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يدخـل هـذا الكتـاب ضمـن سلسلـة مـن األعمـال 
الـيت تعالـج موضـوع العصبيـة القبليـة يف املغـرب 

فبعـد كتـاب القبائـل األمازيغيـة؛ سـوف تتبعـه . اإلسـالمي
درس موضـوع ـكتـب أخـرى؛ مـن بينهـا كتـاب ي

الديـار، وكتـاب دول املغـرب ودور القبائـل العربيـة يف هـذه 
العصبيـة يف قيامهـا وسقوطهـا، وكتـاب العصبيـة القبليـة 

ة وتارخييـة، وكتـاب أثـر العصبيـة القبليـة ـظاهـرة اجتماعي
ة ـالسياسيـة واإلداريـة والعسكريـة واالقتصادي: يف النظـم

  .والثقافيـة والدينيـة
يـة خـالل ال مبوضـوع العصبـبـدأت يف االشتغ

السبعينيـات؛ عندمـا وجـدت نفـسي يف خضـم إعـداد 
ويف . أطروحـة لنيـل شهـادة املاجستيـر يف التاريـخ اإلسـالمي

تلـك األثنـاء؛ وجـدت عونـا كبيـرا مـن أستـاذي الفاضـل 
الدكتـور لقبـال مـوسى؛ فعملـت بتوجيهاتـه املفيـدة؛ 

ـة أشكـره شكـرا فكـان يل خيـر عـون وسنـد؛ وباملناسب
جزيـال عـلى كرمـه العلـمي، ومعاناتـه، وسهـره يف قـراءة 
مـا كنـت أعرضـه عليـه مـن فصـول حبـثي؛ فـال يبخـل 

  .بالنصيحـة والتوجيـه
ويعتبـر موضـوع القبائـل األمازيغيـة مـن املتطلبـات 
امللحـة، واهلامـة الـيت كـان مـن الواجـب العمـل عـلى 

 وقـت سابـق؛ غيـر أن ذلـك لـم يتحقـق معاجلتـه يف
لـذا لـم حيـدث . ألسبـاب عديـدة؛ نتركهـا للمهتميـن ـا

أن ظهـر يف سـوق الكتـب ـ يف العصـر احلديـث ـ أي 
كتـاب، أو دراسـة شاملـة ـ باللغـة العربيـة ـ عـن 
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القبائـل األمازيغيـة باملغـرب اإلسـالمي؛ مـع أننـا شاهدنـا 
أخـرى ظهـرت؛ وكانـت تـدرس موضـوع القبائـل مراجـع 

وملـا أحسسـت ـذا الفـراغ . العربيـة يف بـالد املغـرب
أردت تـدارك األمـر؛ والبـدء مبوضـع القبائـل  !!..العجيـب

لعـلي أكـون قـد . األمازيغيـة يف بـالد املغـرب اإلسـالمي
 قمـت بسـد ثغـرة يف تاريـخ بالدنـا؛ لـم يقـم أحـد

بسدهـا ـ بشكـل شامـل ـ منـذ عصـر ابـن خلـدون؛ 
  . الـذي انفـرد ـ حـىت يومنـا ـ ـذا العمـل اهلـام

وليـس معـىن هـذا أن املؤرخيـن يف البلـدان املغربيـة 
بـل قـام بعضهـم؛ . جتاهلـوا ـ متامـا ـ موضوعـا كهـذا

بـن منصـور امبـارك امليـلي، وعبـد الوهـاب : مثـل
ـث عـن القبائـل األمازيغيـة؛ ولكـن بشكـل باحلدي

مقتضـب؛ أو ضمـن دراسـة تارخييـة عامـة ال ختصهـم 
لقبـال : كمـا قـام أساتـذة آخـرون؛ مثـل. وحدهـم

مـوسى، وحممـد بـن عميـرة بإعـداد دراسـات ختـص 
قبيلـة معينـة؛ مثـل كتـاب دور كتامـة للدكتـور لقبـال؛ وإن 

بعـض القبائـل األخـرى باختصـار؛ ثـم كـان قـد أشـار ل
أمـا املراجـع األجنبيـة . بـن عميـرةالكتـاب دور زناتـة 

املتوفـرة؛ فقـد أشـار بعضهـا إىل عينـات مـن القبائـل 
م؛ ولكـن ضمـن مواضيـع ـاألمازيغيـة؛ الـيت أثـارت اهتمامه

ـا؛ تارخييـة عامـة؛ ال ختـص القبائـل األمازيغيـة كلهـا تقريب
  .  وبشكـل مقتضـب كذلـك

ومـن جهـيت فقـد بذلـت جهـدي كي يشمـل عمـلي 
كمـا تناولـت . هـذا أقطـار املغـرب كافـة؛ دون استثنـاء

فيـه القبائـل األمازيغيـة الـيت عرفـت يف العصـور الوسـطى 
مرتكـزا بصفـة خاصـة عـلى مـا كـان ابـن حـزم . كلهـا

قـد ذكـره باقتضـاب، ومـا انتشـر يف مصـادر عربيـة 
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ا العمـل العظيـم الـذي أجنـزه العالمـة عبـد ـيـرة؛ أمههكث
كمـا استعنـت ـ أيضـا ـ مبـا . بـن خلـدوناالرمحـن 

،   Emile-Félix. Gautierغوتييـه : كتبـه بعـض املستشرقيـن؛ مثـل
 Georgesوجـورج مـارسي  ،E. Lévi-Provençalوليـفي بروفنسـال 

Marçais وغريهـم..  
ـلي هـذا عـلى التعريـف بأمسـاء ولـم يقتصـر عم

؛ فحسـبالقبائـل األمازيغيـة، وذكـر أماكـن سكناهـم 
كمـا حـدث يف كثيـر مـن املصـادر واملراجـع؛ بـل 
توسعـت يف احلديـث عـن األدوار الـيت قامـت ـا تلـك 

كمـا . سياسيـة منهـا، وعسكريـة، وثقافيـة: القبائـل
؛ بشكـل استـويف نشاطاـم حرصـت عـلى إبـراز أعياـم
وـذا أكـون قـد عملـت . العلميـة، والثقافيـة، والسياسيـة

عـلى إزالـة طبقـات الغبـار الـيت حجبتهـم، وأنسـت 
ومـن جهـة أخـرى وضعـت . النـاس يف أصوهلـم األوىل

منجـزات أولئـك العباقـرة، والعظمـاء بيـن أيـدي أبنـاء 
ـكي يتعـرف عـلى ـج أسالفـه، هـذا اجليـل احلائـر؛ ل

ومـا تـم إجنـازه بواسطتهـم مـن كنـوز أثـرت التـراث 
العـريب اإلسـالمي؛ دون تعصـب، وال حتـزب، وال انكمـاش، 

  .أو تنكـر
ذا سيجـد القـارئ بيـن يديـه عينـات أدبيـة يف ـوهك

منتـهى الروعـة؛ مـن إبـداع أبنـاء هـذه األرض اخلصبـة؛ 
بـت عبقريـات؛ تسابقـت يف دروب النمـاء؛ لبنـاء، الـيت أجن

. وتشييـد صـرح احلضـارة العربيـة اإلسالميـة؛ شرقـا وغربـا
وكانـت إسهاماـم عظيمـة الشـأن، كرميـة، املنبـت، دائمـة 

   . الفائـدة
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والبـد هنـا مـن تقديـم عـرض ولـو بإجيـاز عـن 
كـل دارس لتاريـخ  املنابـع الـيت ميكـن أن ينهـل منهـا

فـفي البـدء . البـالد املغربيـة وسكاـا؛ منـذ العهـود األوىل
ـ وملنـع املغالطـات، وكبـح مجـاح الذيـن حيلقـون يف 
اخليـال، أو الذيـن يصـرون عـلى إبـراز شـيء وإخفـاء 
أشيـاء ـ يستحسـن اإلشـارة إىل املصـادر الـيت يستـقي 

ـف معتقداـم وتنـوع اجتاهاـم ـ منهـا الباحثـون ـ مبختل
مـع اإلجابـة عـلى عـلى مـدى أمهيتهـا، ودرجـة الصـدق 

  .فيهـا
وعليـه فمـا تقدمـه املـادة التارخييـة ـ حـىت اآلن ـ ال 

اليونانيـة، والرومانيـة، : خيـرج عـن نطـاق املصـادر
الـيت كشفـت منـذ عهـد  والعينـات األثريـة والعربيـة،

والعيـب كلـه ليـس يف املصـادر . ـالل الفرنـسياالحت
.. املذكـورة؛ بقـدر مـا يتمثـل يف مستعمـلي تلـك املصـادر

إذ أن مبعـث االلتبـاس ـ هنـا ـ هـو تلـك التأويـالت 
الـيت سلطـت عـلى املـادة التارخييـة املطروحـة للبحـث مـن 

وع جهـة، وإصـرار بعـض الدارسيـن عـلى االكتفـاء بنـ
معيـن مـن أنـواع املصـادر املعروضـة؛ دون األنـواع 

وهـذا هـو مـا يفسـر انطـالق . األخـرى مـن جهـة ثانيـة
   ..العنـاق لألهـواء وامليـول املشبوهـة

نـزالق يف االجتـاه اخلـاطئ يستحسـن تنـاول الوملنـع ا
وقبـل اخلـوض يف .. املوضـوع حبـذر وجديـة ومشوليـة

بـد مـن اإلشـارة باختصـار إىل تلـك املصـادر  أعماقـه ال
فـأوىل املصـادر املكتوبـة زمنيـا ـ فيمـا .. واحـدة فواحـدة

خيـص تاريـخ سكـان بـالد املغـرب ـ هي املصـادر 
اجـة املطلوبـة؛ نظـرا حلاليونانيـة؛ غيـر أـا ال تـفي با

برقـة؛ حملدوديتهـا، واقتصارهـا عـلى حيـز ضيـق ال يتجـاوز 
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وإن كـان هريودوتـس قـد تعـرض ـ باقتضـاب ـ ملـا 
مسعـه عـن منطقـة التاسيـلي؛ إال أنـه لـم يـزر تلـك 
اجلهـات؛ كمـا حـدث بالنسبـة لربقـة، ومصـر، وغريهـا 

وعليـه ميكـن . مـن األقاليـم؛ وإمنـا نقـل أخبارهـا مشافهـة
يقـة يف هـذا القـول أن معلوماتـه لـم تكـن واسعـة وال دق

وكـل مـا ذكـره هي بعـض أمسـاء القبائـل . اـال
الناسامونيـن، : املتواجـدة يف تلـك الديـار؛ مثـل قبائـل

وهـذه . واملاكـاي، والقارامونـت، واألوليميديـن، واجليتـول
القبائـل كلهـا كانـت تسكـن يف بـالد مـا كـان يعـرف 

أن : ـال باقتضـاب شديـدكمـا ق. قدميـا بلوبيـا أو ليبيـا
بعـض تلـك القبائـل كانـت تشتغـل بالصيـد؛ إذ يركـب 

اردون ـا ـأفرادهـا عربـات؛ تسحبهـا أربعـة خيـول؛ يط
   ..طرائدهـم

وبعـد املصـادر اليونانيـة تـأيت املصـادر الرومانيـة؛ 
وهـذه املصـادر حمـدودة العطـاء؛ وال تـم إال ببعـض 

يت يكـون الرومـان فيهـا ميثلـون املـادة األوىل؛ اجلوانـب؛ الـ
كمـا أـا حمتكـرة مـن طـرف بعـض املؤرخيـن 
األوروبييـن، والفرنسييـن عـلى اخلصـوص؛ نظـرا لقصـر 
بـاع الدراسـات املغاربيـة عامـة، واجلزائريـة خاصـة، 
واكتفائهـا باملراجـع الفرنسيـة؛ عـلى الرغـم  ممـا حتملـه 

. حنـات سياسيـة ختـدم احتالهلـم لبـالد املغـربمـن ش
ومـن هـذه الكتابـات الفرنسيـة ـ املعتمـدة حاليـا مـن 

زاهـة، ـطـرف كثيـر مـن الباحثيـن ـ مـا يتصـف بالن
وال يتسـع اـال .. ومنهـا مـا مييـل إىل التحيـز واملغالطـة

ـر هنـا إلحصائهـا، والتعليـق عليهـا؛ ولكـن ميكـن ذك
فمثـال اتفـق كثيـر . عينتيـن منهـا عـلى سبيـل التوضيـح

مـن احمللليـن عـلى أن املـؤرخ الفرنـسي شـارل أنديـه 
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زاهـة واملوضوعيـة؛ ـ، يتحـلى بالنCh. André Julienجوليـان 
حـىت وإن صـرح ببعـض اآلراء الـيت ال يقـره عليهـا كثيـر 

يقـف إمييـل فيليكـس  ويف اجلانـب املقابـل. مـن املؤرخيـن
موقفـا متحيـزا، وتغلـب عليـه املغالطـات  E. F. Gautierغوتييـه 

واالرجتاليـة يف غالـب األحيـان؛ وهـذا باعتـراف زميلـه 
ي  يتهمـه باملغامـرة، واملخاطـرة ذشـارل أندريـه جوليـان الـ
ومـن يراجـع كتبـه سيكتشـف .. يف األحكـام كمـا يقـول

  ..غالطاتـهبسهولـة م
أمـا أوسـع املصـادر مشـوال وأمهيـة وعنايـة بأبنـاء 
البـالد املغربيـة فـهي املصـادر العربيـة الـيت كتبهـا وتناقلهـا 
املؤرخـون، والنسابـة العـرب، واألمازيـغ ـ عـلى السـواء ـ 

هـا ـ بالطبـع ـ يوهـذه املخطوطـات ف. باللغـة العربيـة
ـت جلهـا باسلـوب كـان سائـدا يف كتب.. الغـث والسميـن

تلـك العصـور؛ وقـد نقـده ابـن خلـدون؛ وال داعي 
. وميكـن مراجعـة ذلـك يف مقدمتـه الفـذة.. لشرحـه هنـا

وإىل جانـب كثافـة املصـادر العربيـة السطحيـة توجـد 
 ؛مصـادر أخـرى يف منتـهى الدقـة واملوضوعيـة؛ وهي قليلـة

الكتـب ذات الطابـع اإلخبـاري  أمـام زخـم وكثافـة
منهـا ـ عـلى سبيـل املثـال ـ مجهـرة أنسـاب . الـروائي

العـرب البـن حـزم، والبيـان املغـرب يف أخبـار األندلـس 
واملغـرب البـن عـذاري، وكتـاب العبـر وديـوان املبتـدأ 
واخلبـر لعبـد الرمحـن بـن خلـدون؛ وكتـب أخـرى 

وقـد احتلـت . ـا عنـد احلاجـةعديـدة سيشـار إليه
املصـادر العربيـة مكانـة أوىل بيـن املصـادر األخـرى؛ ألـا 

أمازيـغ : تنفـرد مبعاجلـة تاريـخ املغـرب بكافـة سكانـه
يفهـم حيـث  ؛ومـن هنـا تـأيت أمهيتهـا. كانـوا أو عربـا

ملـاذا كـان الباحثـون واملؤرخـون الفرنسيـون واألوروبيـون 
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؟ كمـا تعتبـر .سابقـون عـلى اقتنائهـا، ودراستهـا ونقدهـايت
هـذه املصـادر العربيـة مبثابـة املعيـن الرئيـسي للدارسيـن 

  .احملدثيـن؛ مـن البلـدان املغربيـة، ومـن غريهـا
ميكـن تفسيـر التاريـخ  ؛بـقي اآلن جانـب آخـر

الـيت  بواسطتـه؛ هـذا اجلانـب يتمثـل يف العينـات األثريـة
. اكتشفـت يف بـالد املغـرب ومصـر وجهـات أخـرى

جـل تعزيـز ودعـم أوهـذه العينـات األثريـة استغلـت مـن 
منهـا .. بعـض النظريـات املطروحـة للبحـث والدراسـة اآلن

مـا يتعلـق مبواضيـع أنثروبولوجيـة، وتفسيـر النشاطـات 
حبـاث املخربيـة احلضاريـة والتارخييـة؛ ومنهـا مـا أخضـع لأل

وقـد احتكـر هـذا امليـدان . وتتبـع السـالالت البشريـة
العلـمي ـ يف السابـق ـ بعـض العلمـاء الفرنسييـن 
واألوروبييـن؛ إال أن أبنـاء البلـدان املغربيـة شرعـوا مؤخـرا 

... يف االعتنـاء ـذا امليـدان؛ وإن كـان ذلـك جبهـد حمتشـم
دراسـات هي أـا تستنـد إىل نظريـات ومـا يعيـب تلـك ال

ومـع . جنسيـة وانثروبولوجيـة لـم تـرق إىل احلقائـق الثابتـة
هـذا تبـقى تلـك النظريـات حمـل حبـث وعنايـة؛ ألـا 
أقـرب إىل احلقيقـة، وأكثـر صدقـا مـن روايـات اإلخبارييـن 

    .اخلياليـة
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د وكمـا سبـق قولـه فكـل مـا قيـل عـن بـال
املغـرب قدميـا ال خيـرج عـن نطـاق أصنـاف املصـادر 

لـذا فقـد كـان لزامـا علينـا مراعـاة . املذكـورة آنفـا
املنهـج الصحيـح؛ الـذي حيتـم العـودة إىل قـدر مـا مـن 

عـلى أننـا أعطينـا األولويـة إىل املصـادر . تلـك األصنـاف
عـلى املصـادر  ذات املصداقيـة؛ وإن لـم مـل اإلطـالع

  .              الضعيفـة السنـد، واالستفـادة مـا أمكـن منهـا
  
 

ÉÉÉ 
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  :البحـث عـن اجلــذور ـ)1
ن كتـب ودراسـات ـفعـلى الرغـم ممـا تـم إعـداده م

متباينـة، وبلغـات خمتلفـة، ويف عهـود شـىت؛ فإـا بكاملهـا 
لـم تفصـل ـ قطعيـا ـ يف حقيقـة األصـول األوىل 

غيـر أن الفرضيـات الـيت وضعـت ال . للمجتمعـات املغربيـة
وهكـذا تبـقى . سبيـل إىل نكراـا ـ متامـا ـ أيضـا

يسندهـا علميـا، أو ينفيهـا  احلقيقـة معلقـة حـىت يظهـر مـا
وعليـه فـال بـد من اإلشـارة إىل خمتلـف الفرضيـات؛ . ائيـا

  . وذلـك بتلمـس املؤشـرات الـيت تقتـرب من احلقيقـة
إذن ميكـن إمجـال املناهـج املتبعـة يف تتبـع األصـول 

األول هـو : األوىل لسكـان بلـدان املغـرب ضمـن أسلوبيـن
الـذي يستنـد إىل املخطوطـات والروايـات، والثـاين املنهـج 

. هـو القائـل باملعطيـات األنثروبولوجيـة، واألعمـال املخربيـة
فأمـا األسلـوب األول فيمكـن تطبيقـه من خـالل املصـادر 

ن ـالعربيـة القدميـة؛ الـيت تعتبـر أهـم املصـادر املكتوبـة ع
ن املصـادر اليونانيـة ذلـك أل. بلـدان املغـرب وشعوـا

والرومانيـة شحيحتـان يف املـادة التارخييـة الـيت تـدرس 
أمـا املصـادر العربيـة . أصـول سكـان بـالد املغـرب

القدميـة ـ كمـا سبـق ذكـره ـ ففيهـا مـا يتصـف 
  .باملوضوعيـة، وفيهـا مـا ختللتـه األساطيـر واخلرافـات

  
  :تسميـات وتعاريـف ـ أ

ـة معرفـة التسميـة احلقيقيـة لسكـان املغـرب حماول
ى األقـل؛ لـقدميـا تتطلـب عـرض اآلراء كلهـا؛ أوجلهـا ع
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ألن املصـادر التارخييـة مازالـت ـ حـىت اآلن ـ عاجـزة عـن 
إقنـاع القـراء باألصـول األوىل لسكـان هـذه الديـار، 

: ميـاتفتس. وباملسميـات الـيت عرفـوا ـا إىل وقـت قريـب
كلهـا أطلقـت عـلى أبنـاء هـذه  لـويب، وإفـري، وبربـر

فـاألوىل . البـالد؛ منـذ القـدم حسـب ترتبهـا زمنيـا
شاعـت لـدى اليونانييـن، والثانيـة قـد تكـون مـن 
مبتكـرات الفينيقييـن، والثالثـة مساهـم ـا الرومـان بتأثيـر 

عـن احلقيقـة كلهـا؛  مـع أـا كلهـا ال تعبـر. من اليونـان
نظـرا لكوـا مسميـات صـدرت عـن أطـراف خارجيـة، 
. ولـم حتـض باعتـراف شامـل مـن قبـل املعنييـن باألمـر

مثـال مساهـم ـا الرومـان؛ بعـد أن ورثـوا  بربـر فكلمـة
ويقـال أن مصدرهـا األول هي . معناهـا عـن اليونانييـن

وهي تعـين اللغـط،  Varvaros وسفارفـارالكلمـة اليونانيـة 
وتداخـل األصـوات يف الكـالم؛ بذلـك فهـم ينعتـون ـا 
كـل الذيـن ال يتكلمـون لغتهـم؛ ومـن هنـا مسـوا إيطاليـا 

  .1برباريـا
وملـا انتقلـت سيـادة العالـم إىل الرومـان حـذوا حـذو 
اليونـان؛ فسمـوا ـ بدورهـم ـ كـل الشعـوب الـيت ال 

؛ حتقيـرا بربـراتنتـمي إليهـم، أو قاومـت نفوذهـم 
؛ باربارجيـاأو  بارباريـسيمـن ذلـك عبـارة . واستخفافـا

وهـم؛ الـيت كانـوا ينعتـون ـا القبائـل اخلارجـة عـن نف
. مثـل القبيلـة املسمـاة ـذه التسميـة يف جزيـرة سردينيـا

، البحـر الرببـريكمـا كانـوا يسمـون احمليـط اهلنـدي 
؛ ومسـوا أيضـا ثلمـة مـن باخلليـج الرببـريوخليـج عـدن 

ويف مصـر العليـا مدينـة مسيـت . بارباريكـومـر السنـد 
                                     

  .262: ، ص1: قبائـل المغـرب، ج 1
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ـر عثـر عـلى كتابـة ويف معبـد الكرنـك مبص. باربـاري
تعـود إىل زمـن رمسيـس الثـاين؛ ذكـر فيهـا أن ذلـك 

؛ بريابريتـاالفرعـون قـد أخضـع شعبـا يف اجلنـوب مسـوه 
وهـذا يبعـث شكوكـا يف املصـدر األول للكلمـة؛ فهـذا 
النـص يـدل أن الكلمـة مصدرهـا األول ليـس هـم اليونـان؛ 

ـون قـد أخذوهـا عـن إذ جيـوز أن يكـون اليوناني
؛ كمـا مسيـت بربـرةويف الصومـال توجـد .. املصرييـن

مبعـىن القسـاة واهلمـج )) باربـار((الشعـوب اجلرمانيـة 
بربـر وقـد امجـع الباحثـون عـلى أن كلمـيت . اجلهلـة
إمـا اللغـط والرطانـة والضوضـاء؛ أو : تعنيـان وبربـار

هـذه التسميـة ـ يف يـوم  ولـم تكـن. اهلمجيـة والقسـوة
مـا ـ تسميـة صحيحـة؛ ألي جنـس مـن األجنـاس؛ وإمنـا 

 .G. Hوملـا حـاول بوسـكي . كانـت مبثابـة النبـز والشتيمـة
Bousquet  ـا مشتقـة مـن : قـال بربـرتفسيـر كلمـةأ
وهي كلمـة التينيـة تنعـت   BARBARUS بربـاروسكلمـة 

ليسـت خاضعـة لسلطـان الرومـان؛  ـا فئـات خمتلفـة؛
  . 2والقصـد منهـا هـو وصـف تلـك الفئـات بالتخلـف

وإذا كانـت هـذه التسميـة ال خيتـص ـا سكـان 
البـالد املغربيـة وحدهـم؛ فمـا هـو االسـم الـذي أقـره 
هـذا الشعـب العريـق، وأطلقـه عـلى نفسـه؟ وهنـا 

غـرب كانـت ـ يف يستحسـن التذكيـر بـأن شعـوب امل
احلقيقـة ـ تعيـش ضمـن قبائـل، وأحـالف قبليـة كبـرى 
عديـدة؛ ال جيمعهـا اسـم موحـد؛ معتـرف بـه مـن طـرف 
القبائـل كافـة؛ بـل تسـمى كـل قبيلـة بامسهـا، أو كـل 

وهـذا شبيـه مبـا عرفـه . حلـف باسـم غالـب عليـه

                                     
2 Les Berbères, (Que sais-je ?) p: 8.  
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ون ـ بدورهـم ـ العـرب القدمـاء؛ الذيـن كانـوا يتكتلـ
ضمـن قبائـل خمتلفـة ومتناحـرة؛ حـىت جـاء اإلسـالم 

ومـع ذلـك لـم . وِيـةمـع شتاـم، ووعاهـم بوحـدة اهلفج
  ..ينسـوا انقسامهـم الرئيـسي إىل مينييـن وعدنانييـن

وعنـد تتبـع مسألـة اتمعـات املغربيـة تارخييـا اتضـح 
 قبيلـة لواتـةاعـة مـن أن مج: مـن خـالل خبـر مفـاده

أرسلهـم عمـرو بـن العـاص إىل عمـر بـن اخلطـاب 
باملدينـة املنـورة؛ فسأهلـم ـ كمـا جـرت عـادة العـرب ـ 

وإن . 1مازيـغأن جدهـم هـو : عـن نسبهـم؛ فأجابـوا
صحـت هـذه الروايـة؛ ستكـون هي املـرة األوىل يف ـ العهـد 

كاسـم جلـد هـذا  مازيـغ اإلسـالمي ـ الـيت وردت كلمـة
الشعـب؛ رمبـا تكـون امسـا جلـد فئـة منـه؛ كمـا يعتقـد 

 أمازيـغومثـة مـن يـرى أن كلمـة .. 2بعـض الباحثيـن
، أو 3قدميـة جـدا؛ رمبـا عـادت إىل العهـود الفرعونيـة

ودلـت بعـض األحبـاث عـلى .. عصـور السيـادة اإلغريقيـة
؛ حيـث وردت مازيـغاستعمـال كلمـة قريبـة مـن عبـارة 

اين هيكتايـوس ـؤرخ اليونـهـذه الكلمـة مـن طـرف امل
Hekatoios )؛ )يف القـرن السـادس قبـل امليـالد الـذي عـاش

وهـذه ؛  Mazyes) مـازييـس(فسـمى فئـات منهـم بـ 
أمـا هريودوتـس . مازيـغالكلمـة قريبـة مـن عبـارة 

Herodotos   ـ يف القـرن اخلامـس قبـل امليـالد ـ فقـد ذكـر
؛ وهي الكلمـة الـيت نقلهـا  Maxyes) ماكسييـس(امسـا هـو 

: عنهـم الألتيـن بشكـل حمـرف؛ فسمـو الشعـب النوميـدي
 -- Mazaces --  Mazax) مازيكـس(أو ) مازكيـس(أو ) مـازاس(

                                     
  .17ــ  16: ، ص ص1: طبقـات مشائـخ المغـرب، ج 1
2 Les Berbères, (Que sais-je ?) p p:10-11.  
  .178: عروبـة البربـر، ص 3
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 Mazikes . وهكـذا تـرى أن الكلمـة املسطـرة قريبـة جـدا
  .مـن العبـارة املتداولـة اآلن

لـم تنتشـر بشكـل واسـع يف أمازيـغ ويبـدو أن كلمـة 
؛ الـيت بربـرالزمـن األول للفتـح؛ إذ تغلبـت عليهـا كلمـة 

فتحـوا وجدهـا املسلمـون متداولـة بيـن النـاس عندمـا 
البـالد؛ فبـادروا إىل منـح هـذه الكلمـة مدلـوال أكثـر 
طهـارة ونقـاء ممـا كانـت عليـه قبـل جميئهـم؛ وذلـك 
تبعـا ملـا نصـت عليـه التعاليـم اإلسالميـة السمحـة؛ الـيت 

زيـل ـتنـهى عـن التنابـز باأللقـاب؛ كمـا جـاء يف التن
ال يسخـر قـوم مـن  اا أيهـا الذيـن آمنـوـي(( :احلكيـم

قـومٍ عـسى أن يكونـوا خيـرا منهـم وال نسـاٌء مـن 
ـُم  ـُن خيـرا منهـن وال تلمـزوا أنفسك نسـاٍء عـسى أن يك
ـَزوا باأللقـاب بئـس االسـم الفُسـوق بعـد اإلميـان  وال تناب

ـُم الظاملـون   .1))ومـن لـم يتـب فأولئـك ه
  

  :األساطيـر نصـف احلقيقـةب ـ 
وعليـه فقـد اختـاروا املدلـول الـذي ينسجـم مـع 
فلسفـة األمسـاء عندهـم؛ لـذا فقـد وجـدوا أن أقـرب 
داللـة إىل ذهنهـم ومنطقهـم؛ هي الـيت جتعـل مـن كلمـة 

عبـارة مشتقـة مـن اسـم إنسـان؛ افترضـوا أنـه  بربـر
غيـر أن . جـد هـذا الشعـب؛ أو يكـون فعـال جـدا هلـم

مـا يـدل عـلى اللغـط  بربـربعضهـم اآلخـر رأى يف كلمـة 
والرطانـة أثنـاء الكـالم؛ ورمبـا قـال ـذا الـرأي الذيـن 

نـان ـ كانـوا مطلعيـن عـلى التـراث اليونـاين؛ ألن اليو
. بربـر حسبمـا ورد ـ منحـوا املفهـوم نفسـه لكلمـة

                                     
  .11: سـورة الحجـرات، اآليـة 1
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ولكـن اإلخبارييـن ـ كمـا هي عادـم ـ نسجـوا قصصـا 
وأخبـارا؛ حاولـوا مـن خالهلـا تفسيـر أسبـاب تلـك 

وقـد ملئـت صفحـات كثيـرة بتلـك الروايـات .. املسميـات
ـذي واألساطيـر العجيبـة؛ الـيت تتحـدث عـن الشعـب ال

بـر فقـال بعضهـم أـم أبنـاء .. بربـرامسـوا أعضـاءه 
؛ واضعيـن يف بـن قيـس عيـالن بـن مضـر بـن نـزارا

ذلـك بعـض األساطيـر واألشعـار؛ اهلـدف منهـا هـو دعـم 
هي تـدل عـلى ـومـع هـذا ف.. 2مزاعمهـم وافتراضاـم

ف؛ بغـرض الرتعـة اإلنسانيـة يف انتحـال األشيـاء، واملواقـ
دعـم مزاعـم، وافتراضـات معينـة؛ عـلى الرغـم مـن أـا 
ليسـت منطقيـة؛ نظـرا لغيـاب الدليـل العلـمي مـن جهـة، 

مـن ذلـك؛ . وبعدهـا عـن املعقـول مـن جهـة أخـرى
؛ قـدم إىل بـالد بـراأـم زعمـوا أن جـد الرببـر املدعـو 

قيـس؛ وملـا طـال املغـرب هاربـا مـن أخيـه عمـرو بـن 
  :بقوهلـا متاضـرغيابـه بكَتـه شقيقتـه 

 ـةياكي كُـلُّ بـكبتـَـــا ل   أخـاه
ـَيـسِ    كَـمـا أبـكي عـلى بـر بـن ق

فَأض ـهتريـشع ـنـلَ عمـَح   ـحىـت
ـْضـاُء    عـيـــسِ ودونَ لـقَائــه أن

  
  :أيضـاوممـا نسـب إىل متاضـر 

ـَـا ـِالَدن ـِبـر داره عـن ب ـَّت ب   وشط
حـَو ـْـثُ يمم  بـر  وط   ـاـنفْسـه حي

ـْنـة ـِبـر لَك ـَمـيــة وأزرت ب   أعج
  بِأعجمـا ازِ ـفي احلج ر ـب  انَـومـا كَ
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 ــرغن ـَم ـَرا ل ـَّا وب ـَـا كَأن   بـجِيادن
جلَـبِنو ـا ـدمغنمابـاً ونِه مـَس   م نق
  

.. وهكـذا تـرى املسحـة األسطوريـة يف هـذه األقـوال
مـن أخيـه إىل بـالد بعيـدة  ؛منفـردايهـرب  فبـر

أي مـن قـارة إىل أخـرى؛ بكـل بساطـة ودون  !..كاملغـرب
وملـا أصبـح يف تلـك البـالد النائيـة؛ علمـت  !..عنـاء

ومـع  !..ـة أعجميـةنكْأختـه أن كـالم أخيهـا شوهتـه لَ
كيـف : هـذا لـم يسـأل املتحمسـون هلـذا اخلبـر أنفسهـم

علمـت متاضـر بذلـك رغـم البعـد، وانعـدام وسائـل 
هـذه واحـدة مـن احلكايـات؛ أمـا األخـرى  !؟..الـاالتص
النعمـان بـن محيـر أن مـن أمسـوه امللـك : عـم رواـافيز

: فاجـأ أبنـاءه ـ يف أحـد األيـام ـ فقـال هلـم بـن سبـأا
 !؟..إين عزمـت عـلى إرسالكـم إىل بـالد املغـرب لتعمروهـا

فلبـوا أمـره عـلى الفـور؛ وتوجهـوا إىل حيـث اختـار هلـم 
أبـو ( ملـت: ء هـموهـؤالء األبنـا !!..املقـام األبـدي

، )أبـو هسكـورة( ومرطـا ،)أبـو مسوفـة( ومسفـو، )ملتونـة
 وإيـالن، )أبـو ملطـة( وملـط، )أبـو صنهاجـة( وأصنـاك

و ـأب( وكـزول، )أبـو مصمـودة( ومصمـود، )أبـو هيالنـة(
فنـزل هـؤالء . ألـخ)..أبـو زناتـة( وأجانـا، )كزولـة

منهـم مـن سكـن : فرقيـناالخـوة يف بـالد املغـرب مت
جبـل درن، ومنهـم مـن اختـار سـكىن السـوس وطنجـة، 
ومنهـم مـن استقـر يف درعـة، ومنهـم مـن توقفـت رحلتـه 

واحلكايـة كمـا يقـول ابـن . يف إفريقيـة واملغـرب األوسـط
وهكـذا تـرى كيـف يضيـق أب . خلـدون طويلـة

م ـ دون محايـة كافيـة ؟ فيتخلـص منهـم؛ بنفيهـ..بـأوالده
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حيـث ايـة .. ـ إىل مغـرب الشمـس، وحبـر الظلمـات
العالـم القديـم آنـذاك؛ وال هـدف لـه مـن ذلـك؛ سـوى 

وحيـب تعميـر بـالد  !!..أنـه يرغـب يف األعمـال اخلرييـة
تلـك البـالد الـيت بـدت لـه ـ  !!..املغـرب الشاغـرة

لسكـان، وحمتاجـة إىل مـن فجـأة ـ بأـا فارغـة مـن ا
  !!؟..فعمرهـا النعمـان بفلـذات كبـده.. يعمرهـا

أن ملكـا مـن : ومثـة حكايـة أخـرى يقـول أصحاـا
غـزا  ؛افريقـش بـن قيـس بـن صيـفيالتبابعـة يسـمى 

فريقيـة؛ بعـد أن قتـل ـا إبـالد املغـرب؛ فسميـت بامسـه 
ول الروايـة أيضـا أن ، وتقـجرجيـسمـن أمسـوه بامللـك 

إفريقـش هـذا اختـط األمصـار، وشيـد املـدن بتلـك 
 !..اجلهـات النائيـة قبـل أن يعـود إىل بـالده يف املشـرق

أنـه ملـا الحـظ رطانـة سكـان : وتقـول الروايـة كذلـك
تلـك البـالد، واختـالط األصـوات يف هلجاـم؛ قـال 

فسموهـم ـ منذئـذ ـ  !.."مـا أكثـر بربرتكـم: "متعجبـا
غيـر أن روايـة أخـرى تقـول أنـه حشـد قبائـل .. بربـرا

شـىت؛ عبأهـم يف الشـام؛ لغـزو بـالد املغـرب؛ مـن هـذه 
محيـر، ومضـر، والقبـط، والعمالقـة، وكنعـان، : القبائـل

  :وقريـش؛ فلمـا مسـع لغطهـم؛ مساهـم الرببـر؛ ثـم أنشـد
  تـربرـَـــاب   كَنعــانُ ملَّــا سقْته

جِيـبـبِ العصلخل كنالض ـِالَد   من ب
لَقَــــدــا  وـوهـكَنض سأر  أي  

 يــبـشِ اخلَـصيبِالع ـربرالب تفَاز  
  

ـ  أبرهـة ذا املنـارومثـة حكايـة أخـرى تقـول أن   
ملـك اليمـن ـ هـو الـذي تركهـم ببـالد املغـرب بعـد أن 

وهكـذا تالحـظ اختـالف  !..فتحهـا وليـس إفريقـش
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مـا هي الطريـق الـيت : ثـم ميكـن التسـاؤل.. الروايتيـن
وهـل تركـه الفراعنـة ميـر  !؟..سلكهـا إفريقـش هـذا

 !بسـالم؛ كمـا مـرت قبائـل بـين هـالل بعـده بقـرون؟
أيكـون مـرور هـذه اجليـوش مبصـر  !..وإن صـح ذلـك

وهـل مـن  !؟..حـدث هـذه املـرة بـدون ضجـة تذكـر
؟ ثـم مـا هي املـدة ..سبيـل آخـر يكـون قـد سلكـه

الزمنيـة الـيت بـقي فيهـا إفريقـش هـذا ببـالد املغـرب؛ 
وكمـا هـو معلـوم فـإن  !؟..الـيت يقـال أنـه منحهـا امسـه

ختطيـط املـدن، وتشييـد األمصـار حيتـاج إىل سنـوات 
وسنـوات؛ فمـا هي وسائلـه السحريـة الـيت استعملهـا يف 

أمـا الـذي قالـوه عـن تعبئتـه  !؟..إجنـاز مشاريعـه اخلارقـة
لعـدد مـن القبائـل املختلفـة يف بـالد الشـام؛ بغـرض غـزو 

ـن مـن تعبئـة املغـرب؛ فإنـه ـ عـلى مـا يبـدو ـ متك
أمـم، وشعـوب خمتلفـة؛ وليسـت قبائـل فحسـب كمـا 

ومـن الزاويـة التارخييـة لـألدب العـريب؛ يبـدو أن  !..قيـل
ـ  إفريقـش بـن قيـس بـن صيـفي، ومتاضـر بنـت قيـس

يف هـذه احلـال ـ يكونـان قـد سبقـا مـن عـرف حـىت 
بـن ربيعـة،  هلهـلكامل اآلن مـن شعـراء اجلاهليـة األوائـل؛

يكـون تاريـخ أول .. وعليـه !..وامـرؤ القيـس بـن حجـر
نـص شعـري جاهـلي؛ هـو تاريـخ أبيـات متاضـر أو 

  !..إفريقـش
ولـم تنتـه احلكايـات عنـد هـذا احلـد؛ إذ وردت 

أن الرببـر مـن : روايـات أخـرى كثيـرة ومتناقضـة؛ منهـا
أو أـم مجاعـات  !..ليـليقشـان بـن إبراهيـم اخلأبنـاء 

أو أـم من قبائـل اليمـن  !..متفرقـة مـن أهـل اليمـن
بعـد نكبـة سيـل  ـالغساسنـة الذيـن تفرقـوا ـ مـع 
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؛ الذيـن أخرجهـم خلـم وجـذامأو أـم مـن .. العـرم
زحـوا إىل مصـر ـأحـد ملـوك الفـرس مـن فلسطيـن؛ فن

و املغـرب؛ بعـد أن منعهـم أوال؛ ثـم واصلـوا هجرـم حنـ
وأشهـر الروايـات هي .. الفراعنـة مـن االستقـرار مبصـر

؛ وهـم أخـالط جالـوتأـم مـن أصحـاب : الـيت تقـول
؛ نزحـوا مجيعـا إىل املغـرب الكنعانييـن، والعمالقـة: مـن

بعـد مقتـل جالـوت؛ حيـث تـم ذلـك بواسطـة 
الـذي طردهـم من  كمـا يزعـم آخـرون أن.. إفريقـش

فلسطيـن هـو داود عليـه السـالم بالـوحي؛ ونقـل ابـن 
قيـل ((خلـدون عـن أولئـك اإلخبارييـن نصـا جـاء فيـه 

يـا داود أخـرج الرببـر مـن الشـام فإـم جـذام 
أمـا آخـرون فيقولـون أـم هربـوا إىل مصـر؛  !..1))األرض

زحـوا ـبعـد مقتـل جالـوت؛ فأخرجهـم القبـط منهـا؛ فن
األوسـط : إىل برقـة، ثـم إفريقيـة، ومنهـا إىل املغربيـن

حـام بـن ومثـة أخبـار أخـرى تنسبهـم إىل . واألقـصى
.. بـن نـوحاسـام ؛ بينمـا قـال آخـرون أـم أبنـاء نـوح

وقـد وردت يف هـذا األمـر حكايـات عجيبـة يضيـق اـال 
عـلى أن بعـض اإلخبارييـن لـم يعممـوا .. بذكرهـا كلهـا

كغريهـم؛ واكتفـوا بضـم فئـة مـن الرببـر إىل أهـل اليمـن؛ 
كتامـة، القبائـل الكتاميـة، والقبائـل الصنهاجيـة : هي

ـة لألهـواء؛ إذ ؛ وقـد ظلـت هـذه القائمـة مفتوحوصنهاجـة
  ..تسابـق النـاس إلضافـة نفسـه أو مـن أحـب
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  :نقـد واعتـرضجـ ـ 
تـوىل ابـن خلـدون الـرد عـلى تلـك املزاعـم؛ مفنـدا 

ـَدأ باالدعـاء القائـل.. إياهـا واحـدة فواحـدة أن الرببـر : فَب
عليـه السـالم؛ فذكـر أن  بـن إبراهيـميقشـان  مـن أبنـاء

وهـو أخـو ( وإسحـاق) وهـو قاتـل جالـوت( داودبيـن 
فهـل : حـوايل عشـرة آبـاء؛ ال غيـر؛ ثـم يتسـاءل) يقشـان

يعقـل أن يتشعـب أبناؤهـم، وأن يتناسلـوا ـذه الكثافـة 
بعـد ذلـك ينتقـل  !؟.العظيمـة الـيت عليهـا شعـوب الرببـر

القـول  وأمـا: ((إىل االدعـاء الثـاين؛ فيقـول مـا نصـه
بأـم مـن ولـد جالـوت، أو العماليـق؛ وأـم نقلـوا مـن 
ديـار الشـام، وانتقلـوا؛ فقـول ساقـط؛ يكـاد يكـون 
مـن أحاديـث خرافـة؛ إذ مثـل هـذه األمـة؛ املشتملـة 
عـلى أمـم، وعوالـم مـألت جوانـب األرض؛ ال تكـون 

بـر منتقلـة مـن جانـب آخـر، وقطـر حمصـور؛ والرب
معروفـون يف بالدهـم، وأقاليمهـم؛ متحيـزون بشعارهـم 

. مـن األمـم؛ منـذ األحقـاب املتطاولـة قبـل اإلسـالم
؛ يف شـأن ـذه الترهـاتفمـا الـذي حيوجنـا إىل التعلـق 

وإفريقـش الـذي يزعمـون أنـه نقلهـم؛ قـد ... أوليتهـم
ثرـم، وجدهـم ـا، وأنـه تعجـب مـن ك ذكـروا أنـه

مـا أكثـر بربرتكـم؛ فكيـف يكـون : وعجمتهـم؛ وقـال
هـو الـذي نقلهـم؛ وليـس بينـه وبيـن أبرهـة ذي املنـار 
مـن يتشعبـون فيـه إىل مثـل ذلـك؛ إن قالـوا أنـه الـذي 

أمـا املزعـم القائـل بانتمائهـم إىل النعمـان بـن  .1))نقلهـم؟
بـن مضـر؛ فريفضـه ابـن محيـر، أو إىل قيـس بـن عيـالن 

خلـدون متامـا؛ بدعـوى أنـه منكـر مـن القـول؛ حمتجـا 
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بـرأي حممـد بـن حـزم؛ عندمـا نـفى ـ بـدوره ـ هـذه 
إـم مـن بقايـا : قـال قـوم: ((املزاعـم؛ حيـث قـال

ولـد حـام بـن نـوح عليـه السـالم؛ وادعـت طوائـف 
ضهـم إىل بـر بـن قيـس منهـم إىل اليمـن؛ إىل محيـر؛ وبع

ومـا علـم . ، وال شـك فيـهوهـذا باطـل. عيـالن
النسابـون لقيـس عيـالن ابنـا امسـه بـر أصـال؛ وال كـان 

تكاذيـب مـؤرخي حلميـر طريـق إىل بـالد الرببـر؛ إال يف 
عـم لـم اويبـدو أن االعتـراض عـلى هـذه املز. 2))اليمـن

ن خلـدون فحسـب؛ بـل يقتصـر عـلى ابـن حـزم وابـ
البـالذري الـذي نقـل : صـدر عـن علمـاء آخريـن؛ منهـم

وحدثـين : ((يف كتابـه فتـوح البلـدان روايـة جـاء فيهـا
سألـت عبـد اللـه بـن صالـح : "بكـر بـن اهليثـم قـال

هـم يزعمـون أـم مـن ولـد بـر : عـن الرببـر فقـال
يـس ولـدا يقـال لـه بـن قيـس؛ ومـا جعـل اللـه لقا

بـر؛ وإمنـا هـم مـن اجلباريـن الذيـن قاتلهـم داود عليـه 
وكـان منازهلـم عـلى أيـادي الدهـر فلسطيـن؛ . السـالم

. 3"))وهـم أهـل عمـود؛ فأتـوا املغـرب؛ فتناسلـوا بـه
وهـذه الروايـة سبقـت زمـن ابـن خلـدون وابـن حـزم 

ذري عـاش يف عهـد املأمـون عـلى السـواء؛ ذلـك أن البـال
  .العبـاسي، ونقلهـا عمـن سبقـوه

وواصـل ابـن خلـدون نقـده؛ فتصـدى ملزعـم ابـن 
بـأن الرببـر مـن أوالد جالـوت؛ الـذي : قتيبـة القائـل

فاستبعـد ابـن خلـدون هـذا . نسبـه إىل قيـس بـن عيـالن
د االدعـاء؛ حمتجـا بكـون قيـس بـن عيـالن مـن ولـ

                                     
  .495: الجمهـرة، ص 2
  .265: ، ص1: فتـوح البلـدان، ج  3
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وهـذا األخيـر ـ كمـا هـو . لبختنصـر؛ املعاصـر معـد
معلـوم ـ طـارد العـرب، واضطهدهـم؛ األمـر الـذي حـدا 

حنـو الشـام؛ خوفـا عليـه  معـدإىل ريـب  أرميـايب  ـبالن
مـن سخـط خبتنصـر؛ ذلـك امللـك الغشـوم؛ مدمـر املعالـم 
الدينيـة الـيت شيدهـا ببيـت املقـدس داود وسليمـان؛ قبـل 

إذن فمعـد جـاء . ذلـك بأربعمائـة ومخسيـن سنـة تقريبـا
بعـد داود؛ بنسبـة زمنيـة تتوافـق مـع تلـك القـرون 

كيـف : جـح؛ ثـم يتسـاءل ابـن خلـدوناألربعـة على األر
يكـون قيـس عيـالن بـن معـد أبـا جلالـوت املعاصـر 

وـذا التحليـل املنطـقي؛ نسـف ابـن خلـدون  !؟.لـداود
ومـع هـذا لـم يكتـف بالتفنيـد، . أوهـام ابـن قتيبـة

والرفـض آلراء األسـالف؛ بـل أرسـل دلـوه هـو اآلخـر؛ 
: التارخييـة لألمازيـغ؛ فانتـهى إىل القـوللتفسيـر األصـول 

غي التعويـل عـلى غيـره يف شأـم؛ ـواحلـق الـذي ال ينب((
؛ كمـا ولـد كنعـان بـن حـام بـن نـوحأـم مـن  
، مازيـغم أبيهـم ـوأن اس. اب اخلليقـةـتقـدم يف أنس

واخوـم أركيـش، وفلسطيـن إخواـم بنـو كسلوحيـم 
  .1))م بـن حـامبـن مصرايـا

كمـا قـد ـ لـم يشـذ ابـن خلـدون برأيـه هـذا 
فقـد سبقـه إليـه علمـاء آخـرون؛ مثـل  ـ يبـدو لبعضهـم

الـذي نسـب جمتمعـه   SAINT AUGUSTINالقديـس أوغسطيـن 
األمازيـغي إىل الكنعانييـن أيضـا؛ حيـث كتـب يف إحـدى 

: ـم؛ سيجيبـونإذا سألتـم فالحينـا عـن أصله(( :رسائلـه
 Si vous demandez à nos paysans ce qu’ils sont, ils)) حنـن كنعانيـون

                                     
  .191: ص 6: العبـر، مج 1
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répondent, nous sommes CANANEENS))2 .  فهـذا النـص كتبـه
فيلسـوف مـن هـذه الديـار؛ قبـل الفتـح اإلسـالمي 

ويتفـق فيـه مـع أقـوال ابـن خلـدون، وبعـض . بقـرون
وهـم مجيعـا يستنـدون إىل . مـؤرخي املغـرب اإلسـالمي

وإن . معلومـات تناقلهـا النسابـة األمازيـغ؛ أبـا عـن جـد
ن؛ فـإن اخلـالف ظـل اتفقـوا عـلى انتمائهـم إىل كنعـا

وهـذا . ماثـال خبصـوص انتمـاء كنعـان نفسـه إىل حـام
الـرأي قـال بـه بعـض العلمـاء احملدثيـن ممـن اشتهـروا 
بالتحقيـق والضبـط؛ مثـل العالمـة األملـاين بروكلمـان؛ يف 

ويـرى هـذا الباحـث . كتابـه تاريـخ اللغـات الساميـة
الذيـن أقصـوا كنعـان مـن سلسلـة الكبيـر أن اليهـود هـم 

. النسـب الساميـة؛ ألـم كانـوا مـن أعدائهـم التقليدييـن
عـلى أن حيـىي بـن خلـدون ـ وهـو أخـو عبـد الرمحـن 

أن بعـض املؤرخيـن القدمـاء : ـ أورد بعـض األقـوال منهـا
بربـر بـن متـال بـن مازيـغ  نسبـوا الرببـر إىل جـد يـدعى

عمـالق بـن الود ، وآخـرون إىل نعـان بـن سـامبـن كا
؛ وهـذا طبعـا رأي مـن ينسبهـم إىل بـن أرم بـن سـاما

  ..العمالقـة
مفهـوم  يف ويتبيـن ممـا سبـق؛ أن داللـة كلمـة بربـر ـ

 املسلميـن ـ كانـت إمـا نسبـة ألحـد األجـداد يسـمى
بربرـم ، وإمـا نعتـا لطريقـة كالمهـم، ولغطهـم، وبربـر

فالتسميـة ـ يف هـذه احلـال ـ . الـيت ال يفهمهـا العـرب
جـاءت مـن خـارج ذلـك اتمـع املعـين باألمـر؛ ولـم 

وعليـه فمـن حـق أبنائـه أن . تصـدر عـن قناعـة منـه
يعترضـوا عـلى تلـك املسميـات التعسفيـة؛ كمـا أـم 

                                     
2 E. F. GAUTIR, Le Passé de L'Afrique du Nord, p:139.  
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ملناسـب؛ ومبـا أهـال لـكي يطلقـوا عـلى أنفسهـم االسـم ا
إذ .. ؛ فاليكـن هلـم ذلـكأمازيـغأن جلهـم حيبـذوا اسـم 

الراجـح أن تكـون هـذه هي تسميتهـم احلقيقيـة؛ خاصـة 
عندمـا نعـود إىل مـا جـاء يف الروايـة الـيت تقـول بأـم 
انتسبـوا ـ أمـام عمـر بـن اخلطـاب ـ إىل جـد يـدعى 

م جلدهـم؛ وهـذه إحـدى عـلى اعتبـار أنـه اسـ. مازيـغ
أمـا الـرأي اآلخـر املفسـر ملعـىن أمازيـغ . وجهـات النظـر

األحـرار :((فيقـول بأـا تعـين صفـة مـن صفاـم؛ وهي
وهـذا يقـود إىل تصـور االعتقـاد الـذي اعتمـده )). النبـالء

بوسـكي؛ حيـن قـال باحتمـال أن تكـون كلمـة أمازيـغ 
.. 1ـص أو لفئـة أرستوقراطيـة قدميـةنسبـة رفيعـة لشخ

ورمبـا تكـون هـذه الكلمـة كمـا وردت يف النصـوص 
اليونانيـة والالتينيـة ـ السابقـة الذكـر ـ ـذا املعـىن؛ 

  ..الـذي نعـت هـذا الشعـب بـه نفسـه
ومـن جهـة أخـرى يستحسـن اإلشـارة إىل املعلومـات 

ـادون يف كتابـه الـيت ذكرهـا الباحـث حممـد عـلى م
عروبـة الرببـر؛ حيـث أورد بعـض الدالئـل الـيت تنـص 

يف العهـد اجلاهـلى؛ بشبـه ) بـر(عـلى استعمـال كلمـة  
اجلزيـرة العربيـة وبـالد الشـام؛ إذ أتـت الكلمـة يف كثيـر 

كاسـم لشخـص يـدعى : مـن املـرات بعـدة معـاين؛ منهـا
وممـا قدمـه هـذا ). بـنا(، ومـرات تـأيت مبعـىن بـر

: الباحـث بعـض النصـوص املنحوتـة يف عينـات أثريـة؛ مثـل
؛ وهي عبـارة عـن نقـش 4الوثيقـة الـيت أعطاهـا رقـم 

مـدون باألجبديـة الصفائيـة؛ املتفرعـة عـن اخلـط املعـروف 
باملسنـد؛ عثـر عليـه يف موقـع عرعـر بشمـال اجلزيـرة 

                                     
1 Les Berbères, (Que sais-je ?) p p: 10 - 11.  
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سعـد بـن أسـد : لـ) (2:( 1ه مـا نصـهالعربيـة؛ جـاء فيـ
سعـد دونَ هـذا النقـش مـن أجـل : ومعنـاه) ذ آل بـر

وهـذا يـدل عـلى تواجـد . ن قبيلـة بـرـبـن أسـد ما
كمـا . آل بـرقبيلـة ـ يف تلـك اجلهـات ـ كانـت تـدعى 

بنـو : أورد الباحـث اسـم فخـذ مـن قبيلـة خلـم وهـم
ويف النقـش . غنـم بـن كليـب بـر بـن كعـب بـن

ضمـن مدونـة النقـوش العربيـة ) 1206: (املسجـل حتـت رقـم
القدميـة للباحـث نفسـه؛ الـذي عثـر عليـه مبنطقـة الصفـا؛ 
: جنـوب سوريـة؛ جـاء فيـه اسـم قبيلـة أخـرى تـدعى

كمـا أورد الباحـث ـ أيضـا ـ عينـات . أحلـج بـن بـر
وهـذا يرجـح الـرأي ) ابـن(ـا مبعـىن أخـرى تفيـد وقوعه

: هي بربـرالـذي قصـده؛ وهـو احتمـال أن تكـون كلمـة 
أنظـر مـا جـاء يف ). بـر ـ ابـن: (أي) بـر ـ بـر(

كتـاب عروبـة الرببـر؛ هـذا الكتـاب القيـم الـذي نشرتـه 
  .املنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم

هـذا اتمـع األمازيـغي؛ الـذي واآلن ما هي حقيقـة 
؟ فاملتأمـل يف املصـادر ..تسبـب يف هـذا اجلـدل املزمـن

التارخييـة الـيت تـم باملغـرب اإلسـالمي؛ سيندهـش ـ ال 
حمالـة ـ عندمـا يالحـظ ظاهـرة؛ قـد تكـون فريـدة من 
نوعهـا بيـن الشعـوب؛ تلـك الظاهـرة هي سـعي شعـب ـ 

ـه ـ إىل إثبـات انتمائـه، وانتسابِـه إىل شعـب مبختلـف قبائل
واألمـر الـذي  !..اللـآخـر؛ قـدم إىل بـالده بقـوة االحت

هـو مـا عـرف عـن هـذا  !..يزيـد املتأمـل دهشـة
لتمـرد، وعـدم اخلضـوع؛ واالنقيـاد ل ميـل نـالشعـب م
ـن وكراهيتـه للغـزاة األجانـب، واستنكافـه ع.. للمحتليـن

                                     
  .19ــ  18: عروبـة البربـر، ص ص 1
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؟ فحينمـا ..فمـا هـو السـر هنـا إذن.. االنتمـاء إليهـم
نتتبـع حركـة الفتـح اإلسـالمي يف كامـل الديـار املفتوحـة؛ 
شرقـا، وغربـا؛ سيتضـح أن شعوـا لـم حتـاول االنتسـاب 

؟ ..إىل قحطـان، أو إىل مضـر؛ فمـا هـو السبـب يـا تـرى
زعـة، ـيف الن قـد تكـون اإلجابـة ـ هنـا ـ كامنـة

فـال .. والغريـزة اإلنسانيـة الـيت ال تقبـل بغيـر طبيعتهـا
كيفمـا تكـون تلـك .. ميكـن هلـا أن تتنصـل عـن ذاـا

كمـا أـا ال تـزج بنفسهـا يف حميـط غريـب .. الـذات
االت حتالـف، وتـزاوج؛ عـلى أن ال يتـم ـعنهـا؛ إال يف ح

ـذا ميكـن تفسيـر ظاهـرة و.. خالهلمـا نـفي لكياـا
التسابـق حنـو إثبـات الـذات؛ الـيت عرفتهـا قبائـل املغـرب 
اإلسـالمي؛ بعـد أن مـرت الصدمـة األوىل؛ الـيت أحدثهـا 

وهكـذا وقفـوا مجيعـا موقفـا واحـدا ـ . الفتـح املسلـح
تقريبـا ـ يتفقـون فيـه عـلى أـم مـن أصـول عربيـة، أو 

وهـذا االدعـاء وافقهـم فيـه الفاحتـون . رقيـةباألحـرى مش
فلـم يرفضـوه؛ مـع أـم أشـد اخللـق تعصبـا .. أيضـا

وهـم السـادة .. كيـف سلَّمـوا بذلـك. جلنسهـم
؟ يبـدو ..؟ الذيـن احتلـوا تلـك البـالد عسكريـا..األقويـاء

أـم لـو لـم تكـن لديهـم قناعـة بذلـك الطـرح ملـا 
  .بـه قبلـوا

ومـع هـذا ال بـد مـن التذكيـر بـأن اخلـالف ـ يف 
وجهـات النظـر بينهـم ـ لـم ينحصـر إال يف حتديـد مصـدر 

هـل كانـت مـن اليمـن أم مـن .. اهلجـرة ال غيـر
؟ ويبـدو أن أسبـاب هـذا اخلـالف تكمـن خلفـه ..الشـام

جتلـت يف ؛ الـيت العصبيـة القبليـةالتأثيـرات املنبعثـة عـن 
وقـد استطـاع ابـن حـزم . اليمـين واملضـري: قطبيهـا

تكاذيـب أهـل "تلمسهـا؛ حيـن أشـار إىل مـا وصفـه بـ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


29 
 

: وـذا ميكـن أن يكـون للصـراع بيـن العصبيتيـن. "اليمـن
يف بـالد املغـرب دور ) الكلبيـة(، واليمنيـة )القيسيـة(املضريـة 

خبـار املتضاربـة يف قحطانيـة رئيـسي؛ يف انتشـار هـذه األ
كمـا أن الصراعـات الداميـة بيـن . األمازيـغ، أو قيسيتهـم

األمازيـغ والعـرب؛ يف بـالد املغـرب واألندلـس ـ وهـم 
خـوة يف الديـن ـ دفـع بأهـل اخليـر واإلصـالح؛ إمجيعـا 

مـن الطرفيـن ـ بغـرض شريـف طبعـا ـ إىل تأكيـد 
وهـذا مـا حـدا بشاعـر مـن . والدينيـةاألخـوة اجلنسيـة، 

أهـل األندلـس؛ وهـو عبيـدة بـن قيـس العقيـلي كي 
  :يقـول

  بيننـا  أالَ أيهـا السـاعي لفُرقَـة
  األطَايـبِ توقَّـف هداك اللَّه سبلَ 

ابـررالبـا وأن ة  فَأقِْسـمــوإخ  
مهانـا ومن   دج ـبِ  كَرِمياصاملَن  

  أبونا أبوهم قَيس عيالَنَ في الـذرى
  لَهم حرمـة تشفي غَليلَ املُحـارِبِ

  فَنحن وهم ركْـن منِيـع وإخـوة
لىغْمِ  عـبِ راقئَـامِ املَناٍء لـدأع  

فَإنـقىا بم ـربال ا لـراصن ـاسن  
ـربا ولَن يـعفر كْـنـبِ راكاملَن  

  نعـد لمن عادى سوابـق ضمـراً
موي قُـطُّ اهلَامبِيضاً تبِ  وـارضالت  

  مضرِيـة وبـر بن قَيـسٍ عصبـة
  الفَرعِ من أحسابِها والذّوائـبِ وفي
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  بلْـدة  لِّكوقَيـس قـوام الدينِ في
دنع دعم ـريخو  فْظـبِ  حاساملُن  

ـِه   وقَيـس لَها املَجد الَّذي يقْتدي ب
  ارِبِـاملَض  حديد يس لَها سيف وقَ

  
  :ويقـول الطرمـاح بـن ساعـدة القيـسي أيضـا

بـاً بِكُـمحرـسٍ من قَيب را آلَ بي  
  ِسـبنتوأبوكُم حيثُ نقَيـس أبِي 

تكُن ي قَدإالَّ الَّذ ا قُلْتم  ـهلَمأع  
  سبـب  هـت لَوقْ  لُّ شيٍء إىلَوكُ

 اللَّـه لَـمعي  كُـمتـا كَذَبي مأن  
  والكَـذب والقَولُ أقْبحـه البهتانُ 

 يـالَنَ لَهعسٍ وقَي نب ـربفـرش  
  واحلَسـب  االفْضالُ عالٍ إلَيه انتهى

ـرنِي باُء بدفِْسي فإنْ  نو ـتبغَض  
 غَـاما اإلرلَه امماً فَدوي ـبضالغو  

  
تلـك هي وجهـة نظـر بعـض العـرب فيمـا خيـص 
األمازيـغ؛ أولئـك العـرب الذيـن جياهـرون باالنتمـاء 

واآلن فمـا هي وجهـة نظـر . لألصـل العـريبالواحـد 
الطـرف اآلخـر؟ فهـذه قصيـدة لشاعـر أمازيـغي؛ وهـو 

  :يزيـد بـن خالـد الزنـايت األندلـسي ميـدح فيهـا قومـه
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  أيهـا السائـلُ عـن أحسابِنــا
  قَيـس عيـالَنَ بنـو العـز األولْ

ب ـرـو بنبــوسٍنِ قَي  نم  ـِه   ب
  أهـلْ  تضـرب األمثَـالُ في كُلِّ
ـُو بـر النـدى   نحن ما نحـن بن

  عـرف املَجد وفي املَجـد دخـلْ
ـُو  نِسبنـا  إنْ   النـدى  بـر  فَبن

طَـارِد  ـارحـة  نماألبـلْ  األز  
ـدى املَجـنتابى ورفَـأو  هـدنز  

  جلَـلْ وكَفَانـا كُلَّ خطْـبٍ ذي
  ٌ لَـه رـيعتـزِي  بـ  يسـاًإنَّ  قَ

ـربلطَــلْ   وـزِي كُـلُّ  بتعي  
  إنهـم  قَـومي حسبـك البربـر

ضلَكُوا األرـبِأطْ  مافـلْ   راألس  
اهلَـام بـرضبِبِيـضٍ تــا  وبِه  

ـهـقنِ الْحكَانَ ع نم كَـلْ  امن  
ـربرـوا البغلي أبـنحــاً  عدم  

عرِ شهوج نم يـكـلْـححتنرٍ م  
  

العـريب : هـذه اعتقـادات بعـض الشعـراء مـن الطرفيـن
أمـا مـا تـراه القبائـل، ويؤمـن بـه امللـوك . واألمازيـغي

جلهـم جيمعـون عـلى انتساـم؛ إمـا واألمـراء؛ فقـد كـاد 
ويف . حلميـر، وإمـا ملضـر، وإمـا للعمالقـة، أو لبـين كنعـان

وأمـا نسابـة الرببـر : ((هـذا يقـول ابـن خلـدون
: فيزعمـون يف بعـض شعوـم أـم مـن العـرب؛ مثـل

لواتـة؛ يزعمـون أـم مـن محيـر، ومثـل هـوارة؛ 
نـدة؛ مـن السكاسـك، ومثـل يزعمـون أـم مـن ك
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زناتـة؛ تزعـم نسابتهـم أـم مـن العمالقـة؛ فـروا أمـام 
بـين إسرائيـل؛ ورمبـا يزعمـون فيهـم أـم مـن بقايـا 
التبابعـة، ومثـل غمـارة أيضـا، وزواوة، ومكالتـة؛ يزعـم 

واحلـق ... محيـر يف هـؤالء كلهـم نسابتهـم أـم من
ملواطـن، والعجمـة أـم مبعـزل عـن الـذي شهـد بـه ا

العـرب؛ إال مـا تزعمـه نسابـة العـرب؛ يف صنهاجـة، 
  . 1))أعلـم وعنـدي أـم مـن إخواـم؛ واللـه. وكتامـة

وهكـذا تـرى اخللـط، والتناقـض الـذي وقـع فيهمـا 
فـفي نـص سابـق؛ جيـزم بأـم مـن أبنـاء . ابـن خلـدون

بينمـا يسلـم ـ يف قولـه هـذا ـ  .كنعـان بـن حـام
ببعـض االستثنـاءات املتعلقـة بكتامـة وصنهاجـة؛ مـع أنـه يف 
مواضـع أخـرى مـن كتابـه العبـر مييـل إىل اعتبـار زواوة 
مـن كتامـة؛ بينمـا يستثنيهـم ـ هنـا ـ مـن االنتمـاء 
العـريب؛ معلـال ذلـك باملواطـن، والعجمـة؛ مـع أن هـذا 

ومـن جهـة . ليـل ينطبـق عـلى صنهاجـة، وكتامـةالتع
وال كـان : ((ثانيـة أيـد رأي ابـن حـزم؛ حيـن قـال

تكاذيـب مـؤرخي  حلميـر طريـق إىل بـالد الرببـر؛ إال يف
؛ ولكنـه غيـر موقفـه هـذه املـرة؛ مـع صنهاجـة، ))اليمـن

 وكتامـة؛ علمـا بـأن هاتيـن القبيلتيـن تشكـالن كتلـة
. ضخمـة بيـن قبائـل األمازيـغ؛ رمبـا قـدرت بنصفهـم

وعنـد العـودة إىل مـا قالـه عنهـم يف الـد السـادس مـن 
والغريـب .. كتـاب العبـر؛ سيظهـر مـدى تناقضـه وتذبذبـه

أنـه ال يصـدق ـ هـذه املـرة ـ مـا قالـه نسابـة 
رب؛ دون أن األمازيـغ؛ بينمـا يتحيـز ألقـوال النسابيـن العـ

؟ ..فمـا هـو السبـب يـا تـرى.. يقـدم مبـررا معقـوال
                                     

  .192: ص 6: العبـر، مج  1
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هـل هي الثقـة املطلقـة فيمـا يقولـه نسابـة وإخباريـون 
ومـن عالمـات  !؟..ابـن الكلـيب، وابـن إسحـاق: مثـل

تناقـض ابـن خلـدون وبلبلتـه أنـه ـ مـن جهـة ـ جيـزم 
، أو إىل العمالقـة؛ إىل كنعـان بـن حـام) الرببـر(بانتسـاب 

ومـن جهـة أخـرى يصـرح ـ يف موضـع آخـر ـ بإنكـاره 
هلـذا الطـرح؛ وذلـك حسـب مـا جـاء يف قولـه السابـق 

والرببـر معروفـون يف بالدهـم وأقاليمهـم؛ : ((الذكـر
متحيـزون بشعارهـم مـن األمـم منـذ األحقـاب املتطاولـة 

ـا إىل التعلـق ـذه فمـا الـذي حيوجن. قبـل اإلسـالم
وعليـه فمـا هـو السبـب يف )). الترهـات يف شـأن أوليتهـم

؟ قـد يكـون ذلـك بسبـب حريتـه وعـدم ..اضطرابـه إذن
قدرتـه عـلى تكويـن فكـرة واضحـة حـول املوضـوع؛ 
نظـرا لتشعبـه وكثـرة اآلراء فيـه؛ وباملقابـل اصطـدم 

ارخييـة املغربيـة؛ حيـث لـم بالفـراغ املهـول يف املـادة الت
ينجـز مـن قبـل مـا ميكـن أن يستنـد إليـه؛ سـوى تلـك 
الفرضيـات املتزامحـة، واملتناقضـة؛ املقدمـة مـن طـرف 

  ..النسابيـن واإلخبارييـن األمازيـغ والعـرب عـلى السـواء
  

  :حديـث احلفريـاتد ـ 
مـاذا ميكـن أن نقـول حنـن عـن .. وبعـد هـذا

؟ قبـل اإلجابـة؛ علينـا ـ أوال ـ .األصـول األوىل لألمازيـغ
أن هـذه البـالد لـم تكـن فارغـة مـن اجلنـس ـالتسليـم ب

البشـري؛ طـوال فتـرة زمنيـة متتـد إىل عشـرات اآلالف مـن 
وحـىت ابـن خلـدون نفسـه يعتـرف ـذا عندمـا . السنيـن

هـم منـذ حقـب كانـوا يف ديار) الرببـر(يصـرح بـأن 
وهـذا القـول ال مينـع ـ طبعـا ـ مـن .. زمنيـة بعيـدة

قـدوم هجـرات عديـدة إىل بـالد املغـرب مـن جهـات 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


34 
 

ولترسيـخ الفكـرة، والتعمـق يف عـرض املعطيـات .. خمتلفـة
الداعمـة للـرأي السابـق؛ ال بـد مـن احلديـث عـن هـذا 

. باملكتشفـات األثريـة املوضـوع يف جانبـه العلـمي املعـزز
ومـن هـذا املنطلـق نبـدأ باحلديـث عمـا تـم إجنـازه يف 

  .احلفريـات املختلفـة
هنـا ـ هـو أن األحبـاث األثريـة  واجلديـر بالذكـر ـ

الـيت متـت يف أماكـن عديـدة مـن األقطـار املغربيـة؛ 
إنسـان وصلـت إىل اكتشـاف أقـدم أثـر؛ ملـا أمسـوه 

الـذي وصلـت الفتـرة الزمنيـة  ؛ATLANTHROPES  ساألطلـ
م؛ .سنـة ق 400.000الـيت عـاش فيهـا ـ ـذه الربـوع ـ إىل 

ويعتقـد املختصـون أنـه شبيـه باألثـر املكتشـف يف الصيـن؛ 
؛ ثـم الـذي عثـر عليـه يف جـاوة Sinanthropeالـذي مسـوه  

د عثـر عـلى بعـض وقـ. Pithecanthropeوتانزانيـا؛ املسـمى  
األدوات احلجريـة البسيطـة؛ الـيت كـان يستعملهـا هـذا 

وقـدر العلمـاء الفتـرة الـيت عـاش خالهلـا . املخلـوق
وتـأيت   Paléolithique  inférieur  .Le بالعصـر احلجـري السفـلي

بعـد هـذا ـ زمنيـا ـ البقايـا اهلامـة الـيت اكتشفـت يف 
باملغـرب األقـصى، وبعـض املواقـع يف  دأرحـومغـارة جبـل 
وهـذا الصنـف مـن . اجلزائـر، وتونـس: كـل مـن

 Homme de نياندرتـالاملخلوقـات مسـاه العلمـاء بإنسـان 

Néanderthal  نسبـة إىل منطقـة يف أملانيـا؛ اكتشـف فيهـا اآلثـار
وقـد حـدد العلمـاء زمـن وجـوده . األوىل هلـذا املخلـوق

مبعـىن أنـه . م.سنـة ق 25.000و  40.000بفتـرة تنحصـر بيـن 
 Le Paléolithiqueاألوسـط  جـرياحلالعصـر عـاش خـالل 

moyen نسانيـة هذيـن ؛ وقـد تـردد العلمـاء يف اإلقـرار بإ
املخلوقيـن؛ نظـرا للصفـات البهيميـة اليت يتميـزان ـا؛ غيـر 
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أن استعماهلمـا لبعـض األدوات احلجريـة؛ جعـل بعضهـم 
  .إلنسـان العاقـلليعتقـدون أمـا ميكـن أن ينسبـا 

ومـا هـو مؤكـد ـ حـىت اآلن ـ أن البقايـا اإلنسانيـة 
 العصـر احلجـريرخيهـا إىل الـيت ال شـك فيهـا؛ يعـود تا

زمنـه بفتـرة متتـد  احملـدد؛ الـذي L’Epipaléothiqueر املتأخـ
م؛ وهـذه البقايـا اإلنسانيـة تـم .ق 6.500إىل  12.320مـن 

. باجلزائـر مشـىت العـريباكتشـاف العينـات األوىل منهـا يف 
؛ قفصـة بتونـسثـم اكتشفـت عينـات أخـرى يف منطقـة 

 إنسـان مـا قبـل املتوسـطيحبهـا سـمي صا
Protoméditerranéen ؛ وهـو خيتلـف يف تقاطيـع مججمتـه عـن

وال يعـرف ـ حـىت اآلن ـ كيـف . إنسـان مشـىت العـريب
وهكـذا بقيـت .. ظهـر هـذا اإلنسـان يف مشـال إفريقيـا

هـل قـدم إىل هـذه .. اؤالت حولـه قائمـة إىل اآلنـالتس
؟ أم احنـدر عـن اإلنسـان ذي الصفـات ..راالديـار مهاجـ

؟ فأمـا االحتمـال األخيـر فقـد ..البهيميـة السابـق الذكـر
استبعـده العلمـاء؛ نظـرا لكونـه خيتلـف كثيـرا عـن 

وعليـه فقـد رجحـوا فرضيـة أن يكـون قـدم . النياندرتـايل
ويبـدو أن هـذا . مـن الشـرق؛ عبـر اجلنـوب التونـسي

ن ـ حينهـا ـ ألن إمكانيـة االتصـال متوفـرة عبـر ممكـ
يف  التاسيـلياجلنـوب الشـرقي؛ حيـث تتواجـد منطقـة 

اجلنـوب اجلزائـري؛ تلـك املنطقـة الـيت كانـت تزخـر 
وممـا يعـزز هـذا . باحليويـة، وبالتجمعـات البشريـة

ال؛ هـو اتضـاح مـا لإلنسـان القفـصي مـن ميـول ـاالحتم
ن مشاعـره؛ وهـذا بالطبـع مـن السمـات ــة للتعبيـر عفني

باإلضافـة إىل . البـارزة يف التجمعـات اإلنسانيـة بالتاسيـلي
إنسـان ذلـك الحـظ املختصـون تشـاـا واضحـا بيـن 
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 أيبيـرو مغـريب ، واإلنسـان املسـمىمشـىت العـريب
L’Ibéromaurusienىل فـرع ؛ وعليـه فقـد رجحـوا انتمائهمـا إ

واحـد؛ انتقـل مـن مشـال إفريقيـا إىل أوروبـا عبـر جبـل 
وهـذه األصنـاف وجِـد أشباههـا يف الساحـل . طـارق

لـذا رجحـوا فكـرة أن . الشـرقي مـن البحـر املتوسـط
يكـون هـذا اإلنسـان قـدم مهاجـرا مـن تلـك اجلهـات 

مـن  املشرقيـة؛ وعليـه تكـون هجـرة هـذا اإلنسـان
  ..اًوارد الاـالشـرق إىل الغـرب احتم

؛ الـذي Le Néolithiqueأمـا العصـر احلجـري احلديـث 
م؛ فقـد ظـل سائـدا ببـالد .سنـة ق 4.000حـدد حبـوايل 

. املغـرب؛ حـىت ظهـور املراكـز التجاريـة الفينيقيـة األوىل
وقـد اكتشفـت بقايـا هـذا العصـر يف مشـال البـالد 
وجنوـا؛ حيـث متيـزت بقايـا اإلنسـان املكتشفـة باجلنـوب 

ويف . 1ا بأصـول سودانيـةـباختالطه) يف اهلقـار، والتاسيـلي(
هـذا العصـر بالـذات بـدأت الصحـراء تكشـف عـن 
وجههـا الشاحـب؛ بعـد اجلفـاف الـذي أخـذ حيـل 

وعليـه ميكـن ـ يف هـذه احلـال ـ . بالبـالد تدرجييـا
للهجـرات أن حتـدث؛ هروبـا مـن اجلفـاف؛ مـن اجلنـوب 
حنـو الشمـال، ومـن الشـرق حنـو الغـرب؛ سعيـا وراء 

أمـا . ـة أيـن يسهـل العثـور عـلى الغـذاءاملناطـق اخلصب
االفتـراض القائـل حبـدوث هجـرات مـن الشمـال إىل 
اجلنـوب؛ يف تلـك احلقبـة التارخييـة القدميـة؛ فقـد استبعـده 
العلمـاء؛ نظـرا للظـروف الطبيعيـة القاسيـة؛ الـيت كانـت 

                                     
: لالستـزادة بمعلومـات أوسـع في هـذا الموضـوع يستحسـن اإلطـالع عـلى مـا جـاء في 1

L’Homme Avant L’Ecriture, sous la direction de André Varagnac. et L’Homme par 
Gustav Schenk. et Initiation a la Prehistoire de L’ALGERIE.   وتاريـخ إفريقيـا الشماليـة .

  .لشـارل أنـدري جوليـان
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ـد وعليـه فق. تكتنـف قـارة أوروبـا؛ بعصورهـا اجلليديـة
رجحـوا حـدوث هجـرات بشريـة مـن مشـال إفريقيـة؛ 

  .حنـو أوروبـا بعـد نـزوح اجلليـد عنهـا
  
  :القـول الفصـلهـ ـ 

والسـؤال الـذي يبـقى يبحـث عـن جـواب مقنـع 
ألي جنـس أو ساللـة ينتـمي سكـان املغـرب : هـو

؟ بالطبـع فاجلـواب الشـايف ال ميكـن انتظـاره ..احلالييـن
حاليـا؛ لكـن مـن السهـل تكويـن صـورة تتميـز بـشيء 
مـن الوضـوح يف هـذا اـال؛ لـو أن الدارسيـن اختـاروا 
املوضوعيـة، وابتعـدوا عـن األحكـام املتأثـرة باألهـواء 

مـن هنـا ال بـد مـن االعتـراف بوجـود . وامليـول اخلاطئـة
ـم امتزجـوا سكـان قدمـاء جـدا يف هـذه الديـار؛ ولكنه

بأجنـاس عديـدة؛ أتـت إىل البـالد يف موجـات بشريـة 
وـذا ال ميكـن . خمتلفـة منـذ حقـب موغلـة يف القـدم

تكذيـب ـ بشكـل قطـعي ـ األقـوال الـيت مفادهـا أن 
ن اليمـن؛ ألن ـهجـرات بشريـة أتـت مـن الشـام أو م

عبـر  احلـروب واجلفـاف والكـوارث الطبيعيـة كانـت ـ
األحقـاب التارخييـة ـ أهـم العوامـل املتسببـة يف انتقـال 

وهـذا مـا . املوجـات البشريـة مـن منطقـة إىل أخـرى
.. كـان حيـدث يف املعمـورة كلهـا؛ وال سبيـل إىل نكرانـه

اءت؛ دون ـومـع هـذا ال ميكـن قبـول األساطيـر كمـا ج
لـم تكـن هي احلقيقـة مـع أـا وإن . متعـن فيهـا أو نقدهـا

  ..كلهـا؛ فقـد تكـون نصفهـا أو جـزءا منهـا عـلى األقـل
لـذا فالقـول الفصـل هـو أن سكـان البـالد املغربيـة 
مشكليـن مـن مزيـج بشـري؛ تكـون ـ عبـر قـرون 
وقـرون ـ مـن سـالالت خمتلفـة، وأجنـاس متباينـة؛ انتقـل 
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موجـات بشريـة عديـدة، أسالفهـم إىل هـذه الديـار ضمـن 
وهجـرات إنسانيـة كثيـرة؛ يف فتـرات تارخييـة يتعـذر 

وكثيـر مـن الدالئـل العلميـة تثبـت أن . حصرهـا بالكامـل
وقـد مجـع . سكـان هـذه البـالد ال جيمعهـم جنـس واحـد

شـارل أندريـه جوليـان األعمـال املخربيـة الـيت قـام ـا 
ولوبـالن   Chantreوشانتـر  Bertholonون برتولـ: علمـاء مثـل

Leblanc  .وهـذا البحـث يف (( :ثـم خلـص إىل القـول
األصنـاف الغالبـة مـا زال يف بدايتـه؛ وسيكـون مثـرة 
املستقبـل؛ إذ أن مقارنـة هـذه األصنـاف مـن حيـث 
الشكـل الظاهـري هي وحدهـا الـيت ستسمـح بإقامـة 

ويف الوقـت احلاضـر يكـون مـن . تصنيـف علـمي
الصلـف أن نقـوم بعمـل آخـر غيـر تضميـن النتائـج 

مـن اصلـة الـيت تـدل عـلى جتـزؤ بـالد الرببـر احل
إال أنـه ـ مـا إن يتيسـر لنـا معرفـة . حيـث أجناسهـا

املغـريب ـ حـىت : الرببـري الـذي ميكـن تسميتـه حبـق
وبقـدر . يبـدو صنفـا اجتماعيـا لـه خصائصـه الواضحـة

نتمكـن مـن إبـراز حرصنـا عـلى طرافـة الرببـري؛ 
  .1))الوحـدة لتاريـخ بـالد الرببـر ضـرب مـن

ونظـرا لكـون شبـه اجلزيـرة العربيـة منطقـة معروفـة 
بتصديـر اجلماعـات البشريـة املهاجـرة منـذ قديـم الزمـان؛ 
فمـن اجلائـز ـ إذن ـ حـدوث بعـض اهلجـرات؛ انطالقـا 
منهـا حنـو مصـر أوال، ثـم ينتقـل أصحاـا بعـد ذلـك؛ 

اليـة إىل بـالد املغـرب؛ الـيت كانـت تعـرف ـ كمرحلـة ت
وكمـا هـو .  La Libyeليبيـاأو  لوبيـاآنئـذ ـ باسـم 

معـروف لـدى املهتميـن عمـا ميكـن أن حتدثـه احلـروب 
                                     

  .70: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


39 
 

خلخلـة واضطـراب يشجعـان عـلى النـزوح، : مـن
ويتسببـان يف تشريـد اجلماعـات املهزومـة؛ هربـا مـن القتـل 

لـذا فاحتمـال هـروب فئـات مـن . اد والعبوديـةواالضطهـ
أنصـار جالـوت املقتـول حنـو مصـر، ثـم بـالد املغـرب 

وعليـه فـال .. أمـر وارد، وال يستـدعي الرفـض والنكـران
غرابـة مـن حـدوث تلـك اهلجـرات؛ وإمنـا الغرابـة تكمـن 

ـدة يف عرضهـا بتلـك الصـورة األسطوريـة الساذجـة؛ املعتم
مـن قبـل اإلخبارييـن؛ الذيـن حصـروا اهلجـرات يف شخـص 

وبذلـك فـال .. واحـد، أو بعـض األشخـاص احملدوديـن
حـرج يف االعتـراف باحتمـال وجـود فئـات ـ ببـالد 
املغـرب ـ تنسـب نفسهـا إىل كنعـان أو العمالقـة أو 

ر فمزاعمهـم تستحـق التقديـ.. األقبـاط أو محيـر أو مضـر
  ..مـا لـم يثبـت عكسهـا

فيمـا اتضـح مـن معطيـات تارخييـة ف ؛ومجلـة القـول
أن سكـان البـالد املغاربيـة احلالييـن هـم  ثبـتصحيحـة؛ 

إنسـان مشـىت العـريب، : نتـاج مزيـج بشـري تشكـل مـن
واإلنسـان القفـصي، وعناصـر سودانيـة نزحـت مـن 

ازدادت هـذه التركيبـة اجلنـوب؛ وكلمـا مـرت السنـوات 
البشريـة مزجـا وتعقيـدا؛ بفضـل استيعاـا واحتوائهـا 
لفئـات بشريـة جديـدة؛ قدمـت مهاجـرة مـن الشـرق، 

ومـع مـرور الزمـن تفاعلـت تلـك . واجلنـوب والشمـال
املوجـات البشريـة املهاجـرة واندجمـت مـع غريهـا مـن 

و اآلتيـة بعدهـا؛ فأضـحى اجلماعـات املستقـرة مـن قبـل، أ
مجيعهـم ميثلـون جمتمعـا واحـدا؛ انصهـر يف بوتقـة التاريـخ 
الواحـدة؛ الـيت شكلـت عبقريـة هـذا الشعـب املتميـزة، 

فعـرف هـذا  .واملطعمـة بالتجـارب اإلنسانيـة املختلفـة
، وعنـد الرببـراتمـع ـ عندئـذ ـ لـدى بعضهـم باسـم 
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ومـن هنـا ميكـن قبـول . األمازيـغ اآلخريـن باسـم
األقـوال الـيت تنـص عـلى مـجيء اجلماعـات العربيـة، 

ولكـن ال يعـين .. واليهوديـة، واحلاميـة مـن بـالد العـرب
هـذا أن مجيـع مـن يف بـالد املغـرب قدمـوا ضمـن تلـك 

وهكـذا ليـس هنـاك مـا يدعـو إىل احلـرج أو .. اهلجـرات
؛ عندمـا يعتقـد بعضهـم أـم ينتسبـون إىل االستنكـار

فكـل ذلـك حمتمـل وجائـز .. قحطـان أو كنعـان أو غيـره
وهـذه .. مـا لـم يثبـت عكسـه، أو يظهـر مـا ينفيـه

الظاهـرة ـ كمـا هـو معلـوم ـ ال ختتـص ـا بـالد 
املغـرب فحسـب؛ بـل عرفتهـا جـل شعـوب املعمـورة؛ يف 

. اآلسيويـة، واألوروبيـة، واإلفريقيـة: ـم بقاراتـهالعالـم القدي
ومـن خـالل مـا سبـق؛ يبـدو أن البحـث عـن حقيقـة 
شعـب األمازيـغ ال يكـفي القيـام ـا يف بـالد املغـرب 
فحسـب؛ بـل يستحسـن الشـروع يف أحبـاث معمقـة يف 

مصـر وإثيوبيـا واليمـن ووسـط : بـالد املشـرق؛ كـ
فاحلقيقـة كمـا . العربيـة ومنطقـة اهلـالل اخلصيـباجلزيـرة 

  ..  يظهـر مدفونـة يف تلـك املناطـق
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  :لغـة األمازيـغ وآداـمـ )2
ال سبيـل إىل نكـران أنـه كانـت لألمازيـغ لغـة 

الـيت احنـدرت عن  تفنـغ؛، أو تيفينـاغيكتبوـا بأجبديـة 
أجبديـة لوبيـة قدميـة؛ وهي مـا زالـت مستعملـة ـ يف هـذه 

؛ وتتميـز بكوـا لغـة التارقيـةاأليـام ـ ضمـن األوسـاط 
؛ وكانـت يف البدايـة تكتـب منفصلـة  consonnantiqueصامتـة 

مـن اليميـن إىل الشمـال، ومـن : يف االجتاهـات كلهـا
ن؛ ثـم مـن األعـلى إىل األسفـل، ومـن الشمـال إىل اليميـ
.. وحروفهـا ليسـت كاملـة حـىت اآلن. األسفـل إىل األعـلى

) املعروفـة بالليبيـة أو اللوبيـة(وكانـت هـذه الكتابـة 
بـل تعتبـر مـن . منتشـرة يف كامـل بـالد املغـرب القديـم

 أقـدم الكتابـات يف لغـات القـارة اإلفريقيـة؛ إىل جانـب
كمـا أـا مصنفـة . 1الكتابـة اإلثيوبيـة املعروفـة باملَروِيـة

وقـد اختلـف املختصـون يف . ضمـن أقـدم لغـات العالـم
فمـن قائـل أـا تنتـمي إىل العائلـة الساميـة، : أصوهلـا األوىل

إيل قائـل بانتمائهـا إىل العائلـة اللغويـة احلاميـة؛ بينمـا 
  .. حكمهـم بكوـا يافثيـة األصـلاشتـط آخـرون يف 

واحلقيقـة الـيت أمجـع عليهـا الثقـاة واحملققـون هـي 
أـا حاميـة األصـول، ومتأثـرة بالساميـة تأثيـرا 

هـذا ـ بالطبـع ـ إذا صحـت هـذه التقسيمـات ..(كبيـرا
التوراتيـة التقليديـة للتـراث اإلنسـاين عـلى أنـه ال خيـرج من 

ومـا يعـزز ) ساميـة وحاميـة ويافثيـة: ث أسـرحـدود ثـال
هـذا الـرأي هـو قرـا الشديـد مـن اللغـة املصريـة 

كمـا أن أجبديتهـا تلتـقي يف كثيـر مـن األحيـان . القدميـة
: مـع األجبديـة العربيـة القدميـة املعروفـة باملسنـد؛ بفروعهـا

                                     
  .160ـ  158: ثـم ص ص. 28: ، ص42: عروبـة البربـر، الوثيقـة رقـم 1
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بـر الفينيقيـة أهـم وتعت. 1الثموديـة، واللحيانيـة، والصفائيـة
اللغـات املؤثـرة يف اللغـة األمازيغيـة؛ وهـذا مـا ميكـن 

؛ فامسهـا يـدل عـلى تفنـغأو  تيفينـاغاستشفافـه من أجبديـة 
ويبـدو أن هـذه األجبديـة كانـت جتـد عنايـة مـن .. هـذا

طـرف أبنائهـا، أو مـن قبـل فئـة منهـم يف العهـد 
يفسـره وجودهـا بيـن قبائـل  الفينيـقي؛ وهـذا مـا

ومـع هـذا لـم يتـم العثـور عـلى مؤلفـات . التـوارق
.. كتبـت ـذه األجبديـة؛ مـا عـدى بعـض مشاهـد القبـور

تكتـب من  تفنـغويف العهـد الفينيـقي أضحـت كتابـة 
ن ـوم. اليميـن إىل الشمـال؛ مثلهـا مثـل اخلـط الفينيـقي

ن الشبـه جيمـع ـبعضهـم أن شيئـا مجهـة أخـرى يعتقـد 
ومـا اكتشـف من كتابـة يف ) الليبيـة(بيـن األمازيغيـة 
؛ باإلضافـة إىل التشابـه بينهـا  L’ Ibériqueجنـوب أسبانيـا 

وخطـوط يونانيـة فرعيـة   L’Erusgueوبيـن خـط االتروسـك 
ورمبـا حـدث هـذا نتيجـة االحتكاكـات الـيت .. أخـرى

ولكـن الراجـح . بـر فتـرات تارخييـة خمتلفـةحدثـت ع
فيمـا ذكـر هـو االرتبـاط القـوي بيـن اللغـة األمازيغيـة 
واللغـات احلاميـة بالدرجـة األوىل، ثـم اللغـات الساميـة يف 

  ..Chamito-Sémitique 2درجـة ثانيـة 
  

  :البديـل األجنـيبـ أ 
أن بعـض فمـا يهـم هـو  ؛أمـا يف العهـد الرومـاين

 أبوليـوس: األمازيـغ كتبـوا جملـدات عديـدة؛ مثـل
؛ ذلـك األديـب واخلطيـب ابـن  Apulée)آبـويل(املاضـوري 

                                     
جديتيـن أرجـع إلى كتـاب عروبـة البربـر  لمحمـد عـلي للمزيـد مـن المعلومـات حـول تقـارب األب 1

  .مـادون؛ فهـو يحتـوي عـلى مـادة غزيـرة ومستوفيـة الشـروط؛ يمكنهـا تعزيـز هـذا الـرأي
2 Les Berbères, (Que sais-je ?) p p: 21 - 22. 288: ، ص1: ، وقبائـل المغـرب، ج.  
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؛ الـذي تربـع ـ يف وقتـه ـ  عـلى )مـداوروش(بلـدة 
عـرش اآلداب والفلسفـة؛ وكتـب جمموعـة مـن املؤلفـات؛ يف 

: الالتينيـة؛ منهـاشـىت العلـوم، والفنـون؛ ولكنهـا باللغـة 
جمموعـة أشعـار ضمهـا كتـاب األزاهيـر، وقصـة احلمـار 

أعتـرف : ((الذهـيب الـيت شـاع ذكرهـا؛ وكـان يقـول
بـأين أوثـر مـن بيـن اآلالت شـق القصـب البسيـط؛ 
أنظـم بـه القصائـد يف مجيـع األغـراض املالئمـة لـروح 

لهـاة، أو جـالل امللحمـة أو فيـض الوجـدان؛ ملـرح امل
وكذلـك ال أقصـر؛ ال يف اهلجـاء، وال يف األحـاجي؛ . املأسـاة

وال أعجـز عـن خمتلـف الروايـات، واخلطـب يثـين عليهـا 
البلغـاء؛ واحلـوارات يتذوقهـا الفالسفـة؛ ثـم مـاذا بعـد 
هـذا كلـه؟ إين أنـشئ يف كـل شـيء؛ سـواء باليونانيـة، أم 

فـس األمـل، ونفـس احلمـاس، ونفـس بالالتينيـة؛ بن
؛ امللـك األمازيـغي  Juba 2ثـم يوبـا الثـاين  .1))األسلـوب

الـذي اغتـرب وذاب يف الالتينيـة واإلغريقيـة؛ فكتـب 
التارخييـة، : جمموعـة مـن الكتـب يف مياديـن كثيـرة؛ منهـا

 :واجلغرافيـة، واللغويـة، والطبيعيـة، والشعـر، والفنـون كـ
. املوسيـقى والتمثيـل، والرسـم؛ ولكنهـا ضاعـت بكاملهـا

ـ  Libyca  Lesورمبـا يكـون أحـد كتبـه املعنـون بـ ليبيكـا 
يف أجزائـه الثالثـة ـ مفيـدا يف اجلوانـب الـيت ختـص 
اتمـع األمازيـغي بعاداتـه، ولغتـه وتقاليـده؛ ولكنـه ـ مـع 

كمـا . 2ـن مؤلفاتـهاألسـف ـ يبـقى بيـن مـا فقـد م
أنـه كتـب كتابـا آخـر يبحـث يف تاريـخ وجغرافيـة 

؛ واعتنـاؤه  Les Arabicaآرابيكـا : اجلزيـرة العربيـة؛ مسـاه

                                     
  .252: ، ص1: تاريـخ إفريقيـة الشماليـة، ج 1
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ثـم القديـس .. ببـالد العـرب يبعـث عـلى التسـاؤل
ابـن تاجستـه أو ( Saint Augustin  )أوغسطيـن( أوغسطينـوس
يتـه حـدود بـالد املغـرب؛ الـذي جتـاوز ص) سـوق أهـراس

كتـب هـو .. بـل اعتبـر مـن أبـرز فالسفـة عصـره
االعترافـات، : اآلخـر مؤلفاتـه بالالتينيـة؛ ومـن كتبـه

إن الدولـة الرومانيـة : ((ومدينـة اللـه؛ وهـو الـذي قـال
الـيت تعـرف كيـف حتكـم الشعـوب؛ لـم تفـرض عـلى 

سياسيـة فحسـب؛ بـل لغتهـا املغلوبـة منهـا سيطرـا ال
هـذا وكانـت مـدن إفريقيـة ونوميديـا الرومانيـة . 3))أيضـا

تزخـر نشاطـا وحيويـة حبلقـات التعليـم واخلطابـة 
واحملـاورات؛ كـل ذلـك باللغـة الالتينيـة الـيت كـان 
. األمازيـغ األثريـاء يتعلموـا يف مـدارس الرومـان اخلاصـة

ريـاف فقـد ظلـوا جيهلـون تلـك اللغـة؛ أمـا سكـان األ
  .. ويتعاملـون فيمـا بينهـم باللغـة األمازيغيـة غيـر املكتوبـة

وباإلضافـة إىل الذيـن ذكرناهـم مـن علمـاء األمازيـغ؛ 
مثـة ـ أيضـا ـ أدبـاء وحمامـون آخـرون؛ كانـوا يكتبـون 

 يـرالقانـوين الشه: ويعبـرون بالالتينيـة كذلـك؛ منهـم
، منيلـوس؛ والشاعـر Salvius Sulianus سالفيـوس جوليانـوس

، واخلطيـب كرنيتـوسواخلطيـب الفيلسـوف الـرواقي 
الـذي أصبـح حفيـده إمرباطـورا  سبتيمـوس سواريـوس

عـلى رومـا نفسهـا، ثـم الشاعـر واخلطيـب واملـؤرخ 
وهـو مـن مدينـة سريتـا؛  فرونتيـوس، ثـم فلـوروس
أستـاذا ألبنـاء اإلمرباطـور، وخطيبـا، ثـم أصبـح وكـان 
غيـر أن شـارل أندريـه جوليـان يبـدي مبالحظـة . 1قنصـال

                                     
   .248: ، ص1: تاريـخ إفريقيـة الشماليـة، ج 3
  .250: ، ص1: تاريـخ إفريقيـة الشماليـة، ج  1
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إن هـذا التكويـن تبـدو آثـاره يف : ((خاصـة إذ يقـول
فـفي . املسيحييـن منهـم، واملشركيـن: املؤلفيـن األفارقـة

يثـة، قرطـاج تعلمـوا كيـف يستسيغـون األفالطونيـة احلد
والتصـوف الفلسـفي، وتأمـالت مدرسـة اإلسكندريـة؛ 
وفيهـا حتمسـوا لسلسطيـوس، وفيهـا كذلـك هذبـوا 

. ميلهـم الطبيـعي إىل اخلطابـة العنيفـة الالذعـة املتحديـة
إـم لـم يكونـوا بارعيـن يف الكتابـة بقـدر مـا كانـوا 

طبعهـم  ولقـد نشـأ عـن. بارعيـن يف اجلـدال املرجتـل
الـذي كـان حيملهـم إىل االهتمـام مبـادة فكريـة غيـر 
متنوعـة ضـرب طريـف مـن التفكيـر والتعبيـر يزخـران 

إذن فحـىت أندريـه جوليـان مييـل إىل االعتقـاد . 2))حيويـة
بـأن األمازيـغي يبـدع يف مياديـن اخلطابـة واالرجتـال؛ أكثـر 

ومـا ميكـن إضافتـه ـ هنـا ـ .. منـه يف األعمـال الكتابيـة
إنـه إذا لـم يكـن مـا قالـه جوليـان صحيحـا؛ فعـلى 
األقـل فهـم يتحملـون ـ عبـر التاريـخ ـ مسئوليتهـم يف 
عـدم العنايـة بلغتهـم، والتـراخي يف العمـل عـلى تطويـر 

وهكـذا يصبـح أصحـاب ). التيفينـاغ(أجبديتهـا اخلاصـة 
ذيـن تسببـوا يف ضياعهـا وختلفهـا؛ هـذه اللغـة هـم ال

  ..وليـس الـدول الـيت حكمتهـم
  
    :كتابـة سكونيـة ب ـ

هـذا عـن العهـود القدميـة جـدا؛ أمـا يف العهـد 
اإلسـالمي فقـد كـان أكثـر وضوحـا؛ نظـرا ملـا مسحـت 
بـه احلفريـات الضئيلـة؛ الـيت مكنـت من رسـم تلـك 
الصـورة الباهتـة يف موضـوع اللغـة األمازيغيـة وأجبديتهـا 

                                     
   .250: نفسـه، ص 2
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إذا مـا و. قدميـا، ومـا قدمتـه املؤلفـات باللغـة األمازيغيـة
راجـع الباحثـون ـ موضـوع اللغـة املستعملـة ضمـن 
الكتـل الضخمـة من القبائـل األمازيغيـة؛ ومن خـالل مـا 

ادر املتوفـرة ـ جيـد أن بعـض املختصيـن قـد ـتقدمـه املص
حصـروا اللهجـات األمازيغيـة الكبـرى ضمـن جمموعـات 

ـرع عنهـا عـدد ثـالث؛ تعتبـر مبثابـة هلجـات أساسيـة؛ يتف
كبيـر مـن اللهجـات احملرفـة واملعدلـة؛ حسـب املناطـق 

اللهجـات : وهـذه اللهجـات الرئيسيـة هي.. اجلغرافيـة
. 1الزناتيـة، واللهجـات املصموديـة، واللهجـات الصنهاجيـة
: وتنتشـر اللهجـات الزناتيـة بشكـل واسـع يف املغربيـن

اجلزائـر وتونـس : اآلن عـلىويشتمـالن (األوسـط واألدىن؛ 
. ؛ كمـا توجـد بشكـل أضعـف يف املغـرب األقـصى)وليبيـا

أمـا اللهجـات املصموديـة فتتمركـز تقريبـا يف املغـرب 
ان يسميهـا أبـو بكـر بـن عـلي ـاألقـصى؛ وهي الـيت ك

؛ رمبـا كـان قولـه باللسـان الغـريب) البيـذق(الصنهـاجي 
إىل اختـالف هـذا اللسـان عن هلجتـه هـذا إشـارة منـه 

أمـا اللهجـات الصنهاجيـة فـهي منتشـرة ـ .. 2الصنهاجيـة
األوسـط : هنـا وهنـاك ـ يف مناطـق حمـددة من املغربيـن

واألقـصى، ويف املناطـق اجلنوبيـة الـيت تتاخـم حدودمهـا 
  .. الصحراويـة

إىل وقـد اكتـفى ابـن خلـدون باإلشـارة يف اقتضـاب 
اللهجـات الزناتيـة؛ الـيت قـال أـا ختتلـف عـن بقيـة 

ويف هـذا السيـاق يقـول يف متييـزه . اللهجـات األمازيغيـة
وشعارهـم بيـن الرببـر اللغـة الـيت يتراطنـون : ((لزناتـة

                                     
1 Les Berbères, (Que sais-je ?) p p: 19- 21.  
  .112: أخبـار المهـدي بـن تومـرت، ص 2
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. ((3ـا؛ وهي مشتهـرة بنوعهـا عن سائـر رطانـة الرببـر
ن يتطـرق ملعـىن ثـم يدخـل يف بعـض اجلزئيـات؛ حيـ

ل هـذه اللفظـة؛ ـفاعلـم أن أص: ((كلمـة زناتـة؛ فيقـول
الـيت هي زناتـة؛ من صيغـة جانـا؛ الـيت هي اسـم أيب 

وهـم إذا أرادوا اجلنـس يف التعميـم أحلقـوا ... اجليـل كلـه
وإذا أرادوا التعميـم . جانـات: باالسـم باملفـرد تـاء؛ فقالـوا

ونطقهـم ـذه . نونـا فصـار جاناتـنزادوا مـع التـاء 
اجليـم؛ ليـس من خمـرج اجليـم عنـد العـرب؛ بـل 

. ينطقـون ـا بيـن اجليـم، والشيـن، وأميـل إىل السيـن
ويقـرب للسمـع منهـا بعـض الصفيـر؛ فأبدلوهـا زايـا 
حمضـة؛ التصـال خمـرج الـزاي بالسيـن؛ فصـارت 

ثـم أحلقـوا . عـلى اجلنـسزانـات؛ لفظـا مفـردا؛ داال 
بـه هـاء النسبـة، وحذفـوا األلـف الـيت بعـد الـزاي؛ 

  .1))ختفيفـا لكثـرة دورانـه عـلى اللسـان
ومـع أن ابـن خلـدون لـم يتطـرق إىل موضـوع اخلـط 
األمازيـغي القديـم؛ فـإن سلفـه الرقيـق القيـرواين افتـرض 

كـان ـ يف حقيقـة وجـوب وجـود خـط هلـذه اللغـة؛ وإن 
األمـر لـم يعـرف عنـه شيئـا ـ ولكنـه رأى أنـه من غيـر 
املعقـول أال تكـون هلـذه اللغـة حـروف كانـت تكتـب 

ليـون (وقـد خصـص احلسـن الـوزان . 2ـا يف القديـم
يف كتابـه وصـف إفريقيـا بعـض الفقـرات أشـار ) األفريـقي

  .ولغتهـم بلهجاـا] األمازيـغ أي[فيهـا إىل كتابـة األفارقـة 

                                     
  .3: ، ص7: العبـر، مج 3
    .14ــ  13: ، ص ص7 :العبـر، مج  1
  .71: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 2
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إن هـذه الشعـوب : ((فبخصـوص اللغـة يقـول
املنقسمـة إىل ] قسـم األمازيـغ إىل مخسـة أقسـام[اخلمسـة 

تستعمـل لغـة ] األسـر[مئـات السـالالت وآالف املساكـن 
أي الكـالم  ))أوال أمزيـغ((واحـدة تطلـق عليهـا اسـم 

وهي اللغـة . العـرب الرببريـةالنبيـل؛ بينمـا يسميهـا 
اإلفريقيـة األصليـة املمتـازة واملختلفـة عن غريهـا من 

وملـا كانـت مشتملـة عـلى عـدد من املفـردات . اللغـات
العربيـة استـدل البعـض بذلـك عـلى أن األفارقـة ينتمـون 

ولكـن . إىل السبئييـن؛ وهـم سكـان اليمـن كمـا أسلفنـا
املخالـف يؤكـدون أن هـذه املفـردات إمنـا  أنصـار الـرأي

. أدخلهـا العـرب عندمـا جـاؤوا إىل إفريقيـة وفتحوهـا
وكانـت هـذه الشعـوب يف حالـة من البـداوة واجلهالـة 
حبيـث لـم تتـرك أي كتـاب يؤيـد إحـدى النظريتيـن؛ 
عـلى أن هنـاك اختالفـا يف اللهجـات؛ ال يف النطـق 

  . 3))أيضـا يف معـىن كثيـر من األلفـاظفحسـب؛ ولكـن 
وهـذا القـول يفيـد أن املؤرخيـن ـ يف تلـك العصـور 
ـ لـم يطلعـوا عـلى الكتابـة الـيت كانـت نسـاء التـوارق 

والسـر عـلى مـا يبـدو يكمـن هنـا؛ إذ .. تكتـب ـا
كـان الرجـال التـوارق ال يهتمـون كثيـرا بتعلـم خـط 

بينمـا اعتنـت بـه املـرأة وحافظت عليـه ضـد التيفينـاغ؛ 
ومـا ذكـره احلسـن .. الضيـاع طـوال قـرون كثيـرة

الـوزان خبصـوص احلالـة املزريـة الـيت كـان عليهـا 
األمازيـغ؛ تلـك احلالـة الـيت منعتهـم مـن تقديـم أدلـة 
مكتوبـة عـن أصوهلـم أو أصـول لغتهـم ال ميكـن تعميمـه 

شكـل؛ ألن احلقيقـة التارخييـة تنـص عـلى وجـود ـذا ال
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عـدد مـن األمازيـغ كانـوا ـ قبـل الفتـح اإلسـالمي ـ يف 
مستـوى علـمي يؤهلهـم إلعطـاء رأي مكتـوب يف ذلـك؛ 

أو رمبـا تكـون أعماهلـم تعرضـت  !!..واـولكنهـم لـم يفعل
كثيـر  ويف العهـد الرومـاين أيضـا كـان.. للضيـاع أو التلـف

مـن األمازيـغ مولعيـن بالتأليـف واحملـاورات الفكريـة؛ وإذا 
لـم يصـل إلينـا حـىت اآلن مـا يفيـد أـم كتبـوا عـن 
أوضاعهـم وأوضـاع شعبهـم فـال يعـين ذلـك أـم لـم 
يكتبـوا متامـا؛ خاصـة إذا علمنـا أن كثيـرا مـن إنتاجهـم 

  .. يكـون قـد ضـاع
ا ذكرنـاه ـ مـن قبـل ـ ال جيعـل ومـع هـذا فمـ

وزان ـ تغلبـت عليهـم ـاألمازيـغ بكاملهـم ـ كمـا قـال ال
البـداوة، واستحكـم فيهـم اجلهـل؛ فلـم يكتبـوا كتبـا 

فأمـا تعميـم اجلهالـة .. يشرحـوا فيهـا حاهلـم وأصوهلـم
عليهـم؛ فغيـر صحيـح، وأمـا كتابـة الكتـب فقـد كتبـوا 

لـدات يف العهـد الرومـاين؛ ورمبـا يف العهـد عشـرات ا
ولكـن مـا عثـر عليـه حـىت اآلن ـ حقيقـة ـ ال . الفينيـقي

كمـا متيـز األمازيـغ يف العهـد .. يـفي باحلاجـة املطلوبـة
اإلسـالمي بالثـراء الفكـري، وغـزارة اإلنتـاج العلـمي 

ـة، والفلسفـة العلـوم الديني: املكتـوب يف مياديـن عديـدة كـ
واللغـة واآلداب، والتاريـخ واجلغرافيـة، والرياضيـات، والفلـك؛ 

ولـم يصلـوا ـ يف . وغيـره مـن العلـوم الدينيـة والدنيويـة
أي عصـر كـان ـ إىل مـا وصلـوا إليـه يف العصـر 
اإلسـالمي؛ مـن رقي ومسـو يف العطـاء األديب والفلسـفي 

ـة؛ حبيـث ملئـوا األندلـس والفـين، ويف العلـوم كاف
بإبداعاـم، وأضـاءوا املشـرق بآداـم، وفنوـم، 

وسيـأيت الكـالم عـن هـذا بالتفصيـل .. ومبتكراـم
  ..الحقـا
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أمـا رأي احلسـن الـوزان خبصـوص األجبديـة املستعملـة 
يف كتابـة اللغـة األمازيغيـة؛ فهـو يقـول أن املؤرخيـن 

يعتقـدون بعـدم وجـود كتابـة خاصـة العـرب كانـوا 
باألمازيغيـة؛ وهـم يـرون أـا كانـت تكتـب باحلـروف 
الفينيقيـة والالتينيـة؛ ألن العـرب عندمـا فتحـوا إفريقيـة لـم 

] أي العـرب[هـم : ((ثـم يقـول. جيـدوا سـوى الالتينيـة
يعترفـون بـأن لألفارقـة لغتهـم اخلاصـة؛ ولكنهـم 

ن أـم يستعملـون عـادة يف كتابتهـا احلـروف يالحظـو
ويف الوقـت الـذي كـان حكـم إفريقيـة بيـد ... الالتينيـة
الفاريـن مـن خلفـاء بغـداد؛ ] يقصـد الفاطمييـن[املبتدعـة 

أمـروا بإحـراق مجيـع كتـب األفارقـة املتعلقـة بالتاريـخ 
ىل أنـه ويذهـب فريـق آخـر مـن مؤرخينـا إ... والعلـوم

كانـت لألفارقـة لغـة مكتوبـة خاصـة ـم؛ لكنهـم 
افتقـدوا هـذه الكتابـة؛ مـن جـراء احتـالل الرومـان 

ذلـك أن بـالد الرببـر كلهـا؛ سـواء ... لبـالد الرببـر
منهـا مـدن الساحـل أو مـدن الداخـل ـ أعـين املـدن 

 األضرحـة املشيـدة قدميـا ـ ال حتتـوي عـلى أيـة كتابـة يف
أو يف جـدران أي بنـاء إال وهي باحلـروف الالتينيـة دون 

وال أظـن أن األفارقـة استعملـوا هـذه احلـروف، . استثنـاء
واختذوهـا لكتابـة لغتهـم اخلاصـة؛ إذ ال شـك أن الرومـان 
ملـا انتزعـوا هـذه األماكـن مـن أيـدي أعدائهـم؛ حمـوا 

مجيـع النقـوش احلاملـة  ـ حسـب عـادة املنتصريـن ـ
آلثـار املغلوبيـن خبطهـم األصـلي قصـد إذالهلـم؛ وجعلـوا 

  .1))عوضهـا كتابتهـم الرومانيـة
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       :التسامـح املطلـقجـ ـ 
أمـا موقـف الفاحتيـن العـرب فكـان متساحمـا يف هـذا 
اجلانـب؛ ولـم تكـن اللغـة األمازيغيـة يف العصـور الـيت 

العهـد العثمـاين مضطهـدة، أو مكبوحـة؛ ألن سبقـت 
احلكومـات والـدول الـيت تعاقبـت يف حكـم ديـار املغـرب 

فمنـذ سقـوط .. كلهـا؛ كانـت مجيعهـا أمازيغيـة األصـل
الدولـة األغلبيـة لـم تقـم يف بـالد املغـرب سـوى دول 
مـن قبائـل أمازيغيـة؛ وحـىت قبـل سقـوط األغالبـة؛ فقـد 

الدولـة : كانـت يف بـالد املغـرب دول أمازيغيـة قائمـة مثـل
الرستميـة بتيهـارت، والدولـة املدراريـة بسجلماسـة؛ وحـىت 

اإلدريسيـة بفـاس، والفاطميـة بإفريقيـة؛ فقـد : الدولتيـن
ويف .. كانتـا ـ يف حقيقتهمـا ـ أمازيغيـة التكويـن واملنبـت

ـة مستعملـة يف حـدود هـذه الـدول كانـت األمازيغي
وخـالل وجـود الدولـة الرستميـة .. قدراـا التعبرييـة

سجلـت ـا بعـض الكتـب الدينيـة؛ أضـف إىل ذلـك مـا 
: أجنـزه ابـن تومـرت مـن رسائـل يف الديـن؛ منهـا

؛ إذ كـان ابـن ))العقيـدة((و)) املرشـدة((و )) التوحيـد((
ـول توجيهاتـه الدينيـة إىل تومـرت يعمـل عـلى تسهيـل وص

عامـة السكـان؛ لـذا فقـد حـرص عـلى كتابـة بعـض 
كتبـه الدينيـة باللغـة األمازيغيـة؛ الـيت كتبـت باحلـروف 

ولكنـه جتنـب ترمجـة أصـول الديـن اإلسـالمي إىل . العربيـة
  ).القـرآن واحلديـث(األمازيغيـة 

الفرنـسي ـ  ولـم حيـدث ـ يف يـوم مـا قبـل الغـزو
أن قمعـت األمازيغيـة أو حصـل اعتـرض عليهـا مـن طـرف 
أي كـان مـن النـاس؛ وإمنـا كـان قصورهـا، وحمدوديتهـا 
التعبرييـة هي أسـاس مشكلتهـا، والسبـب يف اجتنـاب العمـل 

ويف العصـر احلديـث .. ـا يف املياديـن العلميـة واإلداريـة
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أيضـا اهتمامـا كبيـرا مـن طـرف  عرفـت اللغـة األمازيغيـة
  René Bassetرينيـه باسيـت : الدارسيـن الفرنسييـن مثـل

  Emile-Félix Gautierوغوتييـه  Gsell (Steph.)وستيفـان قزيـل  
وكانـت .. ؛ وآخـرون William Marçaisوويليـم مـارسي 

منهـا مـا هـو يف : دوافعهـم يف هـذه األحبـاث خمتلفـة
لعلـم واملعرفـة، ومنهـا مـا كـان ألغـراض سبيـل ا
ومـع هـذا فلـم ختـرج .. ؛ ختـدم استعمارهـم.مشبوهـة

أحباثهـم عـن التعـرف عـلى هـذه اللغـة كعينـة 
أنثروبولوجيـة؛ لـذا فقـد بقيـت اللغـة األمازيغيـة حمصـورة 
ضمـن مناطـق معينـة، ولـم حتـض بعنايـة جـادة لترقيتهـا، 

دارس أيـام االحتـالل؛ مثلهـا يف ذلـك ـريسهـا يف املوال لتد
وملـا استقلـت اجلزائـر أصبـح األمـر . مثـل اللغـة العربيـة

خمتلفـا بالنسبـة للفرنسييـن؛ حيـث سارعـوا إىل تشجيـع 
بعـض املوجـات املشبوهـة؛ ممـا مسـح لبعـض املندسيـن 

ـم؛ لـكي ميلئـوا واملغرضيـن مـن انتهـاز الفرصـة املواتيـة هل
ذلـك امليـدان املهمـل؛ بغـرض ضـرب استقـرار البـالد؛ 
منطلقيـن مـن خلـف البحـار طبعـا؛ مومهيـن النـاس بـأن 

 ونوالغريـب أـم يصـر.. مثـة مشكلـة لغويـة باجلزائـر
عـلى معـادات اللغـة العربيـة؛ وحتميلهـا مـا حلـق باللغـة 

 الوقـت الـذي تقـف فيـه األمازيغيـة مـن ختلـف؛ يف
العربيـة يف خنـدق دفـاعي واحـد مـع األمازيغيـة ضـد 

وباملقابـل ميجـد هـؤالء املغـرر ـم .. هيمنـة الفرنسيـة
اللغـة الفرنسيـة؛ ويدافعـون عنهـا دفاعـا مستميتـا؛ يفـوق 

أو  حـىت دفـاع .. دفاعهـم عـن األمازيغيـة نفسهـا
وعليـه يستبعـد أن خيـدم هـذا .. ـمالفرنسييـن عـن لغته

  ..السلـوك مصلحـة اجلزائـر
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  :الفـن األمازيـغي ـ)3
ميكـن حصـر أقـدم النمـاذج الفنيـة لإلنسـان املغـريب 
القديـم فيمـا كـان ينجـزه مـن نقـوش ورسومـات عـلى 
: الصخـور، ويف بعـض األدوات الضروريـة الـيت يصنعهـا كـ

وقـد يكـون ذلـك اإلنسـان ينجـز نقوشـه . احلـلي واألواين
ورسوماتـه بغـرض مصلـحي؛ وليـس لغـرض املتعـة، أو 

كمـا أن اكتشـاف جمموعـة مـن . لدوافـع فنيـة حبتـة
املقابـر؛ ذات الشكـل اهلـرمي، واملخـروطي يفـضي إىل 
تشكيـل تصـور متقـدم؛ ملـا وصـل إليـه ذلـك اإلنسـان 

هـذا باإلضافـة إىل .  فـن العمـرانالقديـم مـن تطـور يف
نشاطـات فنيـة أخـرى كاملوسيـقى والغنـاء والرقـص 

  ..والتمثيـل
  

  :لغـة النقـوش والرسـومـ أ 
تعتبـر النقـوش املنحوتـة عـلى الصخـور يف بـالد 
املغـرب مبثابـة السجـل املفتـوح؛ يسمـح للمهتميـن بقـراءة 

ـب زمنيـة قدميـة جـدا ـ تاريـخ هـذه البـالد ـ منـذ حق
لـم يكـن اإلنسـان فيهـا قـد توصـل إىل اكتشـاف الكتابـة 

لـذا فقـد حـاول اإلنسـان املغـريب أن يسجـل .. بعـد
تارخيـه ومعتقداتـه بوسيلـة تعبرييـة مبتكـرة؛ وتتمثـل يف لغـة 
اخلطـوط اهلندسيـة، وألـوان الطبيعـة احمليطـة بـه؛ فتفنـن 

وظـل ذلـك السجـل الثـري .. ـا إبـداعوأبـدع أمي
باملعلومـات املتنوعـة، والفنـون الرائعـة مطويـا ومهمـال؛ 
حـىت سخـر اللـه لـه أفواجـا مـن العلمـاء والباحثيـن 
األوروبييـن؛ فنفضـوا عنـه غبـار الزمـن املتراكـم عبـر 

إذ انطلقـت محـالت البحـث عـن .. العصـور الطويلـة
املنحوتـة عـلى الصخـور ببـالد املغـرب يف الربـع النقـوش 
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األخيـر مـن القـرن التاسـع عشـر؛ مببـادرة مـن جـورج  
؛ الـذي واصـل أحباثـه طيلـة  J. B. Flamandبارتليـمي فالمـون 

. أربعيـن سنـة؛ عبـر مناطـق عديـدة مـن مشـال إفريقيـا
ة اختلطـت ويبـدو أن إجنـازات هـذا اجليولـوجي العلميـ

باألعمـال العسكريـة االستعماريـة؛ إذ شـارك يف احتـالل 
.. م1899عيـن صالـح ضمـن احلملـة الفرنسيـة عليهـا سنـة 

؛  Les pierres écrites)) احلجـارة املكتوبـة((وقـد صـدر كتابـه 
؛ ومنـذ هـذا م1921بعـد عاميـن مـن وفاتـه؛ أي يف سنـة 

الباحثيـن تتضاعـف؛ جريـا وراء مـا التاريـخ أخـذت أعـداد 
تقولـه النقـوش، ومـا ختفيـه مـن أسـرار ضمـن سطورهـا 

وقـد تضاعفـت قائمـة الباحثيـن األوروبييـن يف .. وأشكاهلـا
هـذا امليـدان؛ حبيـث ال يتسـع اـال لشـرح إجنازاـم 

فمـن أولئـك الباحثيـن مـن اعتـىن مبـا يف . كلهـا
إمييـل فليكـس : وختومهـا الشماليـة  مثـلالصحـراء، 

 .Mريغـاس . ، وم H. Breuilبـروي . ، وهـ E. F. Gautierغوتييـه

Reygasse  مونـورد. ، وت .Th. Monod  . ثـم الذيـن ركـزوا
. ، ول P. Graziosiقرازيـوزي، . ب: أعماهلـم عـلى ليبيـا مثـل

باملناطـق  ثـم مـن املهتميـن.  L. Frobeniusفروبنيـوس 
 .Mسولينيـاك . م: املعروفـة ببـالد الرببـر الشرقيـة وتونـس

Soligniac  وآرمبـورغ ،Arambourg  والدكتـور غوبيـر ،Dr. 
Gobert .ـا فـر: أمـا النـواحي الوهرانيـة، ومشاهلـا وجنو .

وأخيـرا هنـري لـوت . Pallary 1وبـاالري  ، R. Vaufreyفوفـري 
Henri Lhote  التاسيـلي واهلقـار :  أعمالـه القيمـة بـيف

  . 2واجلنـوب الوهـراين

                                     
   . 41ــ  38: مدنيـة المغـرب العـربي في التاريـخ، ص ص. 58: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
    .A La découverte des fresques du Tassili, et Vers D’Autres Tassilis:  أنظـر كتابيـه 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


55 
 

وقـد لوحـظ تقـارب شديـد بيـن مـا عثـر عليـه يف 
املناطـق الصحراويـة املختلفـة ومـا تـم اكتشافـه يف املناطـق 

األمـر الـذي يـدل عـلى سيـادة .. اجلنوبيـة مـن وهـران
ـا؛ وأغلـب الباحثيـن حضـارة واحـدة يف تلـك الربـوع كله

يعـودون بأقـدم النقـوش املنحوتـة عـلى الصخـور ـ يف 
بـالد املغـرب كلهـا ـ إىل احلضـارة الـيت ميـزت العصـر 

، والعصـر احلجـري احلديـث  Epipaléothiqueاحلجـري املتأخـر 
Néolithique . ومثـة مـن صنـف وحـدد النقـوش املنتشـرة يف

زمنيـا بشكـل نسـيب ـ حسـب  هضبـة التاسيـلي ـ
النشاطـات املعيشيـة الـيت كـان حيياهـا أولئـك السكـان 

  : 1القدمـاء؛ مثـل
  

 3500إىل . م.ق 5000الـذي سـاد مـن  عصـر الصياديـن ـ
  .م.ق
  .م.ق 1000إىل . م.ق 3500الـذي سـاد مـن  وعصـر الرعـاة ـ
الـذي سـاد يف األلـف األخيـرة قبـل  وعصـر احلصـان ـ

  .امليـالد
الـذي ظهـرت بـوادره خـالل املائـة  وعصـر اجلمـال ـ

سنـة الـيت سبقـت التاريـخ امليـالدي؛ وبالتحديـد يف سنـة 
؛ الـيت دارت )رأس الدميـاس(خـالل معركـة تابسـوس . م.ق 46

بـا وامللـك األمازيـغي يو) قيصـر رومـا(بيـن يوليـوس 
األول؛ الـذي حتالـف مـع خصـم سيـزار اللـدود بومـيب 

عـلى أن باحثيـن آخريـن صنفـوا تلـك الفتـرات ). مببايـوس(
الزمنيـة إىل أقسـام أخـرى؛ منهـا مـا وصـل إىل مخسـة 

                                     
   .65ــ  41: الصحـراء الكبـرى، ص ص 1
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أصنـاف؛ وداللتهـم عـلى ذلـك مـا كـان يغلـب عـلى 
  ..الصـور والنقـوش مـن حيوانـات

  
  :يـنعصـر الصياد ـ

فتـرة الـرؤوس املستديـرة؛ : يسميـه باحثـون آخـرون
. ألن صـور رؤوس اإلنسـان فيهـا تظهـر يف شكـل مستديـر

وعصـر الصياديـن هـذا متيـزه رسـوم ونقـوش حيوانـات 
الفيـل، والزرافـة، ووحيـد القـرن، والنعامـة، : مثـل

رويـة والوعـل، وجامـوس النهـر، والتمسـاح، والسمـك؛ واأل
وممـا مييـز هـذه الفتـرة ومينحهـا وضوحـا أكثـر؛ . خاصـة

أن احليوانـات املذكـورة كانـت ترسـم منفـردة؛ وليسـت يف 
كمـا كانـت تلـك احليوانـات يف الغالـب . شكـل قطعـان

وأسلـوب التصويـر مييـل إىل . عيـترسـم حبجمهـا الطبي
اخلطـوط عميقـة ويف حـال النحـت تكـون . الطبعيـة

؛ مـع ميـل إىل الدكنـة )V(وتأخـذ الشكـل الالتيـين 
وقـد ختيـل بعضهـم التقنيـة الـيت كـان يتبعهـا . والقتامـة

ذلـك الفنـان القديـم يف إجنـاز نقوشـه؛ وذلـك  أنـه كـان 
يبـدأ برسـم املوضـوع املـراد نقشـه؛ أوال بواسطـة مـادة 

ثـم يشـرع يف حفـر نقـاط تظهـر مـا يريـد رمسـه؛ 
متتاليـة فـوق اخلطـوط املرسومـة؛ بواسطـة منقـاش مـن 
عظـام احليوانـات، أو مـن الصـوان املدبـب؛ وبعـد ذلـك 
يكمـل عملـه بوصـل النقـاط، حـىت تصبـح خطـا متصـل؛ 
ثـم جيتهـد يف صقـل تلـك اخلطـوط وتعميقهـا بأداة 

لفـت النظـر ـ يف هـذه وممـا ي.. حجريـة صلبـة وحـادة
الفتـرة ـ أن صـور اإلنسـان كانـت قليلـة جـدا؛ ومـا 
اكتشـف منهـا حـىت اآلن تظهـر ذلـك اإلنسـان ملَثَّمـاً 
بقنـاع مـن جلـد احليوانـات؛ بينمـا تكـون أسلحتهـم 
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كمـا يبـدو . عبـارة عـن هـراوات، وعـصي معقوفـة
اديـن؛ وعليـه فقـد الكلـب كرفيـق دائـم ألولئـك الصي

يكـون هـو احليـوان األليـف الوحيـد الـذي تظهـره تلـك 
  .الفتـرة

  
  :عصـر الرعـاة ـ

فتـرة اجلامـوس؛ : أمـا عصـر الرعـاة فيسميـه آخـرون
وعصـر الرعـاة . بسبـب انتشـار صورهـا بشكـل واسـع

هـذا  تضـحى فيـه الصـور أصغـر حجمـا؛ وتبـرز الرتعـة 
وهنـا تغـدو الرسـوم متضمنـة لعينـات . ـة املظهريـةاإلطالقي

مجاعيـة أكثـر فساحـة؛ وبذلـك يتضـح التطـور الـذي 
ويف هـذه الفتـرة ظهـرت . ةـسـاد؛ بتجـاوز الصـور الفردي

الالتينيـة؛ بعمـق أقـل حـدة ) U(اخلطـوط يف شكـل 
ومـن احليوانـات املرسومـة يف هـذه . وأضعـف سـوادا

وحيـد القـرن، والنعامـة، والغنـم البـري، والغـزال، : ةالفتـر
واخلرتيـر البـري، واألسـد، ومحـار الوحـش، وبقـر 

وهنـا بـدأت صـور جامـوس النهـر . الوحـش، والسمـك
متيـل حنـو االختفـاء؛ بينمـا تصبـح صـورة الثـور هي 
الصـورة السائـدة واملنتشـرة بيـن رسـوم هـذا العصـر؛ 

ث تظهـر يف شكـل قطعـان كاملـة؛ وإىل جانبهـا حيـ
. األغنـام واملعـز؛ يف رعايـة الرعـاة وحراسـة الكـالب

ورمسـت جلـود تلـك الثيـران وحوافرهـا وأذناـا بدقـة 
ومـن جهـة أخـرى . متناهيـة تبعـث عـلى اإلعجـاب

: تظهـر الرسـوم تلـك الثيـران بقـرون منوعـة؛ منهـا
حنـو األمـام، أو األسفـل؛ حبيـث تشبـه أنيـاب املعقوفـة 

الفيـل؛ كمـا تتميـز تلـك الثيـران بالنحافـة؛ األمـر الـذي 
يبعـث عـلى االعتقـاد بأـا كانـت تستعمـل حلمـل املتـاع 
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واألشخـاص؛ ملـا كان عليـه رعاـا مـن ميـل إىل الرحلـة 
دة إىل اخللـف؛ وكانـت أثـداء البقـر ممتـ. وانتجـاع الكـأل

ممـا يفيـد أـا كانـت حتلـب مـن خلفهـا؛ وليـس مـن 
أمـا الرعـاة فكانـت صورهـم تظهرهـم عـراة؛ . اجلوانـب

وأحيانـا يكونـون مستوريـن مبـآزر؛ وكانـوا يظهـرون يف 
الرسـوم منشغليـن حبيواناـم، أو منهمكيـن يف األعمـال 

عـض الطقـوس أو منشغليـن البيتيـة، أو منهمكيـن يف أداء ب
أمـا أسلحتهـم . باالحتفـاالت، أو بعـض األعمـال الزراعيـة
كمـا تظهرهـم . فقـد أصبحـت هي السهـام واألقـواس

بعـض الرسـوم وهـم يف وضـع القتـال؛ وقـد اكتشـف 
هنـري لـوت صـورا لبعـض احملاربـات مـن النسـاء؛ كـن 

عـرف إن كـان ذلـك فيهـا يظهـرن بثـدي واحـد؛ وال ي
سببـه اختـالط األمـر عـلى الرسـام؛ حبيـث لـم يتمكـن 
مـن التمييـز بيـن الصـورة اجلانبيـة والصـورة الكاملـة؛ أو 
أنـه كـان صادقـا يف تصويـره لنسـاء تعمـدن بتـر أحـد 
ثـدييهـن؛ ـدف إزالـة العائـق الـذي مينعهـن عـن 

ومثـة مـن . عنـد اللـزوماستعمـال القـوس بشكـل جيـد 
يقسـم هـذا العصـر إىل فتـرة مستقلـة تـأيت قبـل عصـر 
احلصـان وتسـمى عصـر املاعـز والغنـم؛ ألمـا أخـذا 

  .يظهـران يف منتصـف هـذا عصـر الرعـاة
  

  :عصـر احلصـانـ 
أمـا العصـر الـذي نسـب إىل احلصـان؛ فسـمي بذلـك 

يـوان يف الرسـوم املنحوتـة نتيجـة لكثـرة صـور هـذا احل
وقسمـاه بعـض . عـلى الصخـور يف تلـك الفتـرة الزمنيـة

وباإلضافـة إىل ). العربـة(الباحثيـن أيضـا عصـر الدبابـة 
: احلصـان تشتمـل رسـوم ذلـك العصـر عـلى صـور
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املاعـز، والغـزالن، والنعـام، والزرافـات، واألسـود الصغيـرة، 
صـورة احلصـان كانـت يمـن عـلى  والريـم؛ عـلى أن

وكـان اإلنسـان يظهـر فيهـا بأسلحـة . تلـك الرسـوم
كمـا أخـذت صـور . الـدروع، والرمـاح: جديـدة مثـل

وكـان . الرجـال واحليوانـات تبـدو يف شكـل هنـدسي
فلتلـك . احلصـان يبـرز مـن خـالل العربـات الـيت جيرهـا

ع؛ وجيرهـا جـوادان أو أربعـة ـالعربـات عجلتـان أو أرب
. جيـاد وكانـت تظهـر باستمـرار وهي يف حـال طـراد

وتعلـو تلـك العربـات مظـالت تغـطي السائـق الواقـف 
  .عـلى منصتهـا وبيـده زمـام اخليـل

  
  :عصـر اجلمـلـ 

أمـا عصـر اجلمـل ـ اجلمـل ذي السنـام الواحـد 
مـن خـالل رسـوم  طبعـا ـ فيظهـر فيهـا هـذا احليـوان

أقـل جـودة وإتقـان فـين؛ ممـا عـرف يف الفتـرات السابقـة 
ويسـمى هـذا . عصـر الصياديـن، وعصـر الرعـاة: كـ

العصـر أيضـا بفتـرة التيفينـاغ؛ بسبـب وجـود هـذه 
الكتابـة منقوشـة عـلى الصخـور؛ إىل جانـب الصـور 

عصـر استمـر ويبـدو أن هـذا ال. املنقوشـة واملرسومـة
طويـال؛ حبيـث ميكـن دمـج الفتـرة اإلسالميـة ضمنـه؛ ألن 
بعـض النقـوش أخـذت تظهـر احلـروف العربيـة إىل جانـب 

  .  حـروف التيفينـاغ
  

  :متحـف الشمـس واهلـواءـ 
وقـد فتنـت تلـك النقـوش والرسومـات الفنيـة 
 املنتشـرة عبـر هضبـة تاسيـلي كثيـرا مـن العلمـاء

والفانيـن؛ واعتبـر موقعهـا املنبسـط يف اهلـواء الطلـق؛ 
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وهـذا مـا جعـل . أضخـم وأعظـم متحـف يف العالـم
: الباحـث والرحالـة السويسـري جـورج غريستـر يقـول

يف باريـس؛ فذكـرت  ]هنـري[تذكـرت معـرض لـوت ((
أن صـور تاسيـلي قـد أغنـت العالـم بكنـوز مـن 

وقـد اكتشـف ميـدان جديـد؛ يدهـش . اجلمـال الفـين
عشـاق الفـن، ويـدور برؤوسهـم؛ وهـو مـع ذلـك 

] رينيـه[ ووافقـين موسـو . ليـس بامليـدان اهـول كليـة
الء ال طاملـا أن عشـاق الفـن هـؤ: "عـلى رأيـي وقـال

أمـا األخصـائي فيستثيـره . يهتمـون إال بالشكـل واللـون
هـذا االكتشـاف بالطبـع؛ ولكنـه ال يشعـر بالسعـادة 

فهـو يواجـه عـددا مـن املشاكـل اجلديـدة . الفكريـة
الـيت ال يستطيـع حلهـا واألسئلـة الـيت ال يستطيـع 

يريـد  فهـو أشبـه مـا يكـون مبحاسـب. اإلجابـة عليهـا
أن يصـفي حساباتـه وأن يستخلـص نتائجهـا؛ ولكنـه 
يواجـه كـل حلظـة بنـدا جديـدا مـن احلسـاب؛ لـم 

 ]هنـري[فقـد أضـاف لـوت ... يكـن الحظـه يف البدايـة
نفسـه مـادة جديـدة؛ عندمـا قـام بـأول جـرد منظـم 

. م1959يف عـام  ]جـراد[ للصـور الصخريـة يف وادي جـرات
ـد نقـل فريقـه أربعـة آالف صـورة مـن جممـوع هـذه وق

الصـور؛ مستخدميـن طريقـة جديـدة استعملـوا فيهـا 
وكـان بيـن هـذه الصـور؛ أعظـم . املطـاط السائـل

النقـوش الـيت سبقـت التاريـخ، والـيت عرفـت حـىت اآلن؛ 
تصـور زرافـات ارتفاعهـا أكثـر مـن عشريـن قدمـا، 

قدمـا،  25وحيـد القـرن الـيت يبلـغ طوهلـا وحيوانـات 
. والفيلـة الـيت ترتفـع مخسـة عشـر قدمـا عـن األرض

ولكـن باإلضافـة إىل اكتشافـات لـوت؛ فـال يكـاد ميـضي 
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شهـر واحـد عـلى الصحـراء؛ منـذ أن استيقظـت مـن 
نومهـا الطويـل؛ إال وتظهـر اكتشافـات جديـدة يـزاح 

وقـد تـم . عـن صـور صخريـة جديـدةفيهـا الستـار 
اكتشـاف حنـو مـن عشريـن ألـف صـورة يف السنـوات 

وأعتقـد أن . القليلـة عـلى اجلـدران الصخريـة يف الصحـراء
هـذا الرقـم هـو ـ عـلى كـل حـال ـ أقـل مـن 

ويسـرد متحـف صـور الصحـراء قصـة "... احلقيقـة
واألجنـاس، والشعـوب، احلركـة، واحلضـارات املتعاقبـة، 

والقبائـل، والعشائـر الـيت أتـت معهـا إىل الصحـراء 
بفنهـا؛ أو ورثـت عـن أسالفهـا تقاليـد فنيـة كانـت 

ولكـن مـاذا متثـل هـذه . قائمـة ثـم محلـت رسالتهـا
األساليـب الفنيـة املختلفـة؟ وهـل يكـون كـل أسلـوب 

عـن مدرسـة، أو منهـا تعبيـرا عـن فنـان فـرد، أو 
عشيـرة؟ وهـل تطـورت هـذه األساليـب يف وقـت 
متزامـن وبصـورة مستقلـة أو يف تسلسـل تاريـخي؟ وهـل 
يف اإلمكـان تتبـع آثـار أي نظـام متسلسـل تارخييـا؛ 
سـواء بصـورة نسبيـة أو مطلقـة؟ وأيـة حضـارات أو 

ـذه أجنـاس أو شعـوب أو قبائـل أو عشائـر هلـا عالقـة 
األساليـب؟ وهـل كـان سكـان الصحـراء مـن السـود أو 
السمـر أو احلمـر أو البيـض؟ كانـت هـذه األسئلـة الـيت 

أمـا القائمـة احلقيقيـة . نوجههـا إىل بعضنـا البعـض
  . 1))فأطـول مـن هـذه بكثيـر
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  :األثـاث واحلـليب ـ 
النمـوذج الثـاين ـ مـن اإلجنـازات الفنيـة ـ هـي 
احلـلي الـيت كـان يتحـلى ـا ذلـك اإلنسـان املغـريب 
القديـم، ثـم املتـاع واألثـاث الـذي كـان يستعملـه يف أداء 

والسبـب يف تصنيـف مـا ذكـر بيـن . أغراضـه احلياتيـة
خيـص ـا النمـاذج الفنيـة هـو تلـك العنايـة الـيت كـان 

حليـه ومتاعـه؛ حبيـث يتفنـن يف تصميـم أشكاهلـا، ثـم 
حيـرص عـلى تزيينهـا ببعـض الزخـارف؛ قصـد إضفـاء 

هـذا وقـد كـان ذلـك . شـيء مـن اجلماليـة عليهـا
اإلنسـان املغـريب القديـم ـ يف احلقيقـة ـ ينظـر إىل مـا 

يـه ينجـزه مـن فنـون؛ عـلى أنـه عمـل عـادي تقتض
أمـا . احليـاة؛ وليـس ترفيهـا، وال متعـة ختـص خنبـة معينـة

احلـلي ـ فكمـا هـو معـروف لـدى املختصيـن ـ فـهي 
  . مستمـدة مـن أصـول قدميـة؛ هلـا عالقـة وطيـدة بالسحـر

واألدوات الـيت يستعملهـا ذلـك اإلنسـان املغـريب يف 
الت احلـادة أظافـره، أو بعـض اآل: النحـت والزخرفـة هي

ـَرة الـيت  املصنوعـة مـن الصـوان، والعظـام؛ باإلضافـة إىل املَغ
يلـون ـا رسوماتـه، ويضـفي عليهـا ـ بواسطتهـا ـ 

: أمـا اإلجنـازات الفنيـة فينجزهـا عـلى. مجـاال ورونقـا
بيـض النعـام املزخـرف، واألقـراط، والقالئـد، واألسـاور 

، واألواين الفخاريـة، واجللـود، باإلضافـة املعدنيـة، واخلالخـل
إىل بعـض املتـاع املصنـوع مـن األلـواح اخلشبيـة، وبعـض 
التحـف واألسلحـة املصنوعـة باملعـادن احلديديـة والنحاسيـة، 

  .. والفضيـة الـيت أخـذ يتفنـن فيهـا يف العصـور املتأخـرة
يـة مـن وكـان املغـريب القديـم يستمـد مواضيعـه الفن

الطبيعـة احمليطـة بـه؛ وتغلـب عـلى أعمالـه األشكـال 
اهلندسيـة؛ تلـك األشكـال املميـزة للفـن األمازيـغي حـىت 
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ويبـدو أنـه كـان يتجنـب رسـم اخلطـوط املنحنيـة . اآلن
. بقـدر اإلمكـان؛ وإن اضطـر إليهـا فقـد ال يبـدع فيهـا

هلـا اهتمامـات فنيـة  وقـد أظهـرت األحبـاث بـأن املـرأة
أكثـر ممـا هـو عليـه الرجـل؛ إذ كانـت ـ يف معظـم 
األحيـان ـ هي الـيت تقـوم بزخرفـة األواين اخلزفيـة، ومـا 

ومجلـة القـول فالفـن . لديهـا مـن متـاع كاألفرشـة مثـال
األمازيـغي حافظـت عليـه املـرأة؛ وظـل هـذا التقليـد 

وهـو مـا تظهـره الشواهـد .. اقائمـا إىل يومنـا هـذ
وغيـره .. بـاألوراس، وبـالد القبائـل، واهلقـار، والتاسيـلي

  .. مـن املناطـق اجلزائريـة، واملغربيـة املتعـددة
هـذا والبـد ـ هنـا ـ مـن اإلشـارة إىل أن الفـن 
األمازيـغي ـ بنماذجـه كلهـا ـ قـد تطـورت أغراضـه، 

عبـر العصـور الـيت مـر ـا هـذا ومواضيعـه، وتقنياتـه؛ 
الشعـب العريـق؛ إذ تأثـرت فنونـه بفنـون شعـوب أخـرى؛ 
جلبهـا معهـم احملتلـون لبـالد املغـرب؛ مـن إغريـق، 
.. وفينيقييـن، ورومـان، فعـرب، وأسبـان، وإفرنـج إلـخ

هـذا باإلضافـة إىل مـا اكتسبـه هـذا الشعـب مـن فنـون 
ط أبنائـه بشعـوب أخـرى كذلـك عـن نتيجـة الختـال

طريـق اهلجـرات، واملعامـالت التجاريـة؛ مثـل الشعـوب 
السودانيـة يف جنـوب البـالد، ومصـر يف شرقهـا؛ وشعـوب 

وهكـذا . الضفـة املقابلـة عبـر البحـر األبيـض املتوسـط
أضـحي الفـن األمازيـغي مطعمـا بالتـراث اإلنسـاين؛ الـذي 

ثقافـات متنوعـة؛ كانـت معروفـة منـذ حقـب أبدعتـه 
  ..قدميـة جـدا
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  :الفـن املعمـاري جـ ـ
رمبـا يكـون أقـدم إجنـاز معمـاري بـدائي شيـده 
اإلنسـان القديـم؛ هي تلـك املصاطـب أو القبـور الرابضـة يف 
بعـض املناطـق مـن بـالد املغـرب؛ منهـا ـ عـلى سبيـل 

ـيت عثـر عليهـا يف منطقـة اهلقـار؛ وهي املثـال ـ القبـور ال
الـيت أدهشـت الباحـث والرحالـة السويسـري جـورج 

وينتشـر فـوق مناجـم : ((1غريستـر؛ حيـث وصفهـا بقولـه
البالتيـن عـدد كبيـر مـن القبـور احلجريـة ذات أشكـال 
غريبـة؛ فبعضهـا ال يرتفـع أكثـر مـن شبـر فـوق سطـح 

عـلى شكـل اسطوانـة قطرهـا ثـالث  األرض، وبعضهـا
، ]شقهـا[برتقالـة " حـز"يـاردات، وبعضهـا عـلى شكـل 

" البوصـالت"كمـا أن بعضهـا عـلى شكـل زوج مـن 
لكـل منهـا قدمـان؛ طـول الواحـدة منهمـا عشـرون 
يـاردة، وميتـد بينهمـا حجـر مسطـح عـلى طـول ثالثيـن 

" نقـرة"وب، ويف وسطـه يـاردة مـن الشمـال إىل اجلنـ
ويعـزو الطـوارق . اإلبـرة" خـرم"غيـر مفتوحـة مثـل 

هـذه القبـور ومـا شاهـا مـن القبـور املماثلـة يف 
أسطورييـن؛ يعتقـدون  ]عتـاة[الصحـراء الوسـطى إىل مردة 

وعـلى الرغـم مـن . أـم عاشـوا يف الصحـراء قبلهـم
ييـه ومولـود؛ إال أن اخلبـراء احلفريـات الـيت قـام ـا غوت

مـا زالـوا حائريـن أمـام هـذه التماثيـل؛ فالقبـور متثـل 
أضرحـة تعـود إىل مـا قبـل اإلسـالم، وتشيـر إىل نظـام 

واألكثـر مـن هـذا أننـا ال . متطـور يف اللحـد والدفـن
فقـد حافظـت القبـور . نعـرف شيئـا عـن هـؤالء النـاس

  )).عـلى سرهـا
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وحسبمـا يظهـر فقـد طـرأ تطـور تدريـجي عـلى 
تلـك القبـور البدائيـة؛ حبيـث أضحـت تشيـد يف أشكـال 

وهـذا مـا ميكـن مالحظتـه مـن . هندسيـة ملفتـة للنظـر
خـالل اهلياكـل الضخمـة الـيت جتلـت يف شكـل خمـروطي، 

وقـد تطـور حجمهـا، . أو عـلى صـورة أهـرام صغيـرة
ورمبـا . ا مـن البساطـة إىل أوضـاع فنيـة متقنـةوتصميمهـ

بواليـة ) ومعناهـا القمـر(كـان قبـر كليوباتـرة سيليـنـه 
تيبـازة هـو الشكـل األكثـر تطـورا بيـن جمموعـة األهـرام 
املخروطيـة املنتشـرة يف بـالد املغـرب كلهـا؛ هـذا باإلضافـة 

ر الرابـض غـرب إىل مدراسـن القريـب مـن باتنـة، وجـدا
ومثـة مـن يـرى مـن الباحثيـن أن أهرامـات مصـر . تيـارت

  .. مستمـدة يف أصوهلـا مـن بعـض هـذه النمـاذج اللوبيـة
والبـد هنـا مـن إثبـات مـن قالـه ـ أيضـا ـ 
الباحـث السويسـري جـورج غريستـر عـن هياكـل أخـرى 

وتقـف : ((شيـدت قدميـا يف منطقـة اهلقـار؛ حيـث قـال
فـوق التـل يف " أغلـو"ثالثـة أبنيـة كاكـواخ األسكيمـو 

إـا مبنيـة مـن احلجـارة املنحوتـة، وقـد وثقـت . املنطقـة
بعضهـا بالطيـن؛ وتشبـه إىل حـد كبيـر ـ عنـد الفحـص 

وأحـد هـذه األبنيـة خـال، أمـا . ـ خاليـا النحـل
ازن الـذرة؛ الـيت إـا تبـدو كمخـ. اآلخـران فمغلقـان

بنتهـا ـ يف الظاهـر ـ إحـدى القوافـل املسافـرة مـن 
    .1))السـودان حنـو الشمـال

أمـا خبصـوص الفنيـات الـيت متيـزت ـا مساكـن 
املغاربـة القدمـاء؛ فيمكـن استنتـاج ذلـك مـن خـالل تتبـع 
التطـور الـذي عرفتـه تلـك الـدور؛ مـن العصـور القدميـة 
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) ماقاليـا(فمـن الكهـوف واألكـواخ . إىل العصـر اإلسـالمي
. أخـذ ذلـك اإلنسـان القديـم يتطلـع إىل التفنـن يف مسكنـه

غيـر أن الرحـل مـن أولئـك السكـان ظلـوا متمسكيـن 
.. مبساكنهـم املتنقلـة؛ إذ كانـت سهلـة للتفكيـك والنقـل

فقـد تفننـوا يف أمـا الذيـن اختـاروا االستقـرار مـنهـم 
مساكنهـم؛ الـيت كانـت يف البدايـة عبـارة عـن كهـوف 
زينـت ببعـض النقـوش؛ ثـم أضحـت أكوخـا مبنيـة 

وغالبـا مـا يتـم اختيـار األماكـن . بالطيـن واحلجـر
املرتفعـة لبنـاء القـالع واألبـراج؛ الـيت ختصـص حلفـظ 

الوقـت  ومـع مـرور. الذخائـر ضـد السلـب والنهـب
أصبحـت بيوـم تظهـر يف شكـل مربـع؛ حيـث كانـت 
الغـرف تشيـد عـلى اجلوانـب األربعـة؛ ويتـرك وسـط 

وقـد غـدت دور األمازيـغ . الـدار معرضـا للهـواء الطلـق
بعـد مـدة متيـل إىل اجلمـال، وتوفيـر الراحـة لسكاـا؛ 

حضـارات وذلـك نتيجـة الحتكاكهـم بعناصـر طارئـة مـن 
عديـدة؛ جاورـم واختلطـت ـم؛ فكـان التأثيـر واضحـا 
جليـا؛ وهـو مـا ميكـن تتبعـه يف هـذه األيـام؛ مـن 

  ..دول األمازيغيـة املختلفـةـإجنـازات الكيانـات، وال
وكمـا استفـاد أبنـاء هـذه البـالد مـن فنـون أمـم 

أيضـا  وحضـارات عديـدة؛ فقـد استفـادت أمـم أخـرى ـ
ـ مـن الفـن املغـريب؛ منـذ حقـب ضاربـة يف أعمـاق 

ويعـزز هـذا الـرأي النـص الـذي ورد يف املختصـر . التاريـخ
مهمـا بلـغ منـو : ((الكبيـر ملوسوعـة الروس؛ وترمجتـه هي

فهـو لـم يعـد ] املوجـود بأوروبـا[الرجـل النياندرتـايل 
ال يف شكـل إنسـان يظهـر يف آخـر الطـور املوستيـري إ

متأخـر؛ وإن هجـوم رجـال جـدد؛ قادميـن مـن إفريقيـة؛ 
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هـو الـذي سيبـث عقليـة عـن طريـق إيطاليـا وأسبانيـا؛ 
  . 1))مغايـرة؛ تنبـين عليهـا وتنجـر عنهـا نشـأة الفنـون

  
  :وسيـقى والغنـاء والتمثيـلـ امل د

رقـات متلكتـين حيـرة؛ مبعثهـا مـا جـاء يف كتـاب و
حلسـن حسـين عبـد الوهـاب؛ فيمـا يتعلـق بالفنـون 
اجلميلـة واملوسيـقى ـ عـلى اخلصـوص ـ لـدى األمازيـغ؛ 
إذ ينـفي هـذا الباحـث وجـود فنـون مجيلـة أو موسيـقي 

مهمـا تتبـع : ((وهـذا هـو قولـه بالضبـط.. لديهـم
 الباحـث رسـوم احلضـارة، واتمـع الرببـري؛ الـذي

يقطـن مشـال إفريقيـة ـ  مـن قديـم الزمـان ـ فإنـه ال 
جيـد للفنـون اجلميلـة ـ ومنهـا املوسيـقى ـ أدىن أثـر 
يذكـر؛ وغايـة مـا يقـال أن األهـايل األصلييـن كانـوا 
يتغنـون ببعـض أحلـان ساذجـة بسيطـة؛ رمبـا قلـدوا 

اجلنـوب فيهـا أغـاين الزنـوج احمليطيـن ـم مـن ناحيـة 
ـ الصحـراء الكبـرى والسـودان ـ فالقبائـل احملافظـة 
عـلى بربريتهـا األوىل مازالـت تصـوت بأحلـان أقـرب مـا 

وميكـن االستـدالل عـلى ... تكـون إىل إيقـاع السودانييـن
بساطـة املوسيـقى ـ ألي شعـب كـان ـ بـآالت الطـرب 

لرببريـة ليـس فاألمـم ا. الـيت يستعملهـا هلـذا الغـرض
يتخـذ يف ) الشبابـة(هلـا مـن األدوات إال مزمـار؛ وهي 

الغالـب مـن القصـب؛ ينفـخ فيـه، أو نـوع مـن الربـاب 
؛ وهـو عيـن مـا يوجـد )القمبـري(ذي وتريـن ال غيـر 

وهـذا مـن أكبـر الشواهـد . عنـد الزنـوج البدائييـن
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شـأن يف وكذلـك ال. عـلى تأخـر التلحيـن عندهـم
األصـوات نفسهـا، الـيت تتغـىن ـا القبائـل الرببريـة 

) الريـف(ـ كتامـة قدميـا ـ وبـالد ) زواوة(جبـل : مثـل
األدىن واألقـصى؛ ) السـوس(وأهـل جبـال املغـرب مـن 

فـإن اإليقـاع فيهـا بسيـط جـدا؛ وال يتجـاوز بعـض 
. دانييـنمقامـات السلـم؛ شبيـه مـا يشاهـد عنـد السو

وهـذه هي األحلـان الساذجـة الـيت وجدهـا العـرب عنـد 
عشائـر الرببـر ملـا فتحـوا البـالد عليهـم؛ وبـقي 
استعماهلـا شائعـا بيـن السكـان األصلييـن إىل أن امتـد 
التعريـب يف البـالد، ورسـخ يف البـالد اللوبيـة؛ فتحولـت 

؛ وانتشـرت عـلى أوضاعهـم بالتدريـج إىل أوضـاع عربيـة
مـر الزمـان مـن احلواضـر العربيـة أو املتعربـة حـىت 

  . 1))بلغـت قـرارات الرببـر
لقـد اندهشـت ـ حقـا ـ مـن أقـوال هـذا الباحـث 

وممـا زاد اندهـاشي؛ ذلـك . املعـروف بالتدقيـق والتحقيـق
املـزج واخللـط بيـن حقـب خمتلفـة؛ فهـو خيلـط بيـن 

وكـان مـن األفضـل أن . قبـل التاريـخ وبعـدهفتـرة مـا 
خيصـص فقـرة للحديـث عـن املوسيـقى يف ذلـك الزمـن ـ 
إن وجـدت طبعـا مـن خـالل النقـوش املكتشفـة ـ ثـم 
ينتقـل إىل زمـن القرطاجييـن، ثـم العصـر الرومـاين؛ وبعـد 
ذلـك يدخـل يف موضـوع املوسيـقى يف العهـد العـريب 

ولكنـه أشـار بشكـل خاطـف خللـو النقـوش . مياإلسـال
مـن أي إشـارة للموسيـقى؛ ثـم انتقـل مباشـرة إىل احلديـث 

مـع أن العصـر الرومـاين ال خيلـو مـن . عـن العهـد العـريب
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عينـات، ومنـاذج تؤكـد اهتمـام فئـة مـن األمازيـغ 
  ..باملوسيـقى؛ يف شكلهـا املتطـور

اهـودات اجلبـارة الـيت قـام ـا يوبـا واجلميـع يعلـم 
الثـاين يف نشـر الفنـون ـ بشـىت أنواعهـا ـ يف بـالده؛ 
 مثـل املوسيـقى الـيت أنشـأ ـ لتدريسهـا ونشرهـا ـ معهـداً

خاصـا بشرشـال؛ كمـا قـام هـو نفسـه بتأليـف موسوعـة 
أمـا التمثيـل فقـد أسـس يوبـا أيضـا . موسيقيـة ضخمـة

هـذا باإلضافـة إىل . معهـدا لتدريسـه يف شرشـال كذلـك
ولـم . معهـد النحـت الـذي أسسـه يف عاصمتـه شرشـال

يكـن يوبـا هـو الوحيـد املهتـم بالفنـون اجلميلـة ببـالد 
املغـرب آنئـذ؛ فثمـة آخـرون كانـت هلـم االهتمامـات 

ـاين البـد أن نفسهـا؛ ألن التأثيـر اإلغريـقي والفينيـقي والروم
يولـد اهتمامـا معينـا بيـن السكـان؛ وإذا لـم يهتـم بذلـك 

وهـذا مـا حـدث .. السكـان كلهـم فقـد يهتـم بعضهـم
يف شعـوب أخـرى؛ فليـس أفـراد تلـك الشعـوب بكاملهـم 

وعليـه فمجـرد وجـود تيـار فـين معيـن ـ حـىت .. فنانيـن
صـول النشـاط وإن كـان خفيفـا ـ فذلـك يعـين ح

ولـكي يتسـىن دراسـة هـذا امليـدان بشكـل . وتوفـره
: معمـق ودقيـق؛ يستحسـن دراسـة، ومتحـص الفترتيـن

الفينيقيـة والرومانيـة؛ فلعلهمـا مينحاننـا معلومـات أوسـع 
معنـا مـا قالـه احملـامي واألديـب  وقـد مـر.. وأمشـل

تـرف بـأين أوثـر مـن أع: ((الفيلسـوف األمازيـغي أبوليـوس
بيـن اآلالت شـق القصـب البسيـط أنظـم بـه القصائـد 
يف مجيـع األغـراض املالئمـة لـروح امللحمـة أو فيـض 

إذن فالشبابـة . 1))أو جـالل املأسـاة الوجـدان، ملـرح امللهـاة
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الـيت استهـان ـا حسـن حسـين عبـد الوهـاب كانـت 
ك األديـب الفيلسـوف؛ الـذي جـال مـن اآلالت احملببـة لذلـ

يف مصـر، وبـالد اإلغريـق، وبـالد الرومـان؛ ومسـع مـا 
فيهـا مـن آالت متطـورة، كمـا مسـع وتعـرف عـلى 
منـاذج عديـدة مـن الفنـون املوسيقيـة؛ ولكنـه مـع ذلـك 
ظـل حمبـا آللـة الشبابـة؛ ألـا مـن تراثـه، وقـادرة عـلى 

  ..ض بـه نفسـه مـن أغـراضأداء مـا تفيـ
أمـا القـول بالتأثيـرات الزجنيـة؛ فـال يعـين ذلـك 
خلـو البـالد مـن الفنـون املوسيقيـة بالتمـام؛ خاصـة إذا 
علمنـا أن التأثيـرات الزجنيـة قـد تعـود بداياـا إىل آالف 

وهـذه التأثيـرات هي إحـدى سنـن الكـون؛ .. السنيـن
أثـر وتقتبـس مـن غريهـا؛ وبذلـك فالشعـوب كلهـا تت

تتبـادل اإلنسانيـة اخلبـرات والتجـارب، وهكـذا متتـزج 
الثقافـات، وتلقـح احلضـارات بعضهـا بعضـا؛ ومـن هنـا 

وقـد مـر أيضـا مـا جـاء يف .. يـأيت التنـوع والثـراء
موسوعـة الروس الـيت تنـص عـلى التأثيـرات الفنيـة لبـالد 

وإن هجـوم : ((ى أوروبـا يف احلقـب احلجريـةاملغـرب عـل
رجـال جـدد؛ قادميـن مـن إفريقيـة؛ عـن طريـق إيطاليـا 

تنبـين  وأسبانيـا؛ هـو الـذي سيبـث عقليـة مغايـرة؛
 une invasion d’hommes)))). عليهـا وتنجـر عنهـا نشـأة الفـن

nouveaux venant d’Afrique, par L’Italie et L’Espagne, répandra une 
mentalité différente, provoquant la naissance de l'art.))1 .  . إذن فالتأثيـر

متبـادل، والتأثيـر قديـم ـ أيضـا ـ قـدم اإلنسانيـة 
  ؟    ..فمـا العيـب يف ذلـك.. نفسهـا
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  :النظـام القبـلي ـ)4
تـدرج اتمـع املغـريب القديـم ـ منـذ عصـور قدميـة 
جـدا ـ يف تنظيـم حيـاة أبنائـه، وتطويرهـا باالنتقـال مـن 

؛ إىل صـورة أوسـع؛ )العائلـة(شكـل األسـرة األغنيـة 
وذلـك عندمـا تكاثـر أفـراد النمـوذج املذكـور مـن 

ومبـرور الزمـن أصبحـت تلـك األسـر تشكـل . األسـرة
هـم وكغري.. مـا صـار يعـرف اآلن بالعشيـرة، أو القبيلـة

مـن اتمعـات القدميـة اضطرـم احليـاة القاسيـة لالنسيـاق 
وراء هـذا النهـج االجتمـاعي؛ الـذي فرضتـه الطبيعـة 

فاملشهـور عـن اتمـع األمازيـغي أنـه .. واملعـروف بالقبليـة
كـان مؤلفـا مـن قبائـل ال حتـصى؛ مقسمـة بدورهـا إىل 

مبثابـة بطـون وأفخـاذ  أجـزاء أصغـر؛ ميكـن أن تكـون
لي عنـد ـوعشائـر؛ كمـا كـان عليـه التقسيـم القب

وقـد تشكلـت تلـك القبائـل مـن األسـر .. العـرب
املتطـورة، ومـن جمموعـات أخـرى؛ تكـون قـد ) العائـالت(

ومـن جهـة . انضمـت إليهـا بواسطـة احللـف واجلـوار
ـم إىل التكتـل أخـرى ميكـن أن تكـون احلـروب قـد اضطر

وى القبيلـة؛ فتضـحى يف ـضمـن أحـالف أوسـع مـن مست
شكـل مجهـرات كبـرى؛ ينتـج عنهـا كيانـات قـد تقـوم 
مقـام الـدول؛ مثـل األحـالف الـيت شكلـت كيانـات يف 

مورطانيـا، : املناطـق الشماليـة مـن بـالد املغـرب؛ وهي
عـلى هـذا ـ مـن ولالستـدالل .. ومازيسولـة، وماسولـة

خـالل النصـوص القدميـة الـيت وردت عـن اإلغريقييـن 
والرومانييـن ـ ميكـن تلخيـص مـا متـت معرفتـه عـن 
: القبائـل املغربيـة قدميـا بسـرد أمساء بعـض منهـا مثـل

 Autoles وأوتولـويل، Banivrae وباينـوراي،  Masaseli ماسايسيـلي
 والقارمـونـت ، Gaetulia يتـولواجل،  Canarii وكانـاري، 
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 Massiliوماسيـلي ،  Aethiopia وأيثيوبيـا،  Garamantes) كارمانـيت(
،  Nasamones وناسامـوين،  Macae وماكـاي،  Phazonii وفـزاين، 

 ولواتـه،  Mareotae وماريوتـاي،  Marmaridae ومارمايـداي
Louatah 1 .  

ديـار املغـرب مـن وطبعـا ليسـت هـذه كـل مـا يف 
س واصفـا بـالد املغـرب ـفقـد كتـب هريودوت.. قبائـل

فهنـاك يف الداخـل؛ صحـراء ليبيـا؛ : ((اجلنوبيـة بقولـه
وعـلى أرض هـذه القفـار؛ تقـوم مساحـات واسعـة مـن 

... الرمـال متتـد مـن طيبـة يف مصـر إىل أعمـدة هرقـل
أيـام مـن طيبـة؛  عـلى بعـد عشـرةالعمونيـون ويعيـش 

وعـلى بعـد عشـرة أيـام أخـرى منهـا إىل الغـرب؛ تقـع 
أشجـار  أهـل نسامـونالعقيلـة؛ وهي واحـة يـزرع فيهـا 

وعـلى بعـد عشـرة أيـام أخـرى مـن ... النخيـل
العقيلـة؛ جبـل رمـلي آخـر؛ فوقـه ينبـوع وواحـة مـن 

 هـذه ويف. أشجـار النخيـل كغريهـا مـن الواحـات
 .القارمونـتاملنطقـة يعيـش شعـب قـوي وعظيـم يـدعى 

وهـذا الشعـب يغـطي األرض بامللـح ثـم يـزرع 
وهنـا تعيـش أيضـا الثيـران الـيت تـرعى  !؟؟..القمـح

فقروـا : الكـأل وهي تسيـر إىل الـوراء للسبـب التـايل
 ملويـة إىل األمـام؛ ولـذا فـهي تضطـر إىل املسيـر إىل

ويطـارد هـؤالء ... اخللـف عندمـا تـرعى الكـأل
الذيـن يعيشـون يف الكهـوف األحبـاش القرامونـت 

ويعتبـر هـؤالء األحبـاش . بعربـات جترهـا جيـاد أربـع
لكـن . الذيـن يعيشـون يف الكهـوف أسـرع النـاس عـدوا

ساكـين الكهـوف يأكلـون األفـاعي والسحـايل وغريهـا 
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وال تشبـه اللغـة الـيت يتحدثـون . احليوانـات الزاحفـةمـن 
ـا لغـة أي شعـب آخـر؛ فهـم يهـذرون مثـل 

  .2))الوطـواط
فـإذا مـا دقـق الباحـث فيمـا ورد ضمـن املصـادر 
اإلغريقيـة والرومانيـة سيتضـح لـه أن أولئـك األحبـاش أو 

ىن الكلمـة ومعـ(اإلثيوبييـن؛ كمـا تسميهـم تلـك املصـادر 
؛ ليسـوا )الرجـال الذيـن أحرقتهـم الشمـس: باإلغريقيـة

مـن الزنـوج؛ فهـم بلـون بـين؛ وتقاطيـع وجوههـم 
ورمبـا كانـوا منتشريـن يف .. ختتلـف عـن التقاطيـع الزجنيـة

كامـل الصحـراء؛ ومنهـم حسبمـا يبـدو الشعـوب الـيت 
شعـب القارمونـت أمـا . 1البافـور، والتيبـوس: عرفـت بـ

فهـو مـن اجلنـس األبيـض؛ وقـد كـان حمـط اهتمـام 
غيـر .. كثيـر مـن املؤرخيـن والباحثيـن؛ بـدءا ريودوتـس

أن غموضـا كثيفـا بـقي يكتنـف أصولـه؛ إذ ال يعـرف 
املختصـون ـ حـىت اآلن ـ مـن أيـن أتـت األفـواج األوىل 

ـة نزحـوا واختفـوا فيمـا وإىل أي جه. منـه إىل هـذه الديـار
ومثـة مـن يـرى أن هلـم عالقـة مـا مـع الشعـوب .. بعـد

البحريـة القادمـة مـن البحـر األسـود؛ بينمـا يـرى آخـرون 
أن هلـم عالقـة ـ وإن مازالـت غيـر واضحـة املعالـم ـ 

 1700ذي احتـل مصـر يف عـام ـمـع شعـب اهلكسـوس؛ ال
  . م.ق

يـرى بعضهـم أن الفتـح اإلسـالمي أمـا نزوحهـم ف
أجربهـم عـلى النـزوح جنوبـا؛ حيـث متركـزوا يف التاسيـلي 
واهلقـار؛ وبذلـك قـد يكـون أحفـاد القارمونـت هـم 

                                     
  .50ــ  49: الصحـراء الكبـرى، ص ص 2
   .54ــ  52: ، ص صهـسفن 1
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. 2وهـذا الـرأي رمبـا حـظي بقـدر مـن الصحـة. الطـوارق
ويبـدو أن هـذا الشعـب انضـم إىل صـف القرطاجييـن يف 

ـا؛ إذ كانـوا ضمـن جيـش حنبعـل يف حروـم ضـد روم
تلـك احلـروب؛ وقـد كانـوا معـه يف حصـاره لرومـا 

وملـا تغلبـت رومـا عـلى قرطاجـة؛ بـقي . أيضـا
القارمونـت مصـدر إزعـاج هلـا  مبناوشاـم، وغزواـم 

وعندمـا تطاردهـم جيـوش رومـا؛ ينسحبون إىل .. املفاجئـة
ومبـرور . ـون آبـار امليـاه خلفهـمأعمـاق الصحـراء؛ ويغلق

الوقـت استطاعـت رومـا مـن ترويضهـم وكسبهـم إىل 
صفهـا؛ إذ غـدوا ـ يف القـرن األول امليـالدي ـ ضمـن 

والراجـح أن النواحي الـيت . جيشهـا املسلـط عـلى الصحـراء
فـزان : سيطـرت عليهـا قبائـل القارمونـت هي مناطـق

ويقـال أن نفوذهـم امتـد غربـا حـىت  .والتاسيـلي واهلقـار
  .شواطئ احمليـط األطلنـطي، وجنوبـا إىل النيجـر

وكمـا نسبـت الفتـرة الفنيـة ـ الـيت تصنـف نقـوش 
وصـور الصخـور ـ إىل احلصـان والعربـة؛ فإـا كانـت 

مـع أن ال شـيء يثبـت . تسـمى أيضـا بفتـرة القارمونـت
وا ونقشـوا تلـك الصخـور بصـور اـم هـم الذيـن زخرفـ

اجليـاد وعرباـا؛ ذلـك أنـه ثبـت أن مجاعـات أخـرى ـ 
غيـر القارمونـت ـ كانـت جتـوب الصحـراء املغربيـة؛ 

وحيـاول الباحـث جـورج . بواسطـة عربـات جترهـا اخليـول
غريستـر أن يضـع معالـم تكشـف لـه الطريـق الغامـض 

يـل قـد قـام عـلى أن الليبييـن ولكـن الدل: ((1فيقـول
الذيـن كانـوا دائـمي اإلغـارة عـلى حـدود مصـر 

                                     
   .55ــ  51: ، ص صالصحـراء الكبـرى 2
   .55ــ  54: الصحـراء الكبـرى، ص ص  1
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الغربيـة كانـوا يستخدمـون اخليـول يف القـرن الثالـث 
وتذكـر أسطـورة عـن دولـة . عشـر قبـل امليـالد

الفراعنـة احلديثـة أن جنـود الفرعـون وضعـوا أيديهـم يف 
عـلى أربـع عشـرة عربـة . م.ق 1229معركـة دارت عـام 

. فرديـة العجـالت؛ غنموهـا مـن زعيـم ليـيب وأوالده
ويظهـر هـذا الدليـل؛ أن احلصـان والعربـة قـد وصـال إىل 
البـالد الواقعـة إىل الغـرب مـن مصـر ال مـن وادي 

فـفي القـرون األخيـرة مـن . النيـل؛ بـل مـن الشمـال
جـاءت موجـة مـن الشعـوب  األلـف الثـاين قبـل امليـالد

الـيت تسـمى بالبحريـة مقتحمـة حـوض البحـر األبيـض 
ومـن احملتمـل أن . املتوسـط؛ وقادمـة مـن البحـر األسـود

يكـون هـؤالء األقـوام قـد هبطـوا يف برقـة، وكانـوا 
ومـن . مسئوليـن عـن دفـع الليبييـن شرقـا ضـد مصـر

ـت قـد شكلـوا جـزءا مـن احملتمـل أن يكـون القارمون
ويوضـح هـذا االفتـراض املالمـح البحـر ـ . هـذا الغـزو

: متوسطيـة يف الصخـور الصحراويـة القارمونتيـة كـ 
مالبـس الرجـال والنسـاء، وأفخـاذ سائـقي العربـات 
الضيقـة وأكتافهـم العريضـة، وكذلـك اجليـاد وهي يف 

  )).حالـة غـارة
إىل فتـرة مـا بعـد الرومـان؛ البـد وقبـل االنتقـال 

مـن اإلشـارة ـ ولـو بـشيء مـن اإلجيـاز؛ بسبـب 
ضحالـة املعلومـات ـ إىل بعـض القبائـل الـيت تـردد 
ذكرهـا ـ دون أن تتعمـق املصـادر يف الكـالم عـن 

، قبيلـة جدالـة: أوضاعهـا االجتماعيـة والسياسيـة ـ منهـا
يلـة جدالـة كانـت حتتـل السهـوب فقب. وقبيلـة املزاملـة

اجلنوبيـة لنوميديـا؛ وقـد شغلـت جيـوش الرومـان، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


76 
 

أمـا . وأقضـت مضاجعهـم يف ديـار املغـرب زمنـا طويـال
قبيلـة املزاملـة فكانـت جتـاور املقاطعـة القرطاجيـة الرومانيـة؛ 
وبالتحديـد مبحـاذاة ضفـاف وادي مـالق؛ وكانـت قـد 

هـذا .. ـرة ضـد احلكـم الرومـاين عـدة مـراتانتفضـت ثائ
باإلضافـة إىل عـدد مـن القبائـل الـيت كانـت حماطـة 
بغمـوض كثيـف؛ وكـل مـا يعـرف عنهـا؛ أـا قامـت 
بثـورات ضـد الرومـان والونـدال مثـل القبائـل الـيت 

؛ بيـن سكيكـدة وقسنطينـة،  Bavaresثـارت يف جبـال البابـور
 Lesثـم التكتـل القبـلي الـذي عـرف باحللـف اخلمـاسي 

Quinquégentiens  ؛ وهـو عبـارة عـن مخـس قبائـل حتالفـت
يف املنطقـة احملصـورة بيـن دلـس وجبايـة؛ باإلضافـة إىل قبيلـة 

؛ انضمـت إليهـم؛ قادمـة مـن فاركسـنأخـرى بزعامـة 
ثـم القبائـل األوراسيـة الـيت . ـاس غربـامرتفعـات بلعب

؛ الـذي متكـن يوضـاسثـارت يف عهـد الونـدال بزعامـة 
مـن االستيـالء عـلى منطقـة واسعـة غـريب األوراس مبحـاذاة 

هـذا إىل جانـب املمالـك القبليـة الـيت . سهـل احلضنـة
، أرثايـاسبـالد النمامشـة، واحلضنـة بإمـرة : تشكلـت يف
؛ املعرفـة اآلن حبجـر الـروم؛ شـرق  Altavaوآلطـاوة 

تلمسـان، وصافـار جنـوب وهـران؛ بقيـادة اإلغليـد 
، ثـم اململكـة الـيت نشـأت جنـوب شرشـال مازونـة
  .ماستينـاسبزعامـة 

هـذا مـا أمكـن ذكـره فيمـا خيـص العصـور الـيت 
الـيت تدخـل  أمـا الفتـرة الزمنيـة. سبقـت الفتـح اإلسـالمي

ضمنهـا األحـداث الـيت حصلـت بعـد الفتوحـات 
اإلسالميـة؛ فهي أكثـر وضوحـا مـن الفتـرات املاضيـة؛ ألن 
املصـادر العربيـة كانـت أكثـر عنايـة بالسكـان األصلييـن، 

وكـان الكتـاب . وأوسـع حديثـا عـن القبائـل األمازيغيـة
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روايـات أمازيغيـة؛ العـرب يعتمـدون يف أخبارهـم عـلى 
  .مصدرهـا النسابـة األمازيـغ أنفسهـم

وإذا اعتمدنـا عـلى مـا ذكـره النسابـون عـن 
األمازيـغ، ومـا نقلـه املؤرخـون العـرب عنهـم؛ جنـد أن 
القبائـل األمازيغيـة تنتـشـر عبـر بـالد املغـرب كلهـا؛ مبـا 

ضافـة إىل ؛ باإل)اجلـزر اخلالـدات(فيهـا جـزر الكنـاري 
مساحـات واسعـة مـن األجـزاء الشماليـة للبـالد السودانيـة؛ 

بالسينيغـال ومـايل والنيجـر والتشـاد؛ ثـم : املعروفـة اآلن
وكانـوا مهيكليـن . اجلـزء الغـريب مـن الصحـراء املصريـة

. ضمـن قبائـل كثيـرة؛ ال ميكـن معرفـة عددهـا بالتحديـد
ؤرخيـن حصـروهـا ضمـن فئتيـن غيـر أن النسابـة وامل

قـد تصـل يف كثافتهــا، وتشعبهـا إىل مرتبـة . عظيمتيـن
شعـب، أو جـذم؛ حسـب البنـاء القبـلي املتبـع لـدى 

وعنـد مراجعـة مـا كتبـه ابـن خلـدون . النسابـة العـرب
يتضـح أنـه صنـف القبائـل األمازيغيـة إىل صنفيـن؛ وجعـل 

  :؛ ومهـاجـذممرتبـة  كـل فئـة منهمـا يف
  .مادغيـس األبتـر؛ نسبـة إىل جـذم البتـرـ 
  .برنـس؛ نسبـة إىل جـذم الربانـسـ 

بأمـا : فمـن قائـل. وقـد اختلـف النسابـة يف أمرمهـا
وكـل الـذي . ينتميـان إىل أب واحـد، وقائـل خبـالف ذلـك

يستحـق الذكر ـ هنـا ـ هـو أن عـلي بـن حـزم ـ 
الـذي كـان حمـل تقديـر واحتـرام مـن طـرف ابـن 
خلـدون ـ قـد سـرد آبـاء، وأجـداد مادغيـس األبتـر؛ 

غيـر أنـه أشـار ـ يف . آبـاء برنـسن ذكـر وصمـت عـ
موضـع آخـر ـ إىل احتمـال عودمـا إىل أب واحـد؛ هـو 
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أمـا . 1...))مادغـس، وبرنـس: فولـد بـر(: (؛ إذ قـالبـر
مازيـغ ابـن خلـدون نفسـه فينسبهمـا مجيعـا إىل أب هـو 

  .بـن كنعـانا
منـع  ورمبـا تسـاءل بعضهـم؛ مـا هـو العائـق الـذي

اتمـع األمازيـغي مـن تطويـر نظمـه االجتماعيـة؛ عـلى 
الرغـم مـن احتكاكـه مبجتمعـات أخـرى متطـورة؛ 

؟ .والرومانييـن ،كالفراعنـة، واإلغريقييـن، والفينيقييـن
ومبعـث هـذا التسـاؤل ـ حسبمـا يبـدو ـ هـو أنـه 

 الوقـت لوحـظ عـلى األمازيـغ متسكهـم بالنظـم القبليـة؛ يف
 القرطاجيـة ةـاإلمرباطوريالـذي تربـض إىل جوارهـم 

الكبـرى؛ الـيت كانـت تتفاخـر مبؤسساـا املدنيـة، 
ة ـوبعـد سقـوط اإلمرباطوري. والعسكريـة، والعمرانيـة

ة أخـرى؛ قامـت بـزرِع ـالقرطاجيـة؛ خلفتهـا إمرباطوري
عديـدة بيـن األمازيـغ، ويف عمـق  رومانيـة مستعمـرات

مواطنهـم؛ تستنـد إىل نظـم مدنيـة متطـورة؛ وال تعـرف 
ومـع هـذا بـقي األمازيـغ عـلى . القبليـة هلـا طريقـا

  . املتحجـر القبـلي النظـامحاهلـم؛ الـذي يهيمـن عليـه 
وعـلى الرغـم مـن االجتهـادات احملـدودة الـيت قـام 

؛ العاهـل األمازيـغي الشهيـر كتشجيع القبائـل اماسينيســا 
عـلى االستقـرار، والعمـل بالفالحـة، وتشييـد دولـة 
مبؤسسـات جديـدة؛ ال تعمـل مبنطـق القبليـة؛ فإنـه فشـل يف 
تغييـر التركيبـة االجتماعية؛ أو حـىت بعـث حركـة قويـة 

لعلـة وا. 1تستطيـع االستمـرار يف النهـج الـذي شـرع فيـه
                                     

  .495: جمهـرة أنسـاب العـرب، ص 1
والجيـاللي؛ تاريـخ الجزائـر العـام، . 134: ، ص ص1: جوليـان؛ تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج. ش  1
 M. Kaddache, L’Algerie dans L’Antiquite, pp: 68-72. F. Decret et.62: ، ص1: ج

Mhamed Fantar, L’Afrique du Nord dans L’Antiquité, p: 132-139.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


79 
 

: يف ذلـك تتمثـل ـ كمـا يبـدو ـ يف عامليـن اثنيـن
فأمـا اخلـارجي فهـو . أحدمهـا خـارجي، واآلخـر داخـلي

؛ ذلـك الوجـود األنـاين، اينـوالروم، الفينيـقيالوجـود 
القمـعي، املستبـد؛ وإن اختلـف وجهيهمـا، وتباينـت 

  . مواقفهمـا
طـات جتاريـة فالوجـود الفينيـقي بـدأ يف شكـل حم
م؛ وهي .ق 1101شيـدت عـلى طـول الساحـل؛ بـدءا بسنـة 

؛ يف خليـج أوتيكـةالسنـة الـيت تـم فيهـا تأسيـس مركـز 
ثـم تطـور ـ فيمـا بعـد ـ حـىت أضـحى كيانـا . تونـس

ة ـثـم دولـة هلـا اعتبارهـا؛ فإمرباطوري. قريبـا مـن الدولـة
. بيـض املتوسـط بكاملـهعظـمى؛ سيطـرت عـلى البحـر األ

مـع العلـم أـم ظلـوا يقدمـون الضرائـب السنويـة 
وعندمـا . لألمازيـغ أو الليبييـن؛ طيلـة ثالثـة قـرون ونصـف

استفحـل أمرهـم؛ وجـد األمازيـغ أنفسهـم حتـت سلطـان 
وملّـا كـان الفينيقيـون يف . مـن كانـوا حتـت محايتهـم

مؤسسـات الدولـة املنظمـة؛ فقـد  يعيشـون يف ظـل قرطاجـة
تفوقـوا عـلى األعـداد اهلائلـة مـن األمازيـغ، 
واستخدموهـم، وسخروهـم ملصاحلهـم، ومصالـح دولتهـم؛ 

وعـلى . كمقاتليـن؛ وكعمـال، وكمستهلكيـن لبضائعهـم
الرغـم مـن الفتـرة الزمنيـة الطويلـة الـيت استوطنـوا خالهلـا 

إـم ظلـوا متقوقعيـن عـلى أنفسهـم، بـالد الليبييـن؛ ف
وحريصيـن علـى ضمـان عـدم اختـراق األمازيـغ تمعهـم 

  . احملصـن بالنظـم األرستقراطيـة املنيعـة
أمـا الرومـان فكانـوا ينظـرون ـ منـذ جميئهـم ـ إىل 
األمازيـغ نظـرة متعاليـة؛ وباملقابـل كانـوا يرصـدون 

وعندمـا . باألطمـاع يف ثرواـابالدهـم بعيـون مشحونـة 
ولـم . سنحـت الفرصـة املواتيـة؛ انقضـوا عـلى فريستهـم
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يشـذ سلـوك الرومـان عمـا عـرف يف تاريـخ اإلنسانيـة؛ 
عـن سلوكيـات الغـزاة احملتليـن؛ إذ اهتمـوا مبـا تـدره 
البـالد عليهـم مـن خيـرات؛ دون االلتفـات إىل مـا ينفـع 

م اـم توغلـوا يف عمـق البـالد؛ أكثـر ممـا ثـ. سكاـا
فبينمـا اكتـفى هـؤالء بالشريـط . ذهـب إليـه الفينيقيـون

الساحـلي، وبعـض املناطـق الداخليـة؛ فيمـا يعـرف ـ اآلن 
ـ بتونـس؛ نـرى الرومـان قـد زرعـوا معسكراـم يف 
. داخـل البـالد؛ حـىت وصلـوا ـا إىل مشـارف الصحـراء

وعـلى الرغـم مـن تواجدهـم بيـن السكـان األصلييـن 
للبـالد؛ فإـم حرصـوا عـلى عـدم االختـالط  ـم، 
: وجتاهلـوا مساعدـم عـلى تطويـر نظمهـم، أو ترقيتهـم

وبذلـك حالـوا بيـن السكـان، وبيـن . ثقافيـا، واقتصاديـا
  . مـا ميكـن أن ينفعهـم حضاريـا

خلـارجي؛ أمـا العامـل الداخـلي هـذا عـن العامـل ا
؛ عجـز أبنـاء هـذه علـل نفسيـة، وثقافيـةفيتمثـل يف 

وميكـن حصـر . البـالد عـن التخلـص منهـا أو ذيبهـا
ونظـرا لضيـق . القبليـة بالعصبيـةهـذه العلـل فيمـا عـرف 

اـال هنـا؛ أحيـل القـارئ الكريـم إىل كتـايب الـذي 
العصبيـة القبليـة : ذه السلسلـة؛ بعنـوانسيصـدر ضمـن هـ

؛ ففيـه مـا يـفي باحلاجـة عـن وتارخييـة ظاهـرة اجتماعيـة
ومـا ميكـن اإلشـارة إليـه يف هـذا اـال؛ . نظريـة العصبيـة

هـو مـا متـت مالحظتـه عـلى اتمـع األمازيـغي؛ مـن 
عـدم اكتـراث مبـا كـان يتحـرك حولـه مـن نظـم، 

. ظاهـر حضاريـة يتميـز ـا احملتلـون، أو اـاورون هلـموم
واألغـرب مـن ذلـك كلـه أـم احتكـوا ـ قبـل معرفتهـم 

؛ الـيت الفرعونيـة مصـرللفينيقييـن، والرومـان ـ حبضـارة 
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إىل التربـع عـلى عرشهـا؛ ) الليبييـن(توصـل بعـض األمازيـغ 
ومـع هـذا لـم جيلبـوا معهـم . 1لفتـرة معينـة مـن التاريـخ

إىل بالدهـم شيئـا هامـا مـن حضارـا، أو نظمهـا؛ الـيت 
مـا عـدا بعـض املظاهـر . جتـاوزت مرحلـة العصبيـة القبليـة

  .            اجلنائزيـة، والدينيـة احملـدودة
وملـا قـدم العـرب ـ خـالل الفتـح اإلسـالمي ـ إىل 

يف اتمـع األمازيـغي تشاـا كبيـرا  هـذه الديـار؛ وجـدوا
ة، ـالتقسيمـات القبلي: مـن ذلـك. باتمـع العـريب

واإلفـرازات النفسيـة للعصبيـة، وأسلـوب العيـش، وحـب 
وباملقابـل لـم جيـد األمازيـغ لـدى . وغيـر ذلـك.. الغـزو

الديـن العـرب ـ مـا ميكـن أن يأخـذوه  منهـم ـ سـوى 
احلنيـف؛ ملـا وجـدوا فيـه مـن تعاليـم مسحـة،  ياإلسـالم

وعادلـة، وصادقـة؛ لـذا فقـد سارعـوا إليـه، وعضـوا عليـه 
بالنواجـذ؛ حـىت أضحـوا أكثـر متسكـا بـه مـن بعـض 

  . العـرب الوافديـن إىل بـالد املغـرب أنفسهـم
  

  : اهلجــراتـ )5
لبتريـة؛ أو قبـل البـدء باحلديـث عـن أنسـاب القبائـل ا

الربنسيـة يستحسـن التوقـف عنـد ظاهـرة مهمـة؛ وهي 
ظاهـرة هجـرة بعـض األحيـاء األمازيغيـة، وانتقاهلـا مـن 
مكـان إىل آخـر؛ يف داخـل بـالد املغـرب، أو خـارج إطـار 
مواطنهـم األصليـة؛ وذلـك بانتقاهلـم إىل األندلـس، أو بـالد 

مصـادر تارخييـة خمتلفـة يتضـح أن فباستقـراء . املشـرق مثـال
األمازيـغ كانـوا ـ منـذ فتـرات تارخييـة قدميـة ـ عـلى 

                                     
 ,F. Decret et Mhamed Fantar.  72ـ  71: ، ص ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1

L’Afrique du Nord, p p: 42- 46   
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اتصـال مـع غريهـم؛ مـن شعـوب البـالد احمليطـة ـم؛ يف 
  . الشـرق، والشمـال، واجلنـوب

  
  :اهلجـرة مـن وإىل الشـرقـ أ 

؛ الـيت تكـون مصـرفـفي اجلانـب الشـرقي تبـرز  
سنـة قبـل  3300حـوايل ) الليبييـن( باألمازيـغت قـد احتكـ

. Tehenou التهينـوامليـالد؛ حيـث عرفـوا ـ آنئـذ ـ باسـم 
فمنـذ هـذا التاريـخ بـدأت تتكلـم عنهـم نقـوش الفراعنـة، 

 :واألنشودتيـن، نارميـر كلوحـةولوحاـم األثريـة؛ 
، واآلثـار  Neit نايـتة ـلآلهلـة الفرعوني الرابعـة، واخلامسـة

األخـرى الـيت تشخـص املقاتليـن الليبييـن؛ ممتشقيـن 
مبقاتليـن مـن  الثـاين رمسيـسكمـا استعـان . أسلحتهـم
؛ يف بدايـة القـرن الثالـث عشـر؛ لصـد هجمـات األمازيـغ
أيضـا إىل مهادنتهـم الثالـث  رمسيـسواضطـر . احلتييـن

)) عشـرات اآلالف((ن م؛ حيـث أسكـ.ق 1189حـوايل سنـة 
  . منهـم بالدلتـا

: ويف هـذا البـاب يقـول شـارل أنـدري جوليـان
واستغـل أحـد القـواد الليبييـن املرتزقـة الفـوضى الـيت ((

يف  Hierakléopolisة ـهرقلوذه عـلى ـتبعـت ذلـك؛ فبسـط نف
 شيشنـق األولوغـزا خليفتـه السابـع . مصـر الوسـطى

Sheshonq1  ،وأسـسالدلتـا، وقسـم األرض بيـن الليبييـن 
ويصـور لنـا الفـن . ق ـ م 950األسـرة الثانيـة والعشريـن 

الشعـيب ألول مـرة؛ جمتمعـا شغوفـا باملعـارك؛ خمالفـا متـام 
وخالفـا ملـا اعتقـد . املخالفـة للمجتمـع املصـري

املؤرخـون طويـال؛ فـإن أحفـاد رسـل اإللـه آمون 
 Napata نباطـة الذيـن أسسـوا مملكـة قـدامى ليسـوا هـمال
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الـيت اتسعـت رقعتهـا يف أواخـر القـرن الثامـن مـن 
 ريسنـاروأثبتـت حفريـات . الشـالل األول إىل احلبشـة

Reisner  أن الليبييـن هـم الذيـن بسطـوا نفوذهـم عـلى
. تـا؛ كمـا فعـل ليبيـو الشمـال بالنسبـة للدلالكـوشأرض 

لقـد كانـوا فرسانـا متحمسيـن جليادهـم؛ ال سائـقي 
ون، ـولـم يوجـد أطـوع لتعاليـم آم. عربـات كالفراعنـة

وال . وكهنتـه مـن هـؤالء األجانـب املستوطنيـن مبصـر
شـك أن املدنيـة املصريـة أشعـت بواسطتهـم عـلى 

أقـصى  الليبييـن الغربييـن؛ ورمبـا بلغـت أنوارهـا املتراميـة
  .1))غـرب إفريقيـا

هـذا مـا مسـح بـه اـال؛ خبصـوص هجـرة بعـض 
الفئـات األمازيغيـة إىل مصـر؛ واستقرارهـا يف تلـك الديـار 

وبالطبـع لـم تكـن تلـك اهلجـرة . يف العصـور الفرعونيـة
هي األخيـرة؛ بـل حدثـت هجـرات أخـرى يف عصـور 

انتقـال القبائـل الـيت كانـت تشكـل : تلتهـا؛ منهـا
ومـن . إىل مصـر؛ يف مراحـل عديـدة ـوش الفاطميـةاجلي

كمـا . كتامـة، وصنهاجـة، وزواوة: بيـن تلـك القبائـل
انتقلـت أحيـاء مـن قبائـل أخـرى؛ إىل مصـر تلقائيـا؛ 
حبكـم اجلـوار طلبـا للمنفعـة، وحتسيـن العيـش؛ ومـن 

، ومجاعـات مـن قبيلـة لواتـةمجاعـات مـن قبيلـة : بينهـم
هـذا باإلضافـة إىل بعـض األفـراد الذيـن اختـاروا . 2هـوارة
رار يف الديـار املصريـة؛ يف فتـرات متفاوتـة؛ بعـد أداء ـاالستق

وتغلـب عـلى هـؤالء النـاس صفـة العلـم، . فريضـة احلـج
ولـم تقتصـر إقامتهـم . علمـاءواملعرفـة؛ فهـم يف الغالـب 

                                     
  .72: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
  .توسـع أنظـر موسى لقبـال؛ دور كتامـةلل 2
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بـل استقـروا ـ أيضـا ـ يف يف الديـار املصريـة فحسـب؛ 
  .بـالد الشـام، وفلسطيـن

وكمـا حصلـت هجـرات مـن الغـرب إىل الشـرق؛ 
حدثـت ـ أيضـا ـ هجـرات أخـرى مـن الشـرق إىل 
الغـرب؛ حيـث كانـت مصـر هي املعبـر الرئيـسي؛ حنـو 

فوجـود جاليـة مـن األمازيـغ ببـالد . بـالد األمازيـغ
قـرون قبـل امليـالد؛ يدعـم االفتـراض النيـل؛ منـذ عـدة 

القائـل بوجـود اتصـاالت بيـن املصرييـن القدمـاء، 
كمـا . ال ال بـد أن يتأثـر، ويؤثـرـوهـذا االتص. واألمازيـغ

وعليـه ميكـن أن ميتـد . أنـه ال يتوقـف يف حـدود معينـة
ال بيـن هذيـن الشعبيـن ـ إىل ـالتأثيـر ـ بواسطـة االتص

ب أخـرى؛ مـن اجلهـة األخـرى؛ الـيت يفتـرض أـا شعـو
وبذلـك . ليسـت عـلى اتصـال مباشـر مـع الطـرف األول

أصبحـت مصـر مركـز الوسـط؛ وبواسطتـه اتصـل األمازيـغ 
الكنعانييـن، : مثـل. بشعـوب أخـرى يف املشـرق

عرفـت هـذه البـالد .. ومـن هنـا. والعـرب والعربانييـن،
 االجتـاه املعاكـس؛ مـن الشـرق إىل الغـرب؛ هجـرات يف

يف أواخـر القـرن الثـاين قبـل  الفينيقيـونحيـث قـدم 
امليـالد؛ يف وقـت كـان الفينيقيـون متأثريـن، ومتصليـن 
باحلضـارة املصريـة؛ الـيت كانـت تضـم بيـن أحضاـا 

وكتجـار نشطيـن؛ البـد . فئـات مـن بـالد األمازيـغ
الع؛ بواسطـة االستفسارات الشفهيـة ـقييـن مـن االستطللفيني

أوال؛ وهـو مـا يوفـره األمازيـغ املتواجـدون معهـم يف 
وعليـه ميكـن أن تكـون مصـر واسطـة ـ بـدون . املشـرق

  .قصـد ـ يف اهلجـرة الفينيقيـة
أمـا اهلجـرات العربانيـة، والكنعانيـة األخـرى؛ الـيت 

فلسطيـن، والشـام؛  انطالقـا مـن رمبـا تكـون حدثـت؛
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فلـم يظهـر هلـا سنـد تاريـخي قـوي حـىت اآلن؛ وإن 
كانـت كتـب املؤرخيـن العـرب تتكلـم عنهـا؛ نقـال عـن 

؛ ولكـن دون تقديـم أدلـة نسابـة العـرب، أو نسابـة الرببـر
ومـع هـذا تواجـدت يف بـالد املغـرب فئـات . فاصلـة

ليهوديـة؛ ويزعـم أعضاؤهـا بأـم مـن تنتحـل الديانـة ا
مـع أن وجـود مجاعـات متدينـة بالديانـة . العربانييـن

اليهوديـة؛ ال يعـين ـ بالضـرورة ـ وجـود جنـس مـن 
فكمـا دخلـت املسيحيـة إىل هـذه البـالد . اليهـود العربانييـن

. كديـن؛ ميكـن لليهوديـة أن تـأيت كديـن هي األخـرى
ن املصـادر التارخييـة تتحـدث عـن قبائـل مـن خاصـة وأ

أصـل أمازيـغي دانـت باليهوديـة؛ وهـذا ابـن خلـدون 
وكذلـك رمبـا كـان بعـض هـؤالء الرببـر : ((يقـول

دانـوا بديـن اليهوديـة؛ أخـذوه عـن بـين إسرائيـل عنـد 
استفحـال ملكهـم؛ لقـرب الشـام وسلطانـه منهـم؛ كمـا 

ة؛ أهـل جبـل أوراس؛ قبيلـة الكاهنـة؛ مقتولـة كـان جـراو
العـرب ألول الفتـح، وكمـا كانـت نفوسـة؛ مـن برابـر 

دالوة، ومديونـة، ولولـة، وغياثـة، وبنـو ـإفريقيـة، وقن
فـازان؛ مـن برابـرة املغـرب األقـصى؛ حـىت حمـا إدريـس 

؛ األكبـر الناجـم باملغـرب؛ مـن بـين حسـن بـن احلسـن
. 1))نواحيـه مـن بقايـا األديـان وامللـل مجيـع مـا كـان يف

ولكـن هـذه األقـوال ال متنـع حـدوث هجـرات ـ بالفعـل 
  .ـ وإن غابـت األدلـة القاطعـة

واهلجـرات العربيـة ـ بدورهـا ـ غزـا جمموعـة مـن 
األساطيـر؛ الـيت شوهـت احلقيقـة، ووضعتهـا يف مسـار 

تاهـات؛ ال ختـدم التاريـخ الصحيـح هلـذه يسوقنـا إىل م
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فـإن كنـا نشـك يف صحـة كثيـر ممـا جـاء يف . البـالد
إفريقـش بـن : املصـادر العربيـة؛ عـن عالقـة األمازيـغ بـ

وتبـع، ويقشـان بـن إبراهيـم اخلليـل،  صيـفي،
وجـذام، ومحيـر بـن سبـأ، وجالـوت،  والغساسنـة، وخلـم،

؛ فليـس معـىن هـذا النـفي عيـالن وقيـس بـنوالعماليـق، 
القاطـع لوجـود آثـار مـا؛ تتعلـق جـرة بعـض اجلماعـات 
مـن الشـرق؛ إىل بـالد األمازيـغ، واختالطهـم بسكاـا، 

فكمـا هاجـر الفينيقيـون؛ ميكـن لغريهـم . واندماجهـم ـم
 ستبـقى هـذه النظريـات.. وعليـه. أن يهاجـروا كذلـك

قابلـة للنقـاش؛ حـىت يظهـر مـا يعـزز إحداهـا، أو ينفيهـا 
واحلقيقـة الثابتـة ـ حـىت اآلن ـ خبصـوص اهلجـرات . مجيعـا

يف العهـد اإلسـالمي،  الفاحتيـن هجـرة العـرب: العربيـة؛ هي
 ـا األمويـون، والعباسيـون وهجـرة اجليـوش الـيت بعـث
وهجـرة قبائـل هـالل تاليـة، إلمخـاد ثـورات األمازيـغ املت

وقـد استقـر كثيـر مـن . يف العهـد الفاطـمي وسليـم
. هـؤالء اجلنـد، واملهاجريـن يف بـالد املغـرب، واألندلـس

فهـذه اهلجـرات كلهـا؛ جـاءت .. وكمـا سبـق ذكـره
، العـرب جزيـرةعـن طريـق مصـر؛ سـواء القادمـة مـن 

  .وفـارس، راقالعـ، أو مـن الشـامأو مـن 
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  :اهلجـرة مـن وإىل اجلنـوبب ـ 
هـذا مـا مسـح بـه اـال خبصـوص اهلجـرات اآلتيـة 

أمـا اهلجـرات اجلنوبيـة؛ . مـن الشـرق، والذاهبـة إليـه
فعرفـت ـ هي األخـرى ـ أخـذا، وعطـاء؛ مـن الشمـال 
إىل اجلنـوب، ثـم العكـس؛ وإن تـم يف احلـال األخيـرة 

فالزاحفـون مـن . بشكـل أقـل حـدة، وأكثـر غموضـا
بـالد ازيـغ حنـو اجلنـوب؛ رمبـا وصلـوا حـىت األم

 صناكـة؛ الـيت يقـال أن امسهـا اشتـق مـن كلمـة السنغـال
ألن االسـم املعـروف ـ سابقـا لتلـك ). صنهاجـة(أي 

ثـم إىل الشـرق منهـا ). غانيـة(أو  غانـةالديـار ـ هـو 
، التكـرور، ثـم )كاغـو(أو  ومـايل، وكَوكَـو، صوصـو
وتقـع هـذه البـالد كلهـا جنـوب ). زغـاوة(أو  وزغـاي

وتعرضـت لزحفهـم؛ يف فتـرات متفاوتـة . مواطـن األمازيـغ
ويبـدو أن القبائـل األمازيغيـة الـيت نزحـت إىل . مـن التاريـخ
 .وهـوارة صنهاجـة، وملطـة، ومسوفـة،: اجلنـوب هي

] غانـة[ أهـل غانيـةثـم إن : ((ويقـول ابـن خلـدون
ضعـف ملكهـم، وتـالشى أمرهـم، واستفحـل أمـر 
امللثميـن؛ ااوريـن هلـم مـن جانـب الشمـال؛ ممـا يـلي 
الرببـر كمـا ذكرنـاه؛ وعبـروا عـلى السـودان، 

وا منهـم اإلتـاوات، ـواستباحـوا محاهـم، وبالدهـم؛ واقتص
ـوا واجلـزي، ومحلـوا كثيـرا منهـم عـلى اإلسـالم؛ فدان

وباملقابـل يبـدو أنـه حـدث الـشيء نفسـه؛ . 1))بـه
. بانتقـال فئـات مـن السـودان إىل مشـال مواطنهـم

وهـذا . وإخضاعهـم لألمازيـغ املتواجديـن يف عمـق الصحـراء
منسـا مـا يشيـر إليـه ابـن خلـدون؛ حيـن تكلـم عـن 
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؛ مـوسىمنسـا  لمـا كـان عليـه: ((سلطـان مـايل مـوسى
؛ واركـال مـن استفحـال ملكـه بالصحـراء املواليـة لبلـد

ووجـود عناصـر سـوداء البشـرة . 2))سلطانـه وقـوة
مبواطـن األمازيـغ؛ خيـر دليـل عـلى انتقاهلـم إىل هـذه 

  . البـالد؛ منـذ حقبـة موغلـة يف القـدم
  
  :اهلجـرة مـن وإىل الشمـال جـ ـ

تعـرف عـلى اهلجـرات الـيت بـقي علينـا ـ اآلن ـ ال
ويبـدو . متـت مـن املناطـق الشماليـة؛ حنـو بـالد األمازيـغ

أن كـل مـا توصـل إليـه الباحثـون ـ يف هـذا البـاب ـ 
هـو أن البـوادر األوىل هلـذا االتصـال؛ رمبـا كانـت بواسطـة 

وإن كـان هـذا االفتـراض حيتـاج إىل حبـث  اإلغريقييـن؛
ة ـزالـة الغمـوض الـذي خلفتـه األساطيـر اليونانيأوسـع؛ إل
والثابـت ـ حـىت اآلن ـ هـو متكـن بعـض . القدميـة

اإلغريقييـن ـ خـالل القـرن السابـع قبـل امليـالد ـ مـن 
إقامـة عـدد مـن املستعمـرات الساحليـة يف املنطقـة 

يف  احملصـورة بيـن مصـر، وطرابلـس؛ تلـك املنطقـة املعروفـة
وعـن هـذا يقـول . Cyrénaique القريـينالقديـم باسـم بـالد 

عـلى  الدوريطانيـونولـم يستقـر : ((جوليـان. أ.شـارل 
. م.ق 631إال حـوايل سنـة  Cyrénaiqueالقريـين جنـد بـالد 

. معـارك عنيفـة متكـررة الليبييـنوكانـت هلـم مـع 
ولكنهـم اختلطـوا ـم اختالطـا وثيقـا، وتبنـوا تقاليدهـم 
اجلنائزيـة، وعقائدهـم، وسعـوا إىل التـزوج باجلميـالت مـن 

ولئـن هـم أسسـوا مدينـة برقـة يف أوائـل . نسائهـم
القـرن السـادس؛ فقـد اصطدمـوا بقرطـاج عندمـا كـرروا 
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ونتيجـة ألنانيـة التاجـر؛ الـيت . 1))يـةالتوسع حماوالـم
يتميـز ـا القرطاجيـون؛ فإـم حرصـوا عـلى منـع 

ولـم يتـم . االت املباشـرة بيـن األمازيـغ، واإلغريقييـنـاالتص
  .ذلـك بوضـوح إال بعـد سقـوط قرطاجـة

أمـا  .االت األمازيـغ باإلغريـقـهـذا عـن اتص
ـ دون قصـد ـ إىل  قدمـوا نالذيـ بالرومـان؛احتكاكهـم 

القرطاجييـن؛ الذيـن مكنوهـم ـ بعـد بواسطـة إفريقيـة 
هزائمهـم احلربيـة أمامهـم ـ مـن احتـالل قرطاجـة، 
والتعـرف ـ عـن قـرب ـ عـلى ثـروات بـالد األمازيـغ 

ومـن هنـا بـدأت الفصـول األوىل؛ لالحتـالل . الطبيعيـة
ثـم  البيزنـطي؛ ودام هـذا مـن الرومـاين، ثـم الونـدايل، 

م؛ السنـة الـيت وطئـت فيهـا أقـدام القائـد .ق 204سنـة 
ميالديـة؛  429أرض إفريقيـة؛ وحـىت سنـة  شيبيـونالرومـاين 

أرض األمازيـغ؛ الونـدال السنـة الـيت نزلـت فيهـا جيـوش 
؛ سنـة زحـف م534حيـث بقـوا يف هـذه الديـار حـىت سنـة 

؛ الذيـن دام حكمهـم لبـالد األمازيـغ؛ حـىت ييـنالبيزنط
؛ بـدءا بفتـح برقـة الـيت سقطـت العـربقـدوم الفاحتيـن 

وخـالل هـذه الفتـرة . م642يف أيديهـم ألول مـرة يف سنـة 
الطويلـة مـن الزمـن؛ عرفـت البـالد ـ الـيت أصبحـت 
 تسـمى فيمـا بعـد املغـرب؛ نظـرا ملوقعهـا مـن بـالد

العـرب ـ تعرضـت ملالحـم، وأحـداث يف منتـهى األمهيـة؛ 
ولكـن . قامـت القبائـل األمازيغيـة فيهـا بـاألدوار الرئيسيـة

احلديـث عنهـا بإسهـاب خيرجنـا عـن جمـال هـذه 
  .الدراسـة؛ لـذا نتركهـا ملـن شـاء البحـث فيهـا
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أمـا هجـرات األمازيـغ؛ انطالقـا مـن بالدهـم؛ يف 
ـاه الشمـال؛ فيبـدو أـم عرفـوا ـ منـذ آالف السنيـن؛ اجت

. قبـل امليـالد ـ شعوبـا عديـدة؛ تسكـن مشـال وطنهـم
اإلغريـق، والرومـان، والونـدال، واإلفرنـج، : مثـل

وهـذا مـا . وغريهـم.. والقـوط، والصقالبـة واجلرمـان،
تشيـر إليـه بعـض النصـوص التارخييـة؛ الـيت تسجـل 
وجـود فئـات أمازيغيـة  ضمـن اجليـوش املشكلـة مـن 
شعـوب البحـر؛ منـذ بدايـة القـرن الثالـث عشـر قبـل 

: جوليـان أـم كانـوا. أ.امليـالد؛ ويف هـذا يقـول ش 
وهـو رد فعـل . ضمـن احتـاد شعـوب البحـر العظيـم((

وقـد حتالـف اللوبيـون أو . ضـد التوسـع اهلنـدي األوريب
الليسييـن، وسـردان الليبييـن مـع قراصنـة الشمـال 

ملنـوس، ، وترسيـن أهـل Sagalosسـارده أهـل سغلـوس 
؛ فكانـوا أغلبيـة اجليـش الـذي هاجـم الدلتـا؛ واآلخييـن

اللوبييـن وقـد يكـون أصـل هـؤالء . 1227بـدون نتيجـة 
فقـد لوحـظ أن أمساء قوادهـم تذكـر . مـن األطلـس

الـوارد ذكرهـم يف التاريـخ  أمسـاء النوميدييـنبـط بالض
ومهمـا يكـن مـن أمـر فهـم الذيـن .  A. Moretاملألـوف 

أطلـق امسهـم عـلى ليبيـا، ولعبـوا يف تاريـخ مصـر فيمـا 
 بعـد دورا رئيسيـا؛ متزعميـن كتلـة غيـر منسجمـة مـن

هنـا حيـق مـن . 1))واهلنـدو األوروبييـن ،Tehenouالتهانـو 
كيـف وجـدوا ضمـن هـذا احللـف؛ إن لـم : لنـا التسـاؤل

  ؟..تكـن هلـم اتصـاالت مسبقـة مـع أعضـاء ذلـك احللـف
واهلجـرات األمازيغيـة املنطلقـة حنـو الشمـال؛ والـيت 
ثبتـت ـ حـىت اآلن ـ هي اهلجـرات الـيت حدثـت خـالل 
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حـروب قرطاجـة ضـد شعـوب أوربـا؛ إذ كـان الفرسـان 
النوميديـون يشكلـون جـزءا كبيـرا مـن جيشهـا؛ منهـم 
. مـن كـان بقيـادة ماسينيسـا قبـل اعتالئـه عـرش نوميديـا

وقـد كـان ـ أيضـا ـ إىل جانـب الرومـان يف تلـك 
 أمـا يف. الديـار الشماليـة؛ ملـا تغلبـوا عـلى قرطاجـة

العصـر اإلسـالمي؛ فكانـت شبـه اجلزيـرة األيبرييـة مسرحـا 
مفتوحـا للقبائـل األمازيغيـة؛ إذ كانـوا أول مـن دخلهـا يف 

ومتـت هـذه اهلجـرات عـلى مراحـل . العهـد اإلسـالمي
عديـدة؛ بـدءا باحلملـة العسكريـة األوىل الـيت قادهـا القائـد 

قي ـ؛ حيـث بهـ92 سنـة ؛ يفطـارق بـن زيـاداألمازيـغي 
وإذا علمنـا أن تلـك . أعضاؤهـا يف تلـك الديـار املفتوحـة

احلملـة؛ كانـت تتألـف بالكامـل ـ تقريبـا ـ مـن عناصـر 
؛ سيتضـح عندئـذ أن أول املقيميـن ـ مـن املسلميـن أمازيغيـة

وقـد أمجعـت . ـ يف ديـار األندلـس؛ كانـوا مـن األمازيـغ
التارخييـة عـلى هـذا؛ وإن اختلفـت يف حتديـد املصـادر 

ولكـن أكثـر األقـوال تقـدر عددهـم . عددهـم بالضبـط
باثـين عشـر ألفـا مـن األمازيـغ؛ ما عـدا بعـض األفـراد؛ 

ويف هـذا يقـول . الذيـن ال يتجـاوز عددهـم العشريـن
كـان أرسلـه مـوسى  إن اجليـش الـذي: ((حسيـن مؤنـس

ففـاض سيـل الرببـر عـلى )). ((ادـصرفـا؛ أو يك بربريـا
)). النـواحي املفتوحـة ، وأخـذوا يستقـرون يفاألندلـس

يف كـل ألن الرببـر انتشـروا، واستقـروا مـن أول األمـر ((
؛ وكانـت غالبيـة هـذه األفـواج األوىل؛ مـن الرببـر ناحيـة

أول الرببـر  ؛ ألن الزناتييـن كانـوامـن زناتـةاملهاجريـن؛ 
بـن زيـاد  إسالمـا، وانضمامـا للعـرب؛ وكـان طـارق

مـن الواضـح أن أعـداد مـن اشتـرك مـن )). ((منهـم
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الرببـر يف فتـح األندلـس، ويف فتـوح غالـة كانـت تزيـد 
عـن أعـداد العـرب أضعافـا؛ وأن هـذه األعـداد لـم 

إذ أن ؛ تقتصـر عـلى مـن اشتـرك يف اجليـوش الغازيـة
عقـب  الرببريـة اتصـل، واستمـر تيـارا مـن اهلجـرة

اجلزيـرة لـم يلبـث أن امتـأل  وأن شبـهالفتـح مباشـرة؛ 
ولـم تتوقـف هجـرات األمازيـغ . ((1ـؤالء املهاجريـن

عنـد سنـوات الفتـح فحسـب؛ بـل استمـر نزوحهـم إىل 
ي النصـارى ديـار األندلـس حـىت سقـوطهـا ائيـا يف أيـد

خبـالف العـرب؛ الذيـن توقفـت هجـراـم . هـ897عـام 
والة؛ وبقيـت ـاجلماعيـة إىل األندلـس بانتهـاء عصـر ال

  . جتـرى بشكـل فـردي؛ ال غيـر
وقـد توفـرت فـرص عديـدة للهجـرة األمازيغيـة؛ 
ضمـن جمموعـات كبيـرة؛ بفضـل زحـف اجليـوش 

تلـك البـالد؛ للجهـاد، أو  الضخمـة؛ الـيت انتقلـت إىل
: لنجـدة بعـض احلكـام، أو لالستيـالء عـليهـا؛ مثـل

القبائـل األمازيغيـة الـيت استنجـد ـا ابـن أيب عامـر؛ يف 
وجيـوش املرابطيـن، وجيـوش أواخـر العهـد األمـوي، 

؛ الـيت خضعـت بـالد األندلـس حتـت املوحـديـن
الـيت ضـت مـرات  مريـنوجيـوش بـين سلطامـا، 

باإلضافـة إىل الذيـن هاجـروا . عديـدة لنجـدة األندلسييـن
هروبـا مـن حكومـات بـالد املغـرب، أو مـن انتقـام 

واملصـادر التارخييـة تتكلـم عـن . شيـوخ بعـض القبائـل
وقـد ذكـر ابـن . عـدد كبيـر ممـن هاجـر بسبـب ذلـك
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بعـض األسـر األندلسيـة؛  1ـربحـزم يف مجهـرة أنسـاب الع
  : الـيت تنتـمي يف أصوهلـا إىل قبائـل أمازيغيـة عديـدة؛ مثـل

؛ الـيت أسنـدت إليهـم أسـرة صبـرونومنهـا : ـ أوربـة
  .بـن صبـرونا؛ كصربون بـن شبيـب، وابنـه وكيـل أليشـة

وبنـو ؛ لقنـت؛ مـن بنـو اخلـرويبومنهـا : ـ زناتـة
 ...بـنا؛ كيحـىي بـن حممـد ـت فبلـةشن؛ مـن الليـث

؛ شنـت بريـة؛ أمـراء وبنـو عـزون. الليـث بـن شبـل
الـذي ينسـب إليـه فحـص سعيـد ((وهـم أبنـاء سعيـد؛ 

  )).بقـرب شـوذر
  .الشقنديـون بنـو مشـرِفمنهـم : ـ زواوة

 قرذَ يـرة، ؛ أصحـاببنـو مهلـبمنهـم : ـ كتامـة
ومنهـم كـان حممـد بـن ((؛ إللبيـرةالتابعتيـن  وأشبرغيـرة؛

؛ أصحـاب وبنـو قاسـم)). مهلـب؛ كاتـب مفـرج الوزيـر
  .البونـت

ـَة؛ أمـراء بنـو عبـدوسمنهـم : ـ صدينـة   .سرِت
؛ وإليهـم ينتسـب األديـب بنـو الغليـظمنهـم : ـ صنهاجـة

؛ وبنـو دراج. أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد األعـلى
وهـم أهـل الشاعـر الفحـل أيب عمـرو أمحـد بـن حممـد 

بـن دراج القسطـلي، وحممـد بـن العـاصي بـن أمحـد بـن ا
و حيـىي بـن . سليمـان؛ مـن بـين ذر بـن عيـسى بـن دراج

الـذي صـدم ابـن حفصـون؛ فأبطـل ((ضريـس؛ ببلكونـة؛ 
ن بيمينه يـده بالضربـة املشهـورة؛ فلـم يأكـل ابـن حفصـو

وبنـو عبـد )). بعدهـا، وعـاش بعد ذلـك حنـو ثالثيـن سنـة
بـن مجيـل؛ ابـن االوهـاب؛ بأشبونـة؛ وينتمـون إىل ميمـون 

وكانـت هلـم ثـروة، وعـدد؛ ((أخـت طـارق بـن زيـاد؛ 
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؛ بـقي ممـن ))وكـان منهـم قـواد، وكتـاب، وفقهـاء
حـزم ـ عبـد يتحلـون بالنشـاط منهـم ـ يف وقـت ابـن 

بـن حممـد بـن عبـد القـدوس؛ خطيـب جامـع االوهـاب 
. قرطبـة؛ ولـه كتـاب سجـل فيـه رحلتـه إىل احلجـاز

ـَة؛ مـن وبنـو طاهـر بـن منـاع   .أشون
قبـل  التطـرق لألسـر املديونيـة ـ هنـا ـ : ـ مديونـة

يستحسـن اإلشـارة إىل أن ابـن حـزم قـد أدرج ضمنهـم 
. نفـزةسـر الـيت يـرى آخـرون بأـم مـن بعـض األ

بـن سعيـد اومنـذر . منهـم بنـو الزجـايل؛ الـوزراء
وبنـو طرينـة بـن غزلـون؛ أمـراء . السومـايت؛ القـاضي

أمـا . تيـروال؛ وهـم مـن أهلاصـة بـن يطوفـت بـن نفـزاو
خـال : البقيـة فالراجـح أـم مـن مديونـة حقـا؛ وهـم

؛ وبنـو هذيـل. النـون؛ ثابـت بـن عامـر املديـوينبـين ذي 
ـَّا؛ اخلليـع وبنـو. شنـت بريـةأمـراء  وزغلـل بـن . بتاكُرن

يعيـش بـن فرانـك؛ صاحـب أم جعفـر باجلـوف؛ وهـو 
وبنـو )). الـذي ينسـب إليـه مسجـد فرانـك بقرطبـة((

؛ وهـم بشنـت بريـة؛ وبنـو نعمـان. بشاطبـة؛ عميـرة
  )).هـط عامـر بـن فـرج بـن نعمـانر((

؛ بنـو سفيـان بـن عبـد ربـهمنهـم : ـ مصمـودة
صاحـب مالـك؛ ((؛ وبنـو حيـىي ابـن كثيـر. احلاجـب

؛ مـن وبنـو طريـف)). وكانـت هلـم ثـروة، وعـدد
ومنهـم الـذي تنبـأ بربغواطـة؛ فاتبعـوه عـلى ((؛ أشونـة
ه؛ الـيت ذاع صيتهـا، وحممـود، ومجيلـة أختـ)). ((دينـه

واشتهـرت بالشجاعـة، والفروسيـة؛ ومهـا ابنـا عبـد اجلبـار 
؛ بـن عوسجـة وبنـو دانـس)). بـن زاقلـة؛ القائـم مبـاردةا

ـُلـنبيـرةأصحـاب  ؛ ينسـب إىل وقصـر دانـس باجلـوف؛ ق
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ونضيـف إىل هـذا مـا جـاء يف كتـاب فتـح . جدهـم
يف جبـال ( بتاكُرنـااألندلـس؛ حيـث ذكـر أنـه كـان 

أميـر بربـري يـدعى عبـد الرمحـن بـن عوسجـة؛ ) رنـدة
املذكوريـن؛ وقـد  وبـين عوسجـة، بـين دانـسوهـو جـد 

تكاثـرت أعدادهـم ـ بعـد ذلـك ـ يف اجلنـوب مـن 
حـىت أصبحـت تسـمى بـالد  الغربيـة؛ شنـت بريـة

تاجيـت؛ أصحـاب مـاردة؛ ومنهـم وبنـو . عوسجـة
هـو ((؛ حممـد بـن تاجيـتمسعـود بـن تاجيـت بـن 

ـَجدانيـةوأبـوه وجـده؛  كانـوا أصحـاب  ؛ قوريـة، ول
وبنـو )). ففـروا؛ إذ غلـب النصـارى عـلى تلـك اجلهـة

ـْت ـَضىق؛ أمـراء مـضى بـن تيهل  وبنـو رسيـن؛. صـر م
؛ وتنسـب إليهـم وبنـو سالـم. أيضـا قصـر مـضىمـن 

؛ وتنسـب بـوادي احلجارة؛ وبنـو الفـرج؛  مدينـة سالـم
وبنـو . ؛ نسبـة إىل فـرج بـن سالـممدينـة الفـرجإليهـم 

وقـال ابـن القوطيـة أن زعيـم األمازيـغ جبهـات . أران
لرمحـن الداخـل إىل األندلـس ـ لـدى قـدوم عبـد ا مـرور

ـ كـان يسـمى إبراهيـم بـن شجـرة؛ وهـو مـن 
  .مصمـودة
؛ وهـم أهـل شوذنـة؛ أمـراء بنـو إليـاسمنهـم  :ـ مغيلـة

  .املُنتانِيـة؛ أمـراء زروال وبنـو. أمحـد بـن إليـاس
؛ أهـل الوزيـر سليمـان بنـو وانسـوسمنهـم  :ـ مكناسـة

  .بـن وانسـوسا
بـالط وإليـه ينسـب  عوسجـة؛منهـم : ملـزوزةـ 

ومنهـم كـان إبراهيـم بـن (( بشنـت بريـة عوسجـة
بـراح؛ قاتـل أزهـر بـن مهلـب املولـد؛ الفـارس املشهـور 

)). بريـة شنـت؛ مـن عمـل والبـةالذكـر؛ مـن أهـل 
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وبنـو أيب . شنـت بريـة؛ أمـراء )نبيـه(أو  وبنـو تيـه
وآل عامـر بـن . أيضـا شنـت بريـةاء ؛ أمـراألخطـل

  .، ومـا يتبعهـاوبـذة؛ صاحـب وهـب
؛ وبـالل، شاطبـة؛ أمـراء عميـرة بنـومنهـم : ـ نفـزة

أو  بطـن أهلاصـة؛ وينتسبـون  مجيعـا إىل هوتوتـةأمـراء 
  ). وهلاصـة(

ـَراطي ومنهـم :ـ هـوارة ؛ وهـم رهـط أيب معـدن بنـو القم
؛ وبنـو ذي النـون. سطـام بـن العـاصيطالـوت بـن ب

. السهلـة؛ أمـراء رزيـن وبنـو. ووبـذة، أقْليـشأمـراء 
وكـان هلـم (( ومـاردة؛، مدلّيـن؛ والة  فَرفَريـن وبنـو

خطـار بـن سعيـد بـن فرفريـن، : منهـم. ثـروة، وعـدد
وأبـو عمـرو بـن هاشـم بـن فرفريـن؛ كلهـم ويل 

وهـم مـن ولـد أيب ((؛ املَرشانيـون وبنـو جهـور )).مدليـن
مـوسى عبـد الرمحـن بـن مـوسى الفقيـه؛ املشبـه بالشعـيب 
يف زمانـه؛ وكـان هلـم عـدد، وثـروة؛ وبقيـت منهـم اآلن 

كمـا نزلـت بعـض اجلماعـات مـن )). بقيـة صاحلـة
هـوارة؛ يف عصـر الـوالة ـ حسـب ابـن القوطيـة ـ 

  .بالقـرب مـن جيـان
ـْمومنهـم : ـ وزداجـة لي؛ الفقهـاءبنـو د.  

وأورد حسيـن مؤنـس ـ نقـال عـن كتـاب منـازل 
بعـض  César E. Dublerالرببـر يف األندلـس ـ لسيـزار دوبلـر 

األماكـن؛ الـيت مسيـت بأمساء للقبائـل األمازيغيـة؛ ممـا 
مـن . لـك القبائـليـوحي بأـا كانـت منـازل قدميـة لت

   :1هـذه املنازل
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مكـان موجـود اآلن يف   Villa  Nova  de  Oureniـ 
  .أمازيـغ وهـران؛ نسبـة إىل الربتغـال

؛ نسبـة إىل الربتغـالمكـان يوجـد حاليـا؛ يف  Tunis ـ
  .األمازيـغ مـن تونـس

أمازيـغ ؛ نسبـة إىل الربتغـاليوجـد اآلن يف   Alquerubim ـ
  .القيـروان

  .أمازيـغ أصيـال؛ نسبـة إىل الربتغـاليوجـد يف   Arzilaـ 
قسطليـون يوجـد يف الشـرق بالقـرب مـن  Adzenata ـ

Castellon  
  .زناتـةنسبـة إىل 

  .زناتـة؛ نسبـة إىل الردةبالقـرب مـن  Senetأو  Sanet ـ
  .زناتـة؛ نسبـة إىل طركونـةبالقـرب مـن   Benisanet ـ
  .زناتـة؛ نسبـة إىل الردةبالقـرب مـن   Butsenit ـ
 بـين؛ نسبـة إىل الربتغـاليف  جواردابالقـرب مـن   Barasal ـ

  .مـن زناتـة بـرزال
نسبـة إىل  االبـرة؛؛ عنـد الثغـر األعـلىيف  Mequinenza ـ

  .مكناسـة
  .صنهاجـة؛ نسبـة إىل قسطليـونقـرب   Ceneja ـ
  .صنهاجـة؛ نسبـة إىل سرقسطـةإحـدى ضـواحي  Cenija ـ
  .صنهاجـة؛ نسبـة إىل الربتغـاليف  Azinhaga ـ

  .كتامـة؛ نسبـة إىل الوليـد بلـدبالقـرب مـن  Cotanesـ 
  .كتامـة؛ نسبـة إىل شقوبيـةأحـد أحيـاء  Cotanillos  ـ
  .كتامـة؛ نسبـة إىل الربتغـاليف  Alcoutimو  Cotimos  ـ
  .غمـارة؛ نسبـة إىل أنكـابناحيـة   Benigomar ـ
  .غمـارة؛ نسبـة إىل Soria صوريـةبناحيـة   Gomara ـ
  .غمـارة؛ نسبـة إىل جليقيـةيف  Gomerisو  Gomeriz ـ
  .الربانـس؛ نسبـة إىل أبلـهبناحيـة   Albornos ـ
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وقـد اشتملـت هـذه الدراسـة القيمـة عـلى كثيـر 
مـن العينـات األخـرى؛ الـيت تثبـت احلجـم الكبيـر الـذي 
وصلـت إليـه هجـرات األمازيـغ إىل بـالد األندلـس؛ 

ومثـة مواضـع كثيـرة يف بـالد األندلـس . واستقرارهـم ـا
: بقيـت حتمـل أمسـاء قبائـل أمازيغيـة؛ مـن ذلـك مثـال

؛ التابـع لكـورة إقليـم ملايـةالـيت سـمي بامسهـا ملايـة 
ويوجـد يف ذلـك اإلقليـم وادي؛ يسـمى ـ أيضـا ـ  .ريـه

الـيت مسيـت ـا املدينـة  صدينـةثـم . بوادي ملايـة
التابعـة إىل  مدينـة أوربـةثـم . شذونـةاملتواجـدة يف كـور 

ثـم ناحيـة . فـريش التابعـة ألعمـاللواتـة ثـم . دانيـة
 تاكرنـاثـم . فحـص البلـوطوهي مـن أعمـال  جـراوة

يف  أنـدارةثـم . إقليـم رنـدةالـيت كـان يسـمى ـا 
ومثـة . شـرق األندلـس؛ قبـل أن ختـرب أثنـاء الفتنـة

أماكـن بأمسـاء قبائـل أمازيغيـة كثيـرة يف األندلـس ـ 
مسيـت .. ـ وبالطبـعيضيـق هـذا اـال عـن تعدادهـا 

هـذه األماكـن ـذه األمسـاء؛ نسبـة إىل القبائـل األمازيغيـة 
  . الـيت تغلبـت عليهـا، واستوطنتهـا

ويبـدو أن جـل املناطـق الشماليـة الـيت تسـمى بالثغـر؛ 
كانـت منـازل لألمازيـغ؛ نظـرا لكـون معظـم أمـراء تلـك 

ا املصـادر التارخييـة؛ أن النـواحي كانـوا منهـم؛ بـل حتدثنـ
كـان يتـوىل إمـارة الثغـر  مانوسـة الرببـرياملدعـو 

 مـن حـدود البـرت إىل((الشمـايل الغـريب بكاملـه؛ 
وعـن منازل األمازيـغ يف األندلـس يضيـف . 1))احمليـط

وقـد ذكرنـا هـذه املواضـع عـلى : ((حسيـن مؤنـس
ـر؛ لنستنتـج أن الرببـر سبيـل املثـال، ال عـلى سبيـل احلص
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انتشـروا ـ منـذ العصـر األول ـ يف نـواحي شبـه اجلزيـرة 
وقـد اكتفينـا بذكـر املواضـع املتطرفـة؛ يف أقـصى . كلهـا

الشمـال الشـرقي، والشمـال الغـريب؛ وتركنـا غيـر 
ذلـك؛ مـن مواضـع الوسـط، واجلنـوب، واجلنـوب 

ال تكـاد ختلـو ناحيـة مـن  الشـرقي، واجلنـوب الغـريب؛ إذ
هـذه النـواحي، أو مدينـة مـن مدـا مـن منـازل 

بأن املواضـع الـيت : بيـد أننـا نستطيـع القـول... بربريـة
قامـت فيهـا إمـارات بربريـة فيمـا بعـد؛ أو الـيت ويل 
عليهـا أمـراء بـين أميـة، وخلفاؤهـم والة مـن الرببـر؛ 

ـة مـن قديـم الزمـان؛ ألن األمـراء ال ازل بربريـكانـت من
يولـون أميـرا بربريـا عـلى ناحيـة معظـم سكاـا عـرب، 

تقـوم  ومـن غيـر املمكـن كذلـك أن. أومـن أهـل البـالد
إمـارة بربريـة يف ناحيـة ال يغلـب عـلى سكاـا العنصـر 
الرببـري؛ ألن حكـم هـذه النـواحي كـان ال يقـوم إال 

ـِـزوة،عـلى    . 1))وعصـب متأصليـن ع
ثـم يكمـل حسيـن مؤنـس قولـه؛ معلقـا عـلى مـا 
: كتبـه ابـن حـزم عـن أمـراء الثغـر مـن األمازيـغ

أضـف إىل ذلـك؛ أن جمموعـة منـازل الرببـر الـيت ((
ـا واحـدا؛ يبـدأ مـن  ذكرهـا ابـن حـزم تكَـونُ خط

الردة، ووشقـة؛ ثـم ينحـدر نـواحي جبـال ألبـرت؛ عنـد 
قاعـدة الثغـر األوسـط فيمـا (إىل ناحيـة مدينـة سالـم 

، وأعطوهـا بنـو سالـم مـن الربانـس ؛ فقـد نزهلـا)بعـد
 بنـو الفـرج، وبنـوامسهـم؛ وسكـن إىل جوارهـم 

ويف الدائـرة الواسعـة الـيت حتيـط مبدينـة سالـم؛ . عوسجـة
والسهلـة، ووادي احلجـارة؛ جنـد والـيت تضـم شنتربيـة، 
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كتلـة بربريـة ضخمـة تعمـر هـذه النـواحي كلهـا إىل 
بـين  أحـواز طليطلـة؛ وهـذه الكتلـة تتكـون مـن

سالـم، وبـين عوسجـة، وبـين صبـرون  الفـرج، وبـين
بـن شبيـب، وآل وهـب بـن عامـر اهلوارييـن؛ وكـل ا

ن، وبـين بـالل، هؤالء مـن الربانـس؛ ثـم بـين عـزو
ومتتـد هـذه الكتلـة  .وبـين نعمـان؛ وكلهـم مـن البتـر

بنـو الرببريـة شرقـا؛ فتشمـل تيـروان؛ حيـث نـزل 
؛ ثـم بنـو قاسـم، وناحيـة البونـت؛ حيـث نـزل غزلـون

تتصـل هـذه السلسلـة الرببريـة ـ بنـاء عـلى البيانـات 
عـة ـ فتشمـل الـيت يقدمهـا صاحـب األخبـار امو

، ومـاردة، وقوريـة؛ )جنـوب طليطلـة(مناطـق طلبيـرة 
بيـن التاجـه، والدويـرة؛ ثـم تصـل إىل ساحـل احمليـط؛ 

بـين عوسجـة، عنـد قلنبيـرة؛ حيـث جنـد فرعـا مـن 
ويذكـر ابـن حـزم . ؛ عنـد قصـر أيب دانـسوبـين دانـس
؛ أي فيمـا استقـروا يف طرسونـة بـين الفـرجفرعـا مـن 

يـلي جبـال ألبـرت؛ مـن نـواحي غالـة؛ وهـذه اجلماعـة 
إن هي إال بقيـة مـن الرببـر الذيـن كانـوا يعمـرون 

والذيـن كانـوا ميتـدون  النـواحي القصيـة مـن األندلـس؛
حبـذاء خليـج بسكايـة؛ ويعمـرون حـوض ـر املنيـو، 

  .1))ويتوغلـون يف جليقيـة
مـن اندمـج أمازيـغ األندلـس بأهـل ومـع مـرور الز

تلـك الديـار؛ واختلطـوا ـم، وبالعـرب املقيميـن هنـاك؛ 
وتزاوجـوا فيمـا بينهـم، وارتـووا مجيعهـم بثقافـة واحـدة؛ 
تعـذر بعدهـا الفـرز بيـن مـن هـو مولـد مـن 
األندلسييـن، ومـن هـو عـريب مـن الفاحتيـن، أو هـو مـن 
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هاجريـن؛ فأضحـوا يطلقـون عـلى أنفسهـم األمازيـغ امل
. اجلـدد املهاجريـنتفريقـا بينهـم وبيـن  البلدييـن؛اسـم 

وكـان األمازيـغ أسـرع لالندماج مـع أهـل البـالد 
ويعـود السبـب يف ذلـك ـ كمـا . األصلييـن مـن العـرب

املهيمنـة عـلى العصبيـة يقـول حسيـن مؤنـس ـ إىل 
      .سلـوك العـرب

وبـقي . هـذا مـا مسـح بـه اـال يف هـذا البـاب
علينـا االنتقال إىل احلديـث عـن القبائـل األمازيغيـة؛ 
 بتقسيماـا، وأنساـا، ومواطنهـا، وأعياـا، واألدوار اهلامـة

ونظـرا ملـا سبـق ذكـره . الـيت قامـت ـا؛ عبـر التاريـخ
، وبرنـس؛ ومـا عـن سلسلـة نسـب مادغيـس األبتـر

توصلنـا إليـه مـن عـدم ثبـوت سلسلـة اآلبـاء؛ ملـا بعـد 
؛ وتضـارب األقـوال يف هـذا مادغيـس األبتـر، وبرنـس

األمـر؛ فـإنين سأكتـفي بذكـر أهـم القبائـل الـيت تفرعـت 
علمـا بـأن . البتـر، والربانـس: عـن هذيـن اجلذميـن

اتـب املتداولـة بيـن النسابيـن الـتقسيمـات االصطناعيـة، واملر
العـرب؛ ال ميكـن إتباعهـا بدقـة؛ يف هـذا اـال؛ بسبـب 

وكـل مـا . عـدم وضوحهـا يف اتمـع القبـلي األمازيـغي
هـو اعتبـار املراتـب املتفرعـة عـن .. ميكـن تقريـره هنـا

؛ تتفـرع مجهـراتأو   أحـالفالبتـر، والربانـس مبثابـة 
وهـذه املتسميـات . ا إىل قبائـل، ثـم بطـون، وأفخـاذبدورهـ

والغـرض . ـ بالطبـع ـ جمازيـة؛ وليسـت اصطالحات ثابتـة
مـن استعماهلـا ـ هنـا ـ هـو الرغبـة يف التوضيـح، 

  .وتسهيـل الفهـم
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