بإيجاد ــتقالل االس هذا ومت فسيحة جزئية
إدريس بنو ــكان ف احلكومة ودواليب ــد اجلس بربرية في معظمها
ــتطيع ونس األغلب بالقيروان، ــو وبن بطاهرت ــتم رس وبنو بفاس
من كثيرا وجانبا باألندلس ــة احلكومة األموي دواليب إن ــول نق أن
الفسيحة اخلطوات أن غير بعيد، حد إلى البربر من هم ــكان الس
الوحدة "خطوة وهي ــدول ال هذه تخطها الطبيعية لم ــرى الكب
هي ألنها منها ــد وهي الب املغربية" املتحدة ــدول "ال ــة" أو املغربي
أحب وأحب من أم قصر الزمان طال املغربية السياسية الظاهرة

كره. من وكره

اخلاص، حلسابهم الفاطميون اخلطوة هذه خطا فقد وبالفعل
يوغورطه، دونه وقف الذي ــروع املش وأجنز مرة ألول املغرب ــد فتوح

جلدته. من بني منافسة مزاحمة بسبب

إحالة ــة الني وفي إال، ــس لي ــة ــة جترب الفاطمي ــة الدول وكأن
وظهر مصر إلى بالفعل الفاطميون وانتقل ــر. مص إلى االنتقال
املغرب حدود على ــير ــس مدينة الش الذي أس الصنهاجي باديس
جديد من املغرب لتوحيد الكبير العامل وهو اجلهد قصارى ــذل وب
مرغوبه له مدينة فاس، ومت وأخذ الدهر إلى ذلك حينا من ــق فتوف
الوحدة، يستطيع ترسيخ ان دون مات ثم من الزمان، قليلة لفترة

صنهاجة فرجعت ــاقة، دويالت صغيرة مش ــرب املغ في ــرت وظه
بنو به منها فظهر ــى، األقص املغرب إلى بها ــة ودفعت زنات ــى عل
يفرن بنو ــس أس ثم بفاس، به دويالت ــوا وأسس ومغراوطة ــرن يف
باغمات دويالت مغراوة ــت أبي رقرق، وأسس نهر على ــال بس دويلة
ــت وأسس ــة مكناس قبيلة ظهرت ــه األن نفس وفي وتافياللت،
ــي وأسس املكناس العافية أبي بن ــى وجاء موس مكناس، مدينة
توطئة ــة هذه الدويل ــا وكأمن ــاب الفاطميني، حلس ــاس ــة بف دويل
نرى فبينما ــرى الكب ــة الغربي ــة االمبراطوري ــيس لتأس ــض ومتخ
وبني باملهدية ــدى زي بني إلى ــمت قد تقس ــرقية الش صنهاجة
لهجوم الدولة ضعفت باألندلس وقد ــي حماد وبن ببيجاية حماد
إذ بالبراري والسليميني الهالليني السواحل واألعراب على النرمان
وأسست ( الذهب السينغال (وادي اجلنوبية من صنهاجة زحفت
األندلس باملغرب وفتحت (1025-1147) التي سادت دولة امللثمني
لها وكأن قرن. طيلة املغرب ومعظم األندلس ــدت ووح جديد من
ياسني بن اهللا عبد وضعه الذي ادد الديني ــي مذهبها السياس
بالفن ــروف املع الفني ــا ــرب ومذهبه املغ وحدة ــو وه ــا ومذهبه

املغرب. وكامل األندلس آيات في منه والذي املرابطي

التي اإلصالحية بالتعاليم ترمرت بن املهدي جاء أن ــم عت وما
وادخل البربري فجدد اإلسالم ــالم الغزالي، حجة اإلس من أخذها
الدولة العصور وأسس على مدى إصالح يعتبر أكبر إصالحا دينيا
األندلس ــملت ش وقد هي اكبر دولة للبربر التي البربرية املوحدية
توحيد املغرب ــرة فك فتمت وطرابلس. ــس وتون واجلزائر ــش ومراك
اكبر ومت ــالمية العربية اإلس ــر إمبراطوريتهم للبرب ومتت ــي العرب
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ــالم اإلس فنون أكبر يد البربر وظهرت على ــالمي إس ديني إصالح
البربر يد ــن على املوج وبالفن العربي ــي األندلس بالفن ــة املعروف

وبحرت املغرب أيضا وعمت

ــالم اإلس ــفة فالس ــر أكابر وظه ــكا امري ــن م ــزءا وج ــا اوروب
إلى ــد رش ابن من البربري العصر هذا في ــم ــعرائهم وكتابه وش

خلدون. ابن

ــبيل س وال والعربية ــالم لإلس حتركوا حتركوا إذا املغرب ــر فبرب
كانوا في وإن الضاد، ــن ولغة الدي ذريعة ضد تتخذ منهم ان ــى إل
لفائدة تناقض في أنها إال ــلحاء الش يتكلمون البربرية ــم جباله
هذا ــرج منهم في قليلة حتى يخ إال مدة ــر مت ال ــوف العربية وس
العلميون ــاب والكت ــرون واملفك ــعراء والش ــيون السياس ــل اجلي
حتى تغمر سوق قليلة املغربية في سنوات اآلداب تطغى وسوف

الشرقيني. إعجاب وتوجب الشرق

األندلس: في البربر - 6

إلى ينتمون أن البربر من بعض املؤرخني ــه إلي ذهب عما عالوة
جماعات األقدميني، فإن اسبانيا ــكان االيبيريني س مع واحد أصل
على عهد ــا- به ــتقرت -ورمبا اس ــبانيا اس إلى ذهبت ــد ق منهم
انتقلت أخرى جماعات أن كما هناك، القرطاجني حنبل ــات فتوح

اجليوش الرومانية. مع هناك إلى

البربر من ــوش ومعه جي ــبانيا اس البربري زياد بن ــح طارق وفت
أمية بني خلفاء منهم واستقدم اخلصوص، قبيلة أوربة على من
ذلك املظهر فعل كما حلاميتهم جنودا وأنزلوهم ــرة وفي جماعات

ثورات. من عهده ما شاء على لقمع عامر أبي بن

حمود بني ــة ــس دول بني زيري وأس من فرع ــل ــا انفص وعندم
صنهاجة ــني ب األبدية ــة اخلصوم ــارت ث ــس باألندل ــة الصنهاجي

وزناتة.

التي حلت باألندلس البربرية القبائل أهم لنا ابن خلدون وذكر
حزم ابن ذلك إلى وأضاف وهوارة، ــة ومكناس ومديونة متغرة وهي
وكتامة واوربة ومصمودة ــزة وملزوزة وف مغيلة منها أخرى ــل قبائ
بلدة في ــة وحلاس ومن رزين. قلعة بني في رزين بني من بربرا وجند
ــالم، س مدينة في طريف وبني ــاطبة، ــي غزلون في ش وبن ــدة، رن
بنو منهم زناتة إلى ــب ينس البربر من األندلس جاء ومعظم من
ــبب وبنو خزر، وس دمر وبنو برزال وبنو يفرن وبنو اخلروبي وبنو الليث
الرحمان عبد سلكها ــة التي السياس إلى الزناتيني يرجع مجيئ
بالد لفتح ــدا متهي املغاربة ــة زنات ــتمالة اس ــوي من األم ــر الناص
وملازالت الفاطميني، ــن م وافتكاكها األندلس من ــداء ابت املغرب
منها البعض كان ــوك الطوائف مل أمية محل محلها بني دولة
ودولة بني برزال وغيرهما. حمود بني ــر الصرف مثل دولة من البرب
هناك وتركوا ــدون، املوح ثم املرابطون األندلس على ــتولى اس ثم
هـ 1107 ــنة س ــلمون البربر، فلما هاجر املس من ــا كثيرين أقوام
ــم االس بنفس أم تونس من البربر ومن ــر معا، ــرج العرب والبرب خ
ماتلني وقبيلة ــجة عوس مدينة بنت ــي الت ــجة عوس قبيلة مثل

جرا. وهلم بنت املاتلني التي

تدل على ــبنو وتاس تنصروا باألندلس ــر البرب من ــر كثي وبقي
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ومن البرتغالية، ــبانية االس والقرى واجلهات املدن من ذلك الكثير
فالتقى بأجداده األولني االسبانيني مع اميركا إلى هاجر من البربر
بربرية وبقيت بعض مفردات عصور قدمية، منذ هناك ــتقرين املس
النباتات ــماء تتعلق بأس البرتغالية ــبانية واللغة االس اللغة في
تاريخ ــي ــيا ف دورا رئيس البربر لعب ــد فق ــر. وباجلملة األكث ــى عل
أو الدول رئاسة في ــواء س قرون ــرة طيلة عش ــبانيا والبرتغال اس
واألدب العلم ــدان مي أو العامة ــة السياس أو ــات احلكوم ــة رئاس
الذي املوجن والفن املوحدين ــن وف املرابطني بفن ناهيك ــون. والفن

الغربية. وأوروبا األندلس عم

فرنسا وانكلترا: البربر في - 7

من البربر ــل جحاف الكبير ــي البونيق القائد ــل حنب رفع ــد لق
على بهم وزحف ــا) (غالي ــا وفرنس ــبانيا (أيبيريا) اس بهم اخترق
وفتح فرنسا، الشمال، فبقيت منهم جماعة بجنوب من إيطاليا
مختلفة، فبقيت ــاس أجن جيوش من ــي ف غاليا قيصر ــوس يولي
الغافقي الرحمان ــد عب ــطى، وزحف الوس جماعة باحمللية منهم
البربر بني ــن كثير م فبقي ــة، وبربري عربية ــوش ــا بجي على فرنس
فرنسا. بجبال املوجودون ــقر الش هؤالء وهم لوار ونهر الغارون نهر
ــان س إلى الفريجوس من الرون وادي والفاطميون ــة األغالب وغزا
بعض وهاجر جماعة. هنالك منهم فبقيت البربر ومعهم غوطاء
عهد على ــبانيا اس من إجالئهم ــر إث البربر ــم وفيه ــيني األندلس
أنهم إال البربر هناك ــن جماعة أخرى م فبقيت األول، ــيس فرنس
املدن بأسماء ــورا إال ميس تعرفهم يعد ولم ــكان بالس اندمجوا
جدير بالبحث. موضوع وهذا املمتازة، البربرية وبالسحنة البربرية

هنالك فاستبقت إلى انكلترا قدمي منذ البربر ــفن وانتقلت س
وهم القويطس أو القيطوليني منهم نتعرف البربر من ــات جماع

جوالة. ببني العرب عند املعروفون اجليتوليون

فأمرهم ــردانيا وس وقوصرة ومالطة وصقلية إيطاليا بربر أما
للذكر. يحتاج ال معروف

السودان: في بالد البربر - 8

ذلك عن وعالوة ــد، واح جنس من ــودانيني والس البربر ان ــا رأين
وخصوصا السودان، بالد في أصالة منتشرون األصليني البربر فإن
جتارية قوافل يشتغلون رؤساء كانوا ألنهم الفينيقي العهد منذ
األول ــالمي اإلس الفتح ــذ والعبيد، ومن ــودان الس ــرات خي جللب
في والغربي وتدافعت بفرعيها الشرقي قبيلة صنهاجة أسلمت
ــالم، اإلس في دين أهله معظم بإدخال متعاقبة واعتنت موجات
موريطانيا في بالد القبائل من وغيرها هي مرابطة هناك ومازالت
ومن ــاد، تش وبحيرة ــينغال الس نهر ضفاف ــى ــنيغالية وعل الس
ــوداني. بني البربر والس التمييز اجلهات بعض في أحيانا ــير العس
جهة الشرق، والتبو في الطوارق مع متينة اتصاالت البربر ولهؤالء
صنهاجة املغربية قبائل ومن غربا، جنوب املغرب األقصى بربر ومع
وجود وباعتبار ــني، املرابط دولة ــس مؤس ــفني تاش خرج محمد بن
ــودان الس الناحية من فيجب اعتبار هذه ــات اجله تلك في ــر البرب
تشمل التي املغربية الوحدة من وبالتالي املغرب من يتجزأ ال جزء

اجلهات. وهاتيك واجلزائر وتونس وليبيا ومراكش الريف
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الكناري: في جزر البربر - 9

ــافة مس على ــي األطلس احمليط في ــزر واقعة ج جملة ــي ه
ــو 700.000 نح ــكنها يس ــاحل الغربي اإلفريقي الس ــة من قليل
أصلهم الذين ــوس هم الغوانتش ــكانها األقدمون وس ــاكن، س
غمارة (احدى بني بربر من العربي العصر إليها في بربري، وانضاف
ــمى اليوم تس باملا هوارة (مدينة وبربر من ــمى غمارة) تس اجلزائر
ــموها األندلس وس ــتعمرها عرب اس وقد هوارة) بني ــي القدمي ف
بحيث ــبانيون فاالس فالهوالنديون النرمان انتزعها ــم ث اخلالدات
واحلديثني القدماء البربر معظمهم من ولكن خليط السكان أن
يسير اختالف مع عن البربر لغة منحرفة ــوش ويتكلم الغوانتش
باحلرف صخرية ــوش نق إلى اآلن وبقيت منها - ــرى جزيرة وأخ بني
هذه ــروا لم يفس العلماء أن إال ــة اللوبي ــة واللغ القدمي ــي اللوب
بينها وبني النقوشات قابلوا بدراستها وال اعتنوا وال ــات املنقوش
واملوافقات، الفروق تتبني ــى حت وأميركا افريقيا ــمال بش املوجودة
يعنى غدا أن ــى عس ــن مل طريف ــيح فس للبحث ــدان مي ــذا وه

البربر. حضارات في والباحثني البربرية علماء باملغرب من

أميركا: البربر في - 10

أجدادنا ذهب إليها ــا حينم أميركا ذهبوا إلى البربر أن ــك الش
مع ذهبوا والشك أنهم الراجحة، بعض األقوال في القرطاجنيون
إليها يترددون كانوا الذين البرتغال مسلمي من جماعة املغامرين
إليها أنهم ذهبوا ــك والش العرب. به اجلغرافيون ــهد ش حسبما
إليها، العرب سفنه رواد ــاق س كوملبوس حينما ــتوفير كريس مع

قبائل اميركا البربر ذهبوا إلى أن ــي نعن وإمنا مانعنيه، هذا ــس ولي
للقرن سابقة أي أنفسهم الفينيقيني لظهور سابقة عصور في
وأميركا بني العرب البحرية التيارات فإن امليالد، قبل ــر عش الثاني
قبائل بأمريكا أميركا وتوجد ساحل البربر إلى ــفن س تدفع كانت
هنا مطماطس وتوجد بربرية فتوجد قبيلة ــماء أس كاملة حتمل
كما ملاية قبيلة ــة ماية وتوجد هنا قبيل وتوجد قبيلة مطامطة؛
هذا في ألف ــد وق البربر، ــادات ع ــابه تش هنود أميركا ــادات ع أن
كتاب البربر صاحب كوفيه الكومندان وخاصة املؤلفون املوضوع

فليراجع. امريكا، في

بتوفيق ــاركتهم مش ومبلغ البربر ــار انتش نطاق هذا من ترى
وخيرة الشعوب صفوات من فهم وحديثة، قدمية كل حضارة في
الدول التي من متحدة ــة مجموع ــوا يؤسس وهم حريون بأن األمم
ــالم ولغتها العربية اإلس العروبة ودينها حملتها أغلبية فيها لهم

احلضارات. صفوة وحضارتها
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البربرية: اللغة أ-

البربرية: نطاق - 1

ــارها، انتش حيث من نطاقا اللغات ــع أوس البربرية من ــة اللغ
ومن أهل تونس ماليني، خمسة مراكش أهل من اليوم بها يتكلم
بضعة ــني، ومن أهل مصر اجلزائر أربعة مالي أهل ومن ــة ألف، مائ
وينتهي األطلسي احمليط من يبتدئ وميدانها اآلالف. من عشرات
إفريقيا السوداء. إلى طارق جبل مضيق ومن املتوسط، البحر إلى
بربرية لهجة يتكلمون الذين الكناري جزر سكان ذلك إلى ويضاف

بهم. خاصة

للفراعنة ــرون املعاص اللوبيون البربر ــة هذه اللغ نطق ــد ولق
اليونان عرفهم الذين القدماء برقة أهل بها وحتدث قرنا، 35 ــذ من
الذين والدوريطانيني ــني والنوميدي اجليتوليني لغة ــي وه بقريني،
ــرن الثاني الق إلى ــع التاس القرن ــن م ــني ــوا بالقرطاجني امتزج
اصطدامهم ــن م أكثر الرومان ــم به ــد اصطدم وق امليالد، ــل قب
الالتينية لغتهم الرومان هؤالء وفرض ــهم أنفس بالقرطاجنيني

سلطان ودام ــة والكنيس واإلدارة ــة املدرس ــطة البربر بواس على
وعرف قائمة، البربرية كانت اضمحل ــا فلم الرومان ثمانية قرون،
عرفوا بل البونيقية، وبني بينها وميزوا البربرية، اللغة هذه الرومان
كانوا ذلك العهد إلى عدة لهجات وحدثونا عما تنقسم منذ انها
تعاطي من ونفورهم ــا تعلمه في ــائكة ش من مصاعب يالقونه
عن متحدثا ــدمي الق فلينوس ــي ــال الكاتب الرومان ــتها. فق دراس
النطق ــتطيع تس البربر أن حناجر غير على حناجر "يتعذر ــر: البرب

ومدنهم". قبائلهم بأسماء

البربرية اللغة هذه ــنة 27 هـ وجدوا املغرب س العرب فتح وملا
تزاحمها والقرى املدن وفي ــزر، واجلبال واجل الصحاري في ــرة منتش
الفينيقية ــة اللغ أي ــة البونيقي ــة ــرقي اللغ الش ــاحل الس في

البربرية. والنطوق باللهجات املتأثرة

البربر الذي ــالم ــد إس وبع ــالم، اإلس اللغة بعد ــذه وبقيت ه
ــط اللوبي عن اخل الغالب ــي ف وعدلت األول، ــرن الق منذ ــن حس
الدينية ــا ــه تصانيفه ب كتبت ــي، العرب باحلرف ــت وكتب ــدمي الق
هذه ــلمون املس ودرس ونوادرها وحكاياتها ــعرها وش ــالمية، اإلس
العربية ــني وب ــي املقارنة بينها ف كتبا وصنفوا ــة العجيب ــة اللغ
أصحاب واعتنى ــا، مع وللعربية لها ــم معاج وألفوا ــة. والعبراني
البيطار بإيراد إلى ابن اجلزار ابن إلى الغافقي من النباتية املعاجم
اللغة هذه وبقيت يصفونها، ــي الت للنباتات ــميات البربرية التس
وحفصيني صنهاجيني من املالكة البربرية في األسر لغة البالط
ملوك غيرهم من كان بل وموحدين، وزنانيني ومرابطني وحماديني
بها يتكلم ــي كان اهللا الفاطم ــن املعز لدي فإن ــا، يعرفه ــرب املغ
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في ــيعي الش عبد اهللا ــتعملها واس وكتامة صنهاجة مع زعماء
املهدي ــتعملها اس بجبال القبائل وزواوة، كما للفاطميني دعوته
بعض وبنى البربرية ــائر والعش العروش بني دعوته في تومرت ــن ب
في فقيل له ــمه، اس عليه يكتب ولم جامعا ــني احلفصي ــوك املل
ودخلت ذلك، اهللا علم قد أي ــي" ــنت رب "يس بالبربرية فأجاب ذلك،
وصقلية واألندلس باملغرب العربية ــات في اللهج بربرية مفردات
في اصطالحية "لغة وهي وغيرها. ــرون" و"الفك منها "الكرومة"
خضاري الزناتيني ــة لغ أو احلمامات عمال لغة مثل ــرف احل بعض
عند الصغير ــل الطف ــمعها يس كان التي اللغات أول من ــي وه
"الدويرات" ــة من قبيل بربرية "داداه" ــإن ف ــس بتون ــر الكرمية األس
بعض في ــر الس لغة هي ــأ عليها. فننش بالبربرية فنحدثه غالبا
أو املغاربة إخواننا ــمع يس لم منا ومن بالضاد. الناطقة العائالت
بلهجتهم يتحدثون الدويرات أو أو امليزابيني أو الزواويني ــني الوارقلي

بهم. اخلاصة البربرية

من يتخذوا أن حاولوا ــمالية الش إفريقيا ــيون الفرنس وملا غزا
كتب النحو في ــوا فألف العربية ــة ملنافس وآدابا نحوا هذه اللغة
ووضعوا ــية الفرنس البربرية املعاجم وصنفوا اللهجات مختلف
ومازال كان الذي العربي احلرف والقصص، ونقلوا مجاميع النوادر
عن بالبربر ليهربوا ــك ذل كل احلرف الالتيني إلى ــر البرب به ــب يكت

العرب.

كل ميدان ــي ف ــي تناقص البربرية ه ــة العامة أن النزع ــر غي
لغة إلى ــردة لغة منف ــن م اجلهات ــن م كثير ــي ف تتحول ــي فه
أو باملهنة خاصة لغة إلى ــة عام لغة ومن العربية، مع ــاركة مش

وتناقصها ــر س لغة أو ــاء نس لغة لغة عائلية إلى ومن ــة، العائل
الشخص ووضع النسقي االنتشار ميدان الواحد اآلن يشمل في
كان منا قريبة تاريخية عصور وفي قدم من بالعهد فما ــق، الناط
يبق إلى العربية ولم عنها فعدلوا ــون البربرية، يتكلم حمير أهل
"مش" كلمة اال ــا به ــردوا انف مفرداتها التي ــن م ــانهم لس في

القط. مبعنى

البربرية إال ــون ــة يتكلم قفص بجهة ــند الس أهل يعد ــم ول
العجائز. النساء أو منهم الشيوخ بعض

ــكله بش ولو التعليم ــار ــو انتش ه البربرية ــص تناق ــبب وس
معزولة جهة ــة اي تبق لم التي املواصالت ــرق ط وتوفر ــوص، املنق
التي ــاة احلي ومعارف ــاش املع ــوع مطالب وتن اجلهات، ــة بقي عن
اإلذاعة وانبثاث البربرية، له تتسع ال لغوي مصطلح احتاجت إلى
على ــلطنت وتس ــائي واحمليط النس ــازل املن غزت ــي الت ــة العربي
إطارها حتطم التي البربرية القبائل ــتت وتش واأللسنة املواضيع
منذ وذلك العربية، ــل بالقبائ ــل اختلطت األق على ــت أو واندمج
الذين الهالليني ــراب األع زحفة منذ ــا وخصوص األغلبي ــد العه
اجلزائر في واندسوا البربرية الرابطة - األقل -على بتونس ــروا كس
إن ينبغي وال ــا، أوصاله ففككوا البربرية ــات الطبق بني واملغرب
اعتبار عن كل النظر -وبقطع الطرق به قامت الدور الذي ــى ننس
االنتساب إن نزعة ثم اإلسالم ومتكنهم في تعريب البربر في آخر-
حتملهم البربرية الكبيرة من األسر كثير في املنبثة ــرف الش إلى

جيل. بعد جيال لهجاتهم البربرية طبعا على اطراح
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العمر من بلغت البربرية التي ــة اللغ هذه فما هو أصل وبعد
مراحل ــتعرضنا اس ــد املغرب وق دول ــع جمي ــرت ــا وعاش قرن 35

تاريخها؟

البربرية: اللغة أصل - 2

ثالث: عائالت اللغات

ــي ه ــامية ــة، فالس األوروبي ــة والهندي ــة واحلامي ــامية الس
املصرية هي واحلامية والعربية، ــريانية والعبرانية والس البونيقية
اليونانية هي األوروبية والهندية ــودانية، والس والقبطية القدمية

احلديثة. أوروبا ولغات والالتينية

والعرب واليونان ــان والروم البونيقيني ــروا عاش البربر ــع أن وم
وقد أقطابها، ــن م احيانا وصاروا فيها ــوا وكتب لغاتهم ــوا وتعلم
فليست البربري اللسان تلك اللغات في من كثيرة مفردات دخلت

احلاضر. بشكلها اللغات تلك من لغة أية إلى منتسبة البربرية

أي Protosemitique أولى سامية لغة للبربر أن هي واحلقيقة
واللغات السامية اللغات بعد فيما منه تولدت جدا قدمي عهد في
األول- االصطالح إلى يرجع آخر -باصطالح البربرية أن أو ــة، احلامي
باملصرية متينة ــة قراب لها ــذا جند وله حامية، ــامية س لغة هي
والسودانية ــية احلبش وباللغات ناحية، من والقبطية الفرعونية
ــتبعدة مس ــت ليس القدمية باليمنية فقرابتها اخرى، ناحية من
أمرا صار ــأ املنش أصل في ــة وقرابتها من العربي ــار، ــذا االعتب به

محققا.

حامية البربرية لغة سامية أن هو حال منه على كل واملفروغ

لغة سامية أولى. أي

القرن في القيرواني قرش دوناش بن هو هذا اكتشف من وأول
تيه وكثرة طول العصر بعد هذا علماء ورجع إليه ــث للهجرة الثال

تطواف.

النظريات بعض ــتعراض اس من بأس فال التحقيق هذا ــد وبع
املوضوع: في

والباشفانسية: البربرية أ-

السلت متبقيات من العدد قليل شعب (باسك) الباشفانس
فرنسا. من الغربي واجلنوب ــبانيا اس الشمال الغربي من ــكن يس
ــا واألندلس فتوحاتهم بفرنس والبربر خالل العرب به اتصل ــد وق
ــفنس والباش البربر إن الضعيفة املردودة القائلة النظرية وهناك
سكان الغاليني وأجداد أوروبا ــكان س ــلت قدماء الس من كالهما
بعض فذهب القدماء. وااليبيريني سكان اسبانيا القدماء، فرنسا
ــية البربرية والباشفنس بني ــل األص وحدة يبحثون عن ــاء العلم
األملانيان، ــوخارت وش وقابالنتز ــي، الفرنس شارانسي ــهرهم وأش

جدا. هزيلة إليها وصلوا التي والنتائج

القدمية: واليونانية البربرية ب-

أن ــون إلى برلك ــي الفرنس ذهب تركية وبيالج ــة لغ ــماة املس
من كثيرة مفردات ــد جن كنا وإذا القدمية، لليونانية أخت ــة البربري
باحلضارة البربر تأثر من إال ذلك فما اللغة البربرية في يوناني أصل
ــتقالل االس عهد وبخاصة في البونيقيني ــر عص منذ ــة اليوناني
وال ــون اليونانية والفن ــاآلداب ب ــا الثاني يوب امللك ــوع وول ــري البرب
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البربر بالد ــادوا س يونان- -وهم ــني البيزنطي أن ــى ننس أن ينبغي
بحجة ــه برلكون قال ما - فليس ــي العرب الفتح قبل ــرن ق ــة طيل

وجه اإلطالق. على

البربرية السودانية: ت-

ــودانية والس البربرية ــالت بني الص عن العلماء ــض بع ــث بح
واملصرية ــية احلواس أن ــوم املعل ــة، ومن احلواس ــة لغ ــا وخصوص
وهي األولى إلى قضيتنا بذلك فنرجع صالت متينة لهما القدمية
من ــة واحلواس من ناحية القدمية املصرية ــني ب املوجودة ــة اللمح

ثالثة. ناحية من والبربرية أخرى ناحية

القدمية: واملصرية البربرية ث-

وقد وجيهة وهي ــمونتاكس دوش ــي الفرنس نظرية هي هذه
نظريات النظريات ــذه ه جانب إلى ــد ويوج الراجحة، اآلن ــارت ص

منها. افتراضا أكثر أخرى

وااليترورية: البربرية جـ-

ذهب وقد ــان. الروم قدمية قبل ــا إيطالي ــي لغة وه ــك) (اترس
االحتمال. بعيدة ولكنها برينتون إليها

البربرية والطورانية: حـ-

وهي رين، الفرنسي إليها ذهب وقد اللغة التركية القدمية اي
االحتمال جدا. بعيدة

والكندية: البربرية – و

لغة وهي ــاف كولومبوس، اكتش قبل أميركا ــمال ش لغة أي

احلمر. أو الهنود ــة الهنداني القبائل أي والعليوت ــورون اله ــل قبائ
ــفوا اكتش البربر إن تقول التي النظرية صحت إذا ــه وج وهذا له

في عصور متقادمة. أميركا

سامية لغة البربرية أن هي الراحجة النظرية فإن يكن ومهما
ــكل الش يحل وال واحد، مبعنى ــة وكالهما حامي ــامية س أو أولى
من اهللا ــض وقي القدمية ــة اليمني ــت درس إذا إال نهائية ــة بصف
واملصرية القدمية ــة اليمني في ــص يتخص من ــلمني املس علماء

الواحد. اآلن في القدمية والبربرية

: البربري اخلط

وضعوا منفصلة صائتة خطا بحروف قدمي اقتبس البربر منذ
احلرف من بعضه األخر ــتنبطوا ــهم واس أنفس تلقاء من بعضه
اللوبي، باخلط اخلط هذا ويعرف القدمي. املصري اخلط ومن احلميري
وعلى ــات الصحراوية باجله ــور الصخ على ــا منقوش يوجد ــو وه
الكناري، وبجزائر قسنطينة وشرق تونس غرب في القبور مشاهد
لنا ويظهر تافيناغ، ــمونه ويس امللثمون الطوارق يكتب به ومازال
إلى وقلبوه ــه اخلوارج الثاني للهجرة عطل منذ القرن ــل أنه تعط
ووضع البربر، ــة لغ ــدة في زائ حروف ــتنباط اس العربي مع ــط اخل

يفلحوا. فلم التينيا حرفا البربري للخط الفرنسيون

البربرية: اللهجات

إال بها وهي اللوبية والتوجد قدمية لغة إلى ــم البربرية تنقس
القرن ــي من وه ــطى الوس البربرية وإلى الصخرية، ــات املنقوش
في الفقه املدونة كتاب ــا به ويوجد ــابع الس إلى الهجرى الثالث
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جربة، بجزيرة عربي ــري برب قاموس بها ويوجد ــامن غ البن االباضي
وجنوبية ــمالية بني ش الثالثني لهجة نحو وهي احلديثة والبربرية
عمون بواحة ــيوة املعروفة س هي واحة، لهجة مبصر منها ــد يوج
والسودان واملغرب واجلزائر وتونس بليبيا ــرة منتش اللهجات وهذه

الكناري. وجزر

بنزاهة البالد ــاء ــات يتوالها ابن دراس إلى حتتاج اللهجات ــذه ه
عهد في ــل العم حقول من ــل حق وهذا ــي بحت. ــلوب علم وأس
مرجعا العربية وتصير تثري حتى تعالى، اهللا ــاء إن ش ــتقالل االس

بصورة جلية. البربري االنتاج مالمح وتتبني البحوث لهذه عامليا

البربري: األدب ب-

خصائصه: - 1

من كتابة البربرية ــي ف صنف ما ــوع مجم ــري هو البرب األدب
ما ــص، أو قص أو ــعار أش أو قانونية أو مجاميع ــة ــف ديني تصاني
وحكم فاألدب وأمثال ونوادر ــعار أش من ــافهة مش الناس تناقله
إلى بدورهما النوعان ينقسمان ــفاهي وهذان وش كتابي البربري

إسالمي. لإلسالم، وأدب سابق أو جاهلي أدب

األدب اجلاهلي: أ-

ثم األول، ــر البربري العص ازدهر في ــذي ال األدب به ــود واملقص
ــر الروماني العص ثم ــري، البرب ــتقالل االس عصر ــم ث ــي، البونيق

فالبيزنطي. فالواندالي

ــابق  الس األول البربري العصر هما: العصور هذه من والبارزان

إلى امليالد قبل ــرين العش من القرن املمتد أي الفينيقي لالحتالل
افريقيا ــواحل بس الفينيقيون حل يوم م. ق. ــر الثاني عش ــرن الق
فلم الوجود ــرض مفت ــذا األدب ه أن هي ــة واحلقيق ــمالية، الش
الصخرية ــوش النق ــتثنينا اس إذا أثر أي الواقع ــي ف ــا منه يبلغن
حتى إذا قلة، في إال كتابة توجد بها ال صور الغالب في هي التي

مزيد. وال إال ليس وجدت فحروف

قبل امليالد ــي الثان ــي القرن ف البربري: ــتقالل االس ــم عصر ث
الثالث البونيقة ــروب احل في والرومان القرطاجنيون تطاحن ــوم ي
ــاء وإنش إمبراطورياتهم ــالن إلع ــة الفرص ــذه ــم البربر ه فاغتن
أن ــر غي ــي الوطن األدب ــا ضمنه ــن وم ــة القومي ــاتهم مؤسس
في ــد كتب ق أن يكون البد ــي الوطن ــذا األدب ه أن ــظ هو املالح
وصلنا منه ــا م لكن القدمية، األدبية ــة باللغ األقل ــى عل بعضه
والفنان العالم البربري امللك مثل البعض عند باليونانية مكتوب
ــر، مثل البعض األخ ــد عن ــة بالبونيقي ــوب مكت أو ــي، الثان ــا يوب
منقوشات إال منه تبلغنا ولم هيامبسال، البربرى تصانيف امللك

كثيرا. تفيد ال أضرحة

االدب اإلسالمي: ب-

العصور في ــدع ابت الذي ــفاهي والش الكتابي البربر أدب ــو ه
قرنا 14 ــاج انت أي اآلن ــى إل للهجرة األول ــرن ــالمية من الق اإلس
في بالعربية ــوه ــذي ألف ال البربر أدب ــى إل ــم ينقس األدب ــذا وه
زيد أبي بن عبد اهللا وتصانيف عامة، عربية ــالمية أو إس مواضيع
العز بن متيم شعر أو الونشريسي، أو الورغمي غرفة ابن أو النفري



خؤ٥رحم

8889

نطاق ــع له يتس ال كثير فهذا احلفصي، ــي وابي زكرياء الصنهاج
بحثنا.

في لكن ــة بالعربي أو ــة، بالبربري ــوا ألف ــر الذين البرب أدب ــم ث
أو الفقه البربرية ــاب واألنس ــر كالتواريخ بالبرب خاصة ــع مواضي
من ــتقاة املس والنوادر أو القصص ــعر الش أو ــري، البرب ــي االباض

البربرية. احلياة صميم

الفقه: أ-

املستخرجة واملعامالت العبادات مجموعة ــالمي اإلس الفقه
فقه إما ــو وه واإلجماع ــاس واحلديث والقي ــرآن الق من ــا أصوله
اتباعية صادرة في صور ــية قياس قضايا قدمية أي ــوازل أو ن بحت،
مثيالتها اجلديدة ــا القضاي عليها فتقاس وعجمية ونادرة ــاذة ش
Jurisprudence بالفرنسية ــمى وهذا يس مبثيالتها، ــبهة املش أو
مالكي أما ــر البرب عند ــمى ويس العمل ــا أيض ــمى ويس ُعرف أو
ــيني األندلس املغاربة أو املؤلفني ــوم عم ضمن داخلون ــوه ومؤلف
أو املغرب بربر عنهم ــذ ويش ــة نفردهم بالدراس الصقليني، فال أو
في يطبقون أنهم مالكية أصالة إال باجلزائر الذين هم "القبائل"
اجلبل" أهل "عمل أي اجلماعات" "قوانني اخلاصة بهم معامالتهم

البربري. العرف أو

في ــدون يوج ال واالباضية ــي، اباض ــري البرب ــه الفق ان ــا وأم
وفي على اخلصوص ميزات ــبكة ش أهل اجلزائر في وهم ــش، مراك
وأهل ــه جبل نفوس ليبيا وفي جربة، ــرة جزي من ــس الوهبيون تون

زوارة. مدينة

عند البربر ــني القوان ــو عن أدب ه ــة الدراس هذه في وحديثنا
البربر عما ألف عامة وبصفة االباضى، الفقه عن أدب أو املالكية

فنقول: اإلسالم دخولهم من ابتداء دينية كتب من

والقرآن: البربر أوال:

العرب ــوم فتح ي البربر ــالد ب ــالم اإلس الكرمي مع القرآن ــل دخ
ــحرتهم وس املقدس، الكتاب ــة بالغ من ــر فدهش البرب ــرب، املغ
ــة والتعاملي ــامية الس ــة األخالقي ــه مبادي ــم وفتنته ــه أحكام
منذ بينهم القرآن ــر وانتش احلنيفية تعاليمه وبهرتهم ــة العادل
املؤسسة ــطة "الكتاب" تلك بواس األول القرن من األول النصف
العربية، اإلسالم ورواج نشر معهد هي التي البسيطة العظيمة
عشرة األموي اخلليفة العزيز عبد بن عمر ــل أرس القرن رأس وعلى
والدين ــة اللغ في واملغرب ــة افريقي أهل ــج بتخري الفقهاء ــن م
"الكوهن حل محله الذي البربري" "املؤدب العهد ذلك منذ وتكون
في الصحراء، أو واستقر باجلبل ــتر الروماني" و"املاجس البونيقي"
واألخالق اللغة ــر البرب ابناء ــم يعل املدينة ــة أو القري أو ــة الضيع
إلى يذهبون البربر أبناء صار ما ــرعان والدين بواسطة القرآن وس
كما احلديث ورواية القرآن ــي معان لفهم واملدينة والكوفة ــر مص
دومية أو جامعة قرطاجنة أو جامعة ــون إلى أجدادهم يذهب كان
واليونان، الرومان آداب ــي ف ــكندرية للتضلع اإلس أو أثينا جامعة
الكتاب ــذا ه البربر من ــف ووق البربر ــاب كت القرآن ــار ص وهكذا

ثالثة: مواقف

القرآن ــى فحافظوا عل ــر، معظم البرب ــه األول: وقف ــف املوق
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بعد بالعربية ــم ث أوال بالبربرية ــم بينه فيما ــروه وفس ــة بالعربي
ذلك.

إلى اللغة القرآن ــوا فنقل البربر، وقفه بعض ــي: الثان املوقف
التركي. إلى والترك ــية إلى الفارس الفرس نقله مثلما ــة، البربري
املوحدين ــم زعي ــرت توم ــن ب ــدي أن امله ــادر املص ــض بع ــول وتق
اإلسالم حجة عن تعاليمه اخذ الذي األكبر ــالمي اإلس واملصلح
من جماعته عنه ليفهمه ــة البربري إلى القرآن نقل قد ــي، الغزال
خصوم املهدي هم الرواية ــذه له الناقلني ولعل ــر املصامدة، البرب
ــلمني في نظر املس قدره من توريطه واحلط ــك ذل من ــم وقصده
وفسره ــافهة مش ملصمودة القرآن نقل قد - األرجح -وهذا ولعله

ويتبعوه. ليفهموه بالبربرية لهم

القرن في القرآن ــال نق قد البربر طلبة ــن م أن طالبني ــال ويق
قضية فإن يكن ذلك، ومهما من أجل فقتال البربرية ــى املاضي إل
بعد ــل عليها يرس لم غامضة قضية ــة إلى البربري القرآن ــل نق
املتبربرين ــن م ــة دسيس ولعلها البحوث. أنوار ــن م يوضحها ــا م

كشاف. البحث ومستقبل الفرنسيني

املتنبئني بعض موقف وهو فردي موقف وهذا الثالث: ــف املوق
ــالم إس وإيجاد ضيقة بربرية وطنية خللق املتعصبني أو البربر ــن م
قبيلة ــي ف متنبئ ــر ظه هجرية 127 ــنة س ففي ــت، بح ــري برب
احمليط األطلسي سواحل على باملغرب الضاربة البربرية برغواطة
طريف بن صالح املسمى املتنبئ هذا فادعى ــال. س بجهة مدينة
قرآنا ــف بالبربر وصن ــاص خ جديد ــالم بإس جاء ــه أن ــي البرغراط

وقد الثمانني فصوله بعض البكري عبيد أبو نقل البربرية باللغة
أهل تلمسان بعض بني وانتشر به جهر ثم القرآن سريا، هذا بقي

السادس. القرن املوحدون في عليه حتى قضى قرون طيلة

غمارة بني قبيلة في آخر متنبئ ظهر هجرية 313 ــنة س وفي
إليه دعا ــة بالبربري قرآنا ــر اآلخ ــف هو وأل حميما ــى يدع ــف بالري
قضاء عليه إال قليال حتى قضي حميم فتنة تدم لم ولكن قريته،

مبرما.

وكونها ــخصني ش تتجاوز لم بربري قرآن تأليف محاولة وكون
فإمنا تدل ــيء ش على دلت فإن ــون يقول كما ــي البيضة ف ــت قتل
ومروجيه من ــه حملت واغلب الكرمي ــاب بالكت البربر ــك متس على
املفسرين بعض ظهر منهم قد بل إفريقيا منهم، شمال سكان
وغيرهما الثعالبي الرحمان وعبد الورغمي عرفة ــن مثل اب الكبار

كثيرون.

البربري: النثر

مثل ــه البربرية الفق كتب ــتثنينا اس إذا عامة البربري ــر النث
ــرة بالبربرية -وهي كثيرة- املفس أو الدموع، وبحر البن غامن املدونة
في إال ــدون بالكتابة ت لم ــفاهية ش مجموعات من إال ــف يتأل ال
األدب ــة، وهذا علمي منها أكثر ــية سياس ولغايات أخيرة ــور عص
إلى: تنقسم وخرافات الغالب من قصص في يتكون الشفاهي

والغرائب: العجائب حكايات - 1

أشخاصها ولها أدبي ذات أصل سحرية أو صبغة ذات اما وهي
الغالب وفى األغلب ورومانية فينيقية بها وأصولها ــهورون املش
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بربرية زيادات ــع م وليلة ليلة ألف إلى ــر األكث في ومردها ــة، عربي
ضاع قد غير ملحمي أو ملحمي بربري أصل يكون هنالك أن والبد

األخرى. العناصر واندمج في العصور خالل

النوادر: - 2

للتربية  ــة أو للعظ أو للفكاهة ــة مضحك ــي مقطعات وه
ونوادر قطعا جحا هو ــوادر الن هذه بطل واالجتماعية، ــة األخالقي
الرابع ــرن في الق ــالد الب دخلت ــد ــران والهن اي من ــة ــا الوب جح
ــط، املتوس البحر أمم جميع عند ــرت الفاطميني وانتش عهد على
أو االيطالي أو ــي املالط جحا هنالك كما ــري البرب جحا ــك فهنال
لكننا الندمي، البن ــت الفهرس ورد في قد ذكر جلحا وأول ــاري، البلغ
هنالك ــا يدل على ان مم للجاحظ احليوان ــوادر جحا حتى في ن جند
إلى بالد البونيقيون املالحون نقله قدميا عاشوريا) =) اشوريا أصال
ذكر مما اإليرانية والهندية جحا عن مترجمات إلى ــرب فانظم املغ

الندمي. ابن

احليوانات: ألسنة على قصص - 3

ــط فيه للتبس حاجة ــال ف ــعبية الش اآلداب في ــر كثي ــذا وه
اوردها التي ــة القدمي البربرية ــة احليواني ــة القصصي عن ــالوة فع
عنه وأخذها ــي) الرومان ــد العه (في ــوس أبولي ــب البربري الكات
ومن ودمنة ــة كليل ــن م ــات توجد مقتبس ــي، ــني الفرنس الفونت

لقمان وغير ذلك.

التاريخية: القصص - 4

منها ــية حماس ومالحم تاريخية ــص ــد البربر قص عن ــد توج

كقصة بالتاريخ ــوب الديني املش اخلاص ومنها باملعنى التاريخي
والكرامة الترجمة ــني ب هي التي األولياء ــب مناق ومنها ــدي امله
منها يخرج ــم ل فلماذا عجيبة ثرية ــوز كن هذه االغرابي، ــوع والن
االلياذة أو ــالنديني االيس عند الصاغا مثل ــرى ملحمة كب ــر البرب
العرب؟ العنترية عند أو ــان الروم ــذة" عند أو "االنبي ــد اليونان عن

السؤال. محك هو هذا

البربري: الشعر

امللثمون الطوارق وهم البربر من فرق ثالث عند ــعر الش يوجد
ــيد أناش تعبدي وإما اما ــعر والش وبربر املغرب األقصى، والقبائل
مجالس املغاربة ــد وتعقد عن ــى العمل، عل ــاعدة للمس ايقاعية
اليزالن ــم ه املغرب ــعراء ش ــهر ــيد وتالحني، وأش أناش مع ــعر ش
ميجد ــيا حماس كان القبائل ــد عن ــعر والش ــط. األوس باألطلس
وعند االحتالل أبطالها، بطولة ويروي القرية أو مغامرات القبيلة
صار اجلهاد ثم استشهدوا في الذين األبطال صار ميجد الفرنسي
ــت ليس ــخصية ش غراميات عن يزيد ال ــما محتش بعد االحتالل

كبير. شأن بذات

صبغة شعبية ذات ــرحيات مس لتكوين صالح البربري واألدب
أطفال أدب لتكوين صالح ــة، وهو تاريخية واضح ونزعة صميمة
صالح لتغذية وهو األجانب ــن ع النقل نحتاج فيه إلى ال ــي وطن
ــتمدة. مس ــعار وأش جديدة طريفة وأحاديث ممتعة بعناصر األدب
األدب ــون يجعل وناقلون ــون باحث البربر ــن م ــرى يخرج يا ت ــى فمت
عناصر من حيا عنصرا وادد ــم واملقتبس واملهذب املترج البربري
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في ــيون الفرنس كتب ــا ــم جميع م نترج ــى ومت ــي، العرب األدب
على وجه الدهر. ثقافيا مستعمرين نبقى ال حتى املوضوع

خؤخنخختحي  خؤيمبال

البربري الفن

 

عموميات:

لو أنه مبتكرا أصيال ــى يبق وكان مبتكر، أصيل البربري ــن الف
اتلفة األمم بفنون - سوء احلظ أو من ــن احلظ حس -من يتأثر لم
نبوغ أن إال ــالد، الب ــى ــي تعاقبت عل الت ــة الراقي ــارات احلض ذوات
احلضارات يقتبس صفوة أن ــتطيع كونه يس في منحصر البربري
ممتازة باقة حضرية في إلى بعضها يضمها ــيغها وأن يستس وأن
تذهب بحتة وطنية ــحة مبس وميوهها به خاص قالب في يفرغها
كل فتزول عنها ــمه اخلاص مبيس يطبعها وأن أثر العجمة ــا عنه

األجنبية. الصبغة متبقيات

أقسام: ثالثة البربري والفن

األدبي. الفن -3 املستظرفة، الفنون -2 املعماري، الفن - 1

املعماري: الفن - 1

القلعة ــي ف ــص يتلخ ــه أصل ــي ف ــري البرب ــاري املعم ــن الف
ومقر القرية ــة أو املدين ــة هي قضي ــي، فالقلعة الهرم ــن واملدف
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اجتماعاتها ومحفل اقواتها ومدخر معابدها ومجمع حكومتها
ومعبد حكومة وقصر حصن الواحد اآلن في ــا، فهي ومفاوضاته
القلعة وجدنا البربر تاريخ تطور ومهما شعبية، وساحة ومختزن
ــة" "البورس األن الواحد، فهي في ومتطورة اصيلة ــة في املقدم
عند ــاط" و"الرب ــان الروم ــد عن ــتروم" و"الكاس ــني البونيقي ــد عن
أي املوحدين عند و"القصبة" الفاطميني، عند و"القصر" األغالبة،
القيروان و"صومعة" "صومعة" منه ــدت تول مقطوع هرمي بناء
على ــتمل مش حصن مصغر احلقيقة في ــا فكلتاهم ــس صفاق
املوحدون جاء إذا ــى إال جزء منه حت اآلذان ــا وم خصائصه ــل كام
مبزيد خطوط الصومعة متتعت ــارى املوحدي املعم الفن وابتدعوا
مستطيال مكعبا فصارت واالنبراء والرشاقة ــتقالل احلرية واالس

املقطوع. الهرمي الشكل قيود من وحتررت

ــر وانتش املصري الهرم أصيل تولد منه بربري الهرمي واملدفن
غوالء ــر عص من البربري ــتقالل االس ــد ــرا في عه كبي ــارا انتش
منضدة وفي مبسبوح كليب قبر فى وجنده بعد، فما وماسينيسا
غير إلى ــنطينة قس الرومية ــر قب وفي ــم الض ــة بقلعة يوغرط

ذلك.

في رومانية ــود في قي منحصرا ــاري البربري املعم الفن ــي وبق
فبنى الوالة عصر منذ حريته أخذ أنه إال الروماني. االحتالل عصر
عصر في ــتقالله ومت اس صفاقس صومعة ثم القيروان صومعة
الزليج وابتدع للعموم املكلل الصنهاجي التاج ــون فك صنهاجة
مطلي خزف هو الذي بني صيغة الزليج اجلامع الفسيفسائي أي
جنم من معينة ــكال ترصيع ألش التي هي ــاء الفسيفس وصيغة

لها، ألحد تراكيب ــي تؤلف ف ــوان معينة وال ليل وطوير ــفط وس
والذهب، بالفضة اتم بالزجاج االرضية فرش صنهاجة وابتكرت
وابتكر ــي الصنهاجي الزليج ــم جاء قاس احلفصي ــي العصر وف
والنباتية ــية الهندس الزخارف بأنواع ــارز الب املزخرف على ــج الزلي

املدهشة. واخلطية واحليوانية

فأعطانا ــالمية العهود اإلس ــي ف تطور ــن البربري الف إن ــم ث
ــوداء، الس البالد بجوامع جنده الذي الصحراوي الصنهاجي ــن الف
واألندلس ــرب باملغ ــدي املوح الفن ــم ث املرابطي ــن الف ــا وأعطان
نوع القوس من أجزائه املشرقي في الفن عن ما استقل وسرعان
والتاج العمود ومن نوع اجلب، وقوس ــرفة واملنفوخة املش املهموزة
واخلط العربي والنقش الزليج كساء نوع ومن والصومعة، والقبة
الدمس واخلشب سقوف نوع ومن املغربيني ــخيني والنس الكوفي
عموم من كلياته ــي ــاهد الفاتنة، وف واملش بالصور ــزم واحمللى احمل

املدن. واسوار والرباطات واجلوامع القصور شكل

املعمار عم ثم ــس باألندل ــأ نش الذي املدجن اعطانا الفن ثم
النصراني بأوروبا واملعمار التركية، العصور باملغرب في اإلسالمي
القارة ــاف اكتش بعد األميركي ــار املعم ثم ــا، نهضتن عصر ــي ف

اجلديدة.

في عصر ــا الدني عم الذي ــري البرب الفن ــذا ه في ــوة ق ــة فأي
في والعاملي يكون مستقبلة الوطني عسى أن وماذا انحطاطه،

يوم غد؟
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الفنون املستظرفة: - 2

والتصوير. والنحت والتمثيل والرقص املوسيقى وهي

املوسيقى: أ-

أو املتحد ــل األص حيث من وثيقا ــاال اتص متصلة ــيقى املوس
ــيقى واملوس ــرق، الش في والهندية الصينية ــيقى باملوس ااورة
اجلهات ــة في االيجي اجلزرية ــيقى واملوس الغرب، في ــودانية الس
ــيقى املوس وهذه وقرقنة، جربة مثل البربر ــكنها التي يس اجلزرية
والنقر، والقرع الكف ــرب ض تعتمد على إيقاعية أوال بأنها ــاز متت
قصيرة ــيقية املوس ــا وجملته ــة، أصال ــة مرقص رقصية ــي فه
الثماني النبرات فال يصل ــس اخلم ال يتجاوز نبراتها ــلم وس طبعا
البربرية ــزرة" "الن ــرة أو بالطف ــا عنه ــتعيض ويس ــيكية الكالس
أو بالسواكت الفارغة ــلمية الس ــافة املس لتغطية جعلت التي
املألوف ــي ــاالالن" ف "ي ــل ــة مث الصائت ــات املقحم أو ــة االيقاعي
هذه وتأثرت املغربية، الطبوع بها التي متتاز و"املذيالت" األندلسي،
سامية هي التي البونيقية باملوسيقى خالل العصور ــيقى املوس
الثاني معهدا ــا يوب ــس أس حينما ــيقى اليونانية وباملوس األصل،
كبرى، ــيقية موس موسوعة وألف ــال شرش مبدينة ــيقى للموس
ــيقى املعهد املوس إحداث بعد ــيما الس ــيقى الرومانية وباملوس
كل ــتماع في لالس "اوديون" وإحداث قرطاجنة ــة ــق بجامع امللح
الكبرى، اجلوائز ذات ــيقية املوس املباريات ــاء وانش املغرب من بلدة
ــيما والس القوافل ارباب البربر فأخذه ــداء جاء احل العرب جاء ــا ومل
املهدية إلى البغدادي ومونس ــروان القي إلى وجاء زرياب ــوارق، الط

مصر فتفتت صعيد من ــراب االع وزحف العربي، الغناء ــر فانتش
تونس من ــة البربري ــيقى فزالت املوس وتعربت ــة البربري ــل القبائ
من جبال وصحاري، اجلزائر واملغرب ــن م في جهات بعينها وبقيت
ــيقى املوس افريقية أهل فعلم األندلس الصلت من ابي بن وجاء
الونبة على ــة والقائم والزجل ــح املوش على ــية املبنية األندلس
ــالف باخل ــتبطائية  واالس ــتحثائية واالس ــة اإليقاعي ــا بأجزائه
عاصمة اشبيلية ــقطت س ثم املوسيقية، اجلملة في ــع والتوس
ــقطت س ثم افريقيا بفنهم، ــمال ش إلى ــا فانتقل أهله ــن الف
عهد عثمان على 1017 ــنة س النهائية الهجرة متت ثم ــة غرناط
إليها وانضمت املغرب مدن ــية األندلس ــيقى املوس فعمت داي،
اجلبال ــي ف البربرية ــيقى املوس ــرت وانحص ــة، التركي ــارف البش
اجلامعة الرقصية املوسيقى لنا وتتمثل ظاهر تأثر مع والصحاري
عند ــادية اإلنش ــيقى واملوس واألحواش األحيدوس في التمثيلية

اجلزائر. وزواوة في املغرب في أزمور قبائل

الرقص: ب-

اآلحيدوس مثل جماعي ــه بكون البربري ممتاز، يختص ــص الرق
من التوائي وبكونه ــتداريا اس أو صفيا متحرك وبكونه واألحواش،
ال دراسات كثيرة درس األفعى، وقد حركات مثل أعلى إلى ــفل أس

بالعربية. ليست أنه إال فيها عيب

التمثيل: ت-

له ــس وأس ــن الهند م به ــاؤوا البربر ج ــد عن ــدمي ق ــل التمثي
التصانيف، ــه في وألف ــال بشرش ــه لتدريس معهدا الثاني ــا يوب
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واليونانية ــة الهندي ــى الطريقة عل ديني اما ــري البرب ــل والتمثي
السترضاء متثيلية ورقص وحركات وتصاوير ــيد أناش فهو القدمية
من ــخرية للس مضحكة خزعبالت أو ــم، غضبه إبعاد ــة أو اإلله
وشارك املنتقدة، الناس عيوب وإظهار البارزة ــخصيات الش بعض
منهم وقد نبغ ــيما الس الروماني ثم اليوناني التمثيل ــر في البرب
وقد الرومانية، باللغة ــرحي مس أكبر القرطاجني ــتيوس طيرس
ــارح املس من أكبر وهو اجلم ــرح مس غورديانوس جلدتهم ابن بنى
البربر ولوع على يدل في شمال افريقيا منبثة واملسارح الرومانية،

املسرحي. بالفن

النحت: ث-

فقد ينحتوا أن ــي وطبيع قدمي، منذ ــت بالنح مولعون ــر البرب
فنحتوا عبدوا القياصرة ثم أصنامهم، أصنام فنحتوا عباد كانوا
الطقوس النصرانية، عناصر من والتماثيل ثم تنصروا، قياصرهم،
في املنحوتات وعامة التماثيل من ــة فاحش كثرة ــاهد نش ونحن
ــالم فانها اإلس صور النزعة في هذه وإذا خفيت ــف، واملتاح اآلثار
أبدع االزاميل من البربري الفاطميني، واألزميل ــد على عه نبهت
مدرسة الثاني يويا أن أسس السيما بعد البديع الرائع النحت في

باملنحوتات. ومعاهده قصوره وزين بشرشال للنحت

التصوير: جـ-

تصوير وهو متقادمة ــود عه منذ الصخور على ــر التصوي بدأ
فرادى أو ــخاص احليوانات واألش متثل ــوم والرس ــومي، خطي ورس
واملالمح واضحة صادقة والتخطيط صيد مواكب في أو جماعات

دقة من البربري ــر فن التصوي وقد يبلغ ــة، مختلف ــبة أن النس إال
بيض فوق التصوير على البربر ــتمر العجب. واس ما يوجب اجلزئية
ــائكة ش التصاوير وغالب والعظام واحملار والصوف واخلزف ــام النع
والطيور، ــنابل واجلمال والس ــمك الس من ــني فأكثروا الع إلبعاد
الصليب واملعني. الشائكة مثل الزخارف الهندسية وأكثروا من

ــاء وفي الفسيفس اجلدارية الزيتيات فوق بارعا تصويرهم وبان
حيث اخلصوص ــى الصنهاجي عل ــد العه في تصويرهم ــى وأرق
من وهو بصقلية، بالرم الباالتينا مبدمينة ــقف س ــاهد نش مازلنا

الفن الصنهاجي. روائع

فنانونا يحاكيه ــة وأن مبزيد الدق البربري الفن أن يدرس ــا ورأين
العجب ــم ويدخله ــهم ــن أنفس ع ــون يبحث ــن الذي ــرون املعاص

األوروبي. الفن ما نوعا يقلدون صاروا ألنهم املضحك
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خؤخنخره خؤيمبال

البربرية الوحدة

 

مستفيضا بحثا ــتاء 1937 ش في حضرنا كنا أننا جيدا نذكر
فرانس وجعل دي ــج الكولي ــد مبعه ــينيوس ماس ــتاذ األس ألقاه
Le البربرية" ــة "اجلامع أو ــة" البربري "الوحدة ــه وعنوان ــه موضوع

.panberberisme

ــية سياس نزعة وبالذات البربرية هذه؟ هي أوال الوحدة هي ما
كلمة إنها باالحرى أو ــذاب،. ع وباطنها رحمة ــا ظاهره موهومة
واقعا ــا حق ــدة البربرية الوح ــت كان ــد فق باطل، ــا به أريد ــق ح
من وغيرهم ويوغورطه ــيفاكس وس ــا ماسينيس ــس أس عندما
ــرن الثاني قبل الق متحدة في ــة بربري إمبراطورية ــر البرب ــوك مل
بني القائمة ــة البونيقي ــروب احل ــة فرص ــوا لذلك واغتنم امليــالد

والرومان. القرطاجنيني

العاهل ــس أس عندما البربرية حقا واقعا كانت الوحدة ولقد
وتونس ضمت اجلزائر بربرية إمبراطورية زيري الصنهاجي بلكني بن
فاس، فتحت ــا م بعد ــى األقص املغرب ــم تض وكادت ــس وطرابل

األندلس. من جزءا فعال وضمت

املرابطون ــس أم واقعا حينما ــا حق البربرية ــدة ــت الوح وكان
قاطبة. الشمالية وإفريقيا األندلس وحدت بربرية إمبراطورية

املوحدون ــس أس حينما واقعا ــا حق ــدة البربرية ــت الوح وكان
مصر تخوم إلى األندلس ــس في البران جبال من املغربية ــدة الوح

احلفصية. ثم املوحدية اخلالفة دار فيها وأقاموا

التي الوحدة وأما ــة، الواقعي احلقة ــدة البربرية الوح هذه هي
األقل على أو - ــينيوس ماس م. واضراب ــينيوس ماس إليها يرمي
وحدة باطلة ــد، فهي بعي فقد رجع من إليها، ــي كان يرم ــي - الت

مضلة. ضالة

ــينيوس؟ روج ماس نظر ــي ف ــدة البربرية الوح هي فما ــد وبع
أو السلتي اجلنس البربر من أن األذهان في ــيون الفرنس الباحثون
في الغربية أوروبا قد سكن هندي أوروبي جنس ــلت والس الكلتي
القدماء اجنلترا ــكان س الولش فمنه امليالد قبل متقادمة عصور
القدماء فرنسا سكان والغاليون القدماء بلجيكا سكان والبلج

القدماء. اسبانيا سكان وااليبيريون

ترمي ــلت الس من البربر جتعل ــد أن التي تري ــة النظري ــذه وه
ــا جنس يتحدون أنهم أي ــني، الغالي ــن م طبعا ــم ــى أن جتعله إل
القدمي ــن م ــا جنس معهم ــدوا ــيني، وإذا احت الفرنس ــاء قدم ــع م
فتلك احلاضر؛ ــي ف ــا جنس ــيني الفرنس مع يتحدوا أن فقد تعني
والغاليون ــون غالي والبربر ــلت، س فالغاليون إلينا: ردت ــا بضاعتن
وهكذا؛ فبواسطة ــيون فرنس فالبربر غاليون، والبربر ــيون، فرنس
نصل إلى وصغريني كبريني من مركبة ــكلية ش قضية منطقية
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وقد اجلنس ناحية من فرنسيون البربر أن هي مقررة واحدة نتيجة
وهذا والثقافة اللغة ناحية من ــا فرنسيني فرنس جتعلهم أن بقي
فيها، عربية التي ال ــية الفرنس ــة ــيط تكفلت به املدرس بس أمر
الدعاية به تكلفت أمر ــذا حضارة وه ــيني جتعلهم فرنس أن وبقي
ــالمية اإلس القيم ــقاط إس إلى ــي ــي ترم الت ــة ــة املرتب العلمي
واألدبيات الروحيات مكانها في القيم الفرنسية والعربية وإحالل
حديثة، ــية الفرنس واملدنية ــة، العربية قدمي ــة ــات؛ فاملدني واملادي
واألكل العربي حديثة، الفرنسية والثقافة قدمية العربية الثقافة
القدمي من الناس ننفر أن فيكفي حديث، ــي واألكل الفرنس قدمي
العربية احلضارة ليبعدوا عن األنعام حشر احلديث إلى ونحشرهم
جنعلهم فرنسيني وبقي ان الفرنسية: أحضان الثقافة في ويرمتوا
في ــيطة بس العمليات فهذه ــرون، به املبش تكفل أمر وهذا دينا
ــت ليس أنها إال فيها عيب ال األقل- و على ــد الكاغ -على ــا ذاته
عبارة أصح على ــية أيضا، أي درويش ــاذجة س بل فقط ــيطة بس
على ومعكوسة سيدي نعم طبعا. ــة معكوس النتيجة فكانت
ولم "يتغلوا" ولم البربر يتفرنس لم فقط فليس ــتقيم، خط مس
إسالمهم، وإسالما على على عروبيتهم عروبة زادوا بل "يتسلتوا"
البربر من صميم مثال اجلزائر والعروبة في ــالم اإلس زعماء كان بل
باديس ــن احلميد ب ــد وعب ــي احلاج ومصال ــاس عب فرحات ــال أمث

الصنهاجي.

املقدمة أن جدا هو ــيط بس ألمر ــة النتيجة معكوس وكانت
الطبيعي فمن ــة معكوس أيضا هي النتيجة انبنت عليها التي

تعكس النتيجة وفاقها. والبديهي ان

ــذاجة وس عقولهم ــاطة في بس النظرية أصحاب كان فقد
من ويتخذون حبة فوق مرماهم يبنون قبة واستسهال تفكيرهم
أوهامهم ومن واقعيات ــم رغائبه من ويجعلون جمال، ــة البعوض

شهوديا. عاملا أحالمهم ومن حقائق

من األنصار ــاال وخلفت أبط ــة باطوار القضي هذه مرت ــد لق
من مقنطرة قناطر واستغرقت املوارد من بحارا وأسالت واخلصوم
مهزلة في ــمك الس كذيل وانتهت من احلماس زوابع وأثارت الورق

مبكية! مضحكة

كانت يوم املاضي القرن منتصف في البربرية" بدأت "القضية
عامالن، العامل ــا يتعاوره املتعبة باجلزائر ــية الفرنس ــة السياس
الثالث نابليون األول إلى نابليون من الفرنسية امللوكية األول نزعة
ــاءها إنش األول نابليون حاول فقد عربية" "امبراطورية ايجاد ــي ف
انشاءها الفرنسية امللوكية احلكومة وحاولت مصر والشام، في
في امللتحمني والعربي ــري العنصرين البرب ــن م وتاليفها ــر باجلزائ
ــة اجلزائر فرنس أي اإلدماج فهو نزعة الثاني العامل ــا وام ــع، الواق
انتصرت وباالخارة ــة، النصراني حظيرة إدخالها في إلى ــعي والس
اجلمهورية وانتصاب ــبعني الس حرب بعد ــيما الس الثانية النزعة
لغة البربرية وأن ــرب الع غير البربر ان يثبت هانوتو فهب ــة الثالث
ودورات تراكيبها ــرار وأس لغتها منت في ــتقلة مس بذاتها قائمة
لبعثه ــه جمع ينبغي متجيد ــكل ب حربيا ــا ــا أدب له وأن ــا دواليبه
عربية مدارس إيجاد إلى التعليم إدارة وهبت لتغلبيه، ــيطه وتنش
البربر متجد الصحف مقاالت وهبت للبربر، بربرية للعرب ومدارس
العرب، ومؤسسات العرب البربرية وتنقيص النعرة نار في وتنفخ
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ويبنون البربرية ــات املؤسس ــون يدرس املغرضون الباحثون ــب وه
ضد بربرية وطنية إيجاد ورائها من ليحاولوا بربرية حضارة ــم دعائ
ــود لتس ــم تقس وهبت احلكومة ــالم ثانيا، وضد اإلس أوال العرب
على حدة، العربية ــق واملناط حدة على البربرية ــق املناط ــف فتؤل
اللغة ــهادات ش ــس تؤس اجلزائرية العليا ــة املدرس املدارس وهبت
النوادر والقصص النحو ومجاميع ــر كتب البربرية، وتنش واآلداب
البربر حماس تهز لم الطاغية اجلارفة املوجة ولكن هذه ــة، البربري

العرب. ابتسامة اال تستفز ولم

أيضا، بتونس ــة" البربري ــة "القضي ظهرت ــرن الق أوائل ــي وف
جدا في تصنيفا ضخما يؤلفان ونيرتولون فهب الطبيبان شانتر
وتوصيف ــتطيلة، مس أو مفاطحة وأنها البربر جماجم مقاييس
املقارنة مع جسومهم وأطوال عيونهم وألوان ــعورهم ش أصباغ
أصباغ وتوصيف الغاليني ــم جماج مقاييس وبني ذلك جميع بني
طول بعد ــم، فتبني أطواله ومعرفة ــم عيونه وألوان ــعورهم ش
اخلفاء- ظهورها شدة من -التي النظريات أعمق ــط وبس البحث
أرومة من وأنهما باملاء املاء من أشبه بحمد اهللا هما الشعبني أن

تدخلوا قد وأن العرب شك ذلك من في ما واحدة

اهللا خلقهما ــعبني ش ــوا قوانني ففرق ــية الوحش ــم بغزواته
على يبق فلم ــرب الع ــلطان س زال وقد وأما اآلن واالحتاد، ــة لأللف
ملء أوالدنا يكررون نسمع جديد فصرنا من يتآلفا أن إال الشعبني
ــمون يس أجدادنا "كان " الغاليون "أباؤنا ــنا في مدارس حناجرهم
هذه كررنا كلنا ــا" ــمى غالي بالدنا تس الغاليني وكانت القدمي في
من غير قليل جانب ــع م كبير إميان غير وتكرار في مرارا ــارات العب

االندهاش.

القلب زكية طيبة فرنسية معلمة املدارس بعض في وتكون
يسردن وقباقبهن وهن بتقاريطن البنيات املسلمات النفس فترى
بنفس تسمى" القدمي في بالدنا وكانت من الغاليني أجدادنا "كان

عيناها فتغرورق جعجعونه!" "جعجونه! به ــردن يس الذي النفس
أن على والعالنية ــر الس في كثيرا اهللا ــد وحتم الوجد من ــا دموع
ذلك في ما الغالي يخوريكس ــا فرنس حفيدات هن البنيات هؤالء

مراء.! من

اإلدارة، ــن تعاقبوا على الذي ــعة" "التس املعارف مديرو واعتقد
الن قيام ــن مبهمتهم أحس قاموا أنهم ــخا راس اعتقادا اعتقدوا
في وبالدنا الغاليون ــا "أجدادن قالوا ــيني التونس املدارس من ــاء ابن

غاليا". تسمى القدمي

إذ كلمة ورد كما أنا كلمة باهللا من (وأعوذ أنا يخصني ــا وفيم
كنت عندما جدا اتعجب ــكال) فقد كنت بس قال كما مقيتة أنا
من جزء هي ــا غالي أن اعرف فانا ــا بالدن هي غاليا أن ــن ــرا م صغي
ناحية هي هذه االخيرة وغاليا ترى؟ يا التعميم هذا فلماذا ــا، بالدن
اهللا رحمة ــي أب مبيعة أذهب ــت فكن ومروج مباقل ــا فيه ــس بتون
الباطن ضميري في وأتساءل والبسباس منها اخلس تعالى ألكل
ــتنا مدرس في أصبحت قد هذه الصغيرة غاليا ملاذا عقدي ــي وط
وتعاليمها تعليمها ــي ف يرمئذ وللمدارس ــية، التونس امللكة كل

أسرار.

العربي 1938كرئيس للقسم سنة ــية التونس االذاعة ودخلت
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كارنو معهد ــاتذة أس أحد ــي الفرنس ــم القس في ــا عندن وكان
عن بإذاعة ــا مختصه فكان قبائلي ــو عمروش وه ــمى يحي يس
وكان املعنى، هو وينشد أخته املغني، تنشد القبائلية ــيقى املوس
البربر ــي ذهنية ف ــتحدث انقالبا س اإلذاعة هذه أن ــبان احلس في
على غاليني أو أنصاف غاليني إلى وضحاها عشية بني فتحولهم
من يكن لم ولكن تيسر) ذلك اذا بالربع من يقنع (وعبدكم األقل

غنائية. وحتفة فنية طرفة األقل على يعتبر أن حتى شيء ذلك

الخمان ــور الدكت األملاني ــة العالم بقليل اصدر ــك ذل ــل وقبي
األنغام ان ــا فيه ــت اثب ــيقى باملغرب ــن املوس ع ــة علمي ــة دراس
نأخذ فبقول من أجيال منذ الربوع هذه من اضمحلت البربرية قد

ياترى؟

طرابلس ــون على االيطالي زحف ــل بقلي األولى احلرب ــل وقبي
ــي ف ــي ترم ــي الت ــة" البربري ــياحة "الس ــا أيض ــاك هن ــلكوا وس
من العرب البالد ــر البربر وتطهي ــيادة إلى الس إرجاع إلى ــر الظاه
يدرسون عن ساعد اجلد االيطاليون الباحثون وشمر "املغتصبني"
واحلضارات البربرية ــد والعقائ البربرية واآلداب البربرية ــات اللهج
فرق قاعدة ــى عل العنصرين ــني ب ــقاق الش ــوا بذور وبث ــة، البربري
من املقاومة ــاء زعم كان ــل ب طائال ــك ذل من يجنوا ــم فل ــد، تس
الفقيه العالم األديب ااهد منهم بالذكر نخص كثيرين ــر البرب

وناهيك. الباروني سليمان الشيخ االملعي

ــوث البح ــد "معه ــى االقص ــرب باملغ ــيون الفرنس ــس وأس
لذلك ــروا ونش البحوث البربرية ــوه في املغربية" وخصص ــا العلي

ــر وآدابهم البرب ــات ــن لهج ع ــون يصنع ــوا وطفق ــيريس" "هس

ــف التصاني ــم ومعتقداه ــم وعاداته ــم وأخالقه ــيتهم ونفس
في البحوث اتصني اى املتبريرين" " من طائفة وتخرجت املطولة
وكانت ــر ديارها، عق في القبائل مع اجلبال ــي ف ــت وعاش البربرية
في مترجما كان ــذي ال أصدقائنا ــض بع لنا قال ان ــك ذل ــة نتيج
في أعالي اجلبل ــة النائي القرية ندخل "... وعندما ــاك: هن ــش اجلي
وأم الوهاب ــد عب ــطوانات جند اس عربي ــر تأثي كل ــن ــدة ع البعي

األكوام"! أحقر إلى بدهر سبقتنا قد كلثوم

البربري الظهير صدور متنع الداللة لم ــة القوي الظاهرة وهذه
التجربة ــد ولم متنع وقع ــالمي اإلس العالم له قام الذي املعروف
تزل لم ــة االليم وحوادثها ــرب املغ ــلطان س جاللة ضد ــة البربري

باالذهان. عالقة

البربرية" كما اخفاق "الوحدة ــبب س هو هنا ما نفهم أن نريد
نظرنا في ــك لذل بعيد؟ ــذى رجع من ال ــينيوس س م. يريدها كان

منها: البعض بيان سنحاول كثيرة أسباب

فهم من ونقيضه ــر األم قرورا النظرية أصحاب ــإن ف أوال أما
ــيادة والس البربرية والوحدة البربرية ــة اإلمبراطوري ــة يقررون جه
إمبراطورية تكوين عن عاجزون البربر أن يقرورن اخرى ومن البربرية،
أصغر حقيرة أي قرية في صغيرة، جامعة يؤسسوا وقصاراهم أن

حكومية. وحدة

فهداهم هي اإلمبراطورية التي احلكومية الكبرى الوحدة أما
"عقلية التي هي البربرية" ــة "العقلي به ــمح عنه عاجزون وال تس
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انفرادية"؟!

وتبيدان تتطاحنان ــني النظريت أن بحيث ــح واض وفي تناقض
بصفر. املوضوع من فنخرج االخرى أحداهما

سبتموس مثل قياصرة البربر جعلوا من الرومان فإن ثانيا وأما
فتح وخلفاء ــادة منهم ق جعلوا ــوس والعرب وغورديان ــافاروس س
حتى اال البربر وجوه فلم يفسحوا في ــيون الفرنس وأما إسالم

اإلمبراطورية. بالفكرة يطمعوهم

مع كل اندماج دون ــالن حائ والعربية ــالم فإن اإلس ــا ثالثا وأم
اخلارجية. العناصر

باألمس، كانت كما إال غدا أو األن البربرية" "اجلامعة تكون وال
بن املؤمن وعبد ــفني تاش بن ــف بناها بلكني وباديس ويوس مثلما
زعيم بقيادة عربية ــالمية إس وحدة أي احلفصي، زكرياء وأبي علي

شئت. البربر إذا من

أهم من أن البربر هو ــة الدراس به الذي نختم ــرأي النهائي وال
وتفكيرا. وزعامة وسياسة وفنا وثقافة دينا اإلسالم عناصر

البربرية ــة املغربي ــاد الدول احت من تتألف ــد الغ ــة فإمبراطوري
الطورانية االيرانية ــة اجلامعة العربية ومن اجلامع ومن ــة، العربي
خليفة يترأسها التي اإلسالمية اجلامعة جميعا تكللها الهندية،
القارة وحدة ــرى أخ ناحية من البربر يتزعم أن ــع مان وال ــب، منتخ

وأخرا. أوال واحلمد هللا بعزيز، همتهم على ذلك وما اإلفريقية


