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

كما سنرى. اإلمبراطورية لتجديد

 

خؤحمخره خؤيمبال

العصر اإلسالمي البربر في

 

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

مصر: في البربر - 1

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

واضحة. بربرية عادات

ليبيا: البربر في - 2

بربر لوبو ــأ فيها نش التي وهي للبربر الثاني املوطن هي ــا ليبي
موطن بخاصة ــي وه "لوبيا" إليهم البالد ــبت نس الذين ــون األول
الروماني أجنبت ــد ــي العه وف الكبرى، ــة البربري ــة القبيل ــوارة ه
ــبتيموس س اإلمبراطور أمثال عظاما، علماء أو كبارا ــيني سياس
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في ــي أساس بدور البربر ــالمي قام اإلس العصر وفي ــافاروس، س
تابعني وصاروا إلى االباضية انقلب معظمهم ــم ث افريقية، فتح
عهد وفي ــة. نفوس جبل بربر ــيما الس باجلزائر ــتم رس بني لدولة
بني بطرابلس دولة ــت قام الهجري اخلامس القرن في ــة صنهاج

البربرية. خزوان

أقسام: ثالثة إلى اليوم ليبيا وينقسم بربر

برقة: بربر – أ

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

وغيرهم. والفواتر والزاوية جالو سكان أمثال املتربعون البربر

الصحراوية: الغربية اجلهات بربر ب-

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

البحري. والوجه الصحراء

الشمالية: اجلهات بربر ت-

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

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

االبتدائي.

تونس: في البربر - 3

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

يأتي: مما معظمه في

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

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

ورياح. ودريد واملثاليث والهمامة زيد بني بعينها مثل

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

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

الشرقية.

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

وهي: املنقطعة اجلهات فتدحرهم األمم الغازية إلى وإيطاليني

اجلزر: - 1

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

التونسي. الغربي بالشمال مليتة

األنهار: - 2

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

ابن خلدون. القبائل التي أوردها األسماء من

اجلبال: - 3

ومطماطة. ورسالت ومقعد ورتنات وخمير وشتاتة مثل

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

التونسي. اجلبلي اجلنوب في الصخر املنقورة في الغرف

الواحات: - 4

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

املدن: - 5

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

والشعراء.

والعقائد: العادات

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

منذ قدمي. تونس من البربرية فزالت القضية

بتونس: البربرية الدولة

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

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

الرومان. على إمبراطورا انتخبوه الذين بلدته

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

واحلجاز.

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

وشعرائها. العربية خطباء من كانوا

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

الثقافة. عربي الدين إسالمي

اجلزائر: في البربر - 4

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

: التالية األقسام إلى تنقسم من البربر مختلفة

: الشمال بربر أ-

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

اليوم. اجلزائر عاصمة قرب شرشال

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

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

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

العليا: النجاد بربر ب-

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

دولتهم.

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

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

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

املغرب. أقصى إلى

بربر الصحراء ث-

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

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

للحفصيني. معاصرة وكانت تلمسان مبدينة

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

هذا امليدان. في البطولة لها وكتبت املقدمة في فضلها

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

برامجها. تعديل إلى الثالث

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

السبيل. لسواء

األقصى: املغرب - 5

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

املصامدة: أ-

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

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

سبتة. مبدينة الصدفيني

الصناهجة: ب-

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

اإلسالم. في

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

هناك. ليستقروا

زناتة: ت-

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

الغالب. في بالعرب امتزجوا وقد والصحراوي الشرقي

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

والنقابية. والسياسية واالجتماعية االقتصادية امليادين

البربرية: املمالك

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

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

وسال وبناسا. ولوييلس وليلي هي

اإلسالمية: البربرية املمالك

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

فرنسا. ثم األندلس فتح فتولى للغزوات، مباشر متقدم

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

بربرية". إسالمية تأسيس " نفسه نزعة االن في وظهرت

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

اتبع. من فاتبعه الناس إليه دعا بالبربرية قرآنا

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

كره. من وكره

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

جلدته. من بني منافسة مزاحمة بسبب

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

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

املغرب. وكامل األندلس آيات في منه والذي املرابطي

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

وبحرت املغرب أيضا وعمت

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

خلدون. ابن

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

الشرقيني. إعجاب وتوجب الشرق

األندلس: في البربر - 6

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

اجليوش الرومانية. مع هناك إلى

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

ثورات. من عهده ما شاء على لقمع عامر أبي بن

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

وزناتة.

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

جرا. وهلم بنت املاتلني التي

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

الغربية. وأوروبا األندلس عم

فرنسا وانكلترا: البربر في - 7

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

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

جوالة. ببني العرب عند املعروفون اجليتوليون

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

السودان: في بالد البربر - 8

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

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

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

البربر. حضارات في والباحثني البربرية علماء باملغرب من

أميركا: البربر في - 10

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

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

فليراجع. امريكا، في

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

احلضارات. صفوة وحضارتها
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البربرية: اللغة أ-

البربرية: نطاق - 1

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

بهم. خاصة

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

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

ومدنهم". قبائلهم بأسماء

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

البربرية. والنطوق باللهجات املتأثرة

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

بهم. اخلاصة البربرية

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

العرب.

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

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

القط. مبعنى

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

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

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

تاريخها؟

البربرية: اللغة أصل - 2

ثالث: عائالت اللغات

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

احلديثة. أوروبا ولغات والالتينية

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

احلاضر. بشكلها اللغات تلك من لغة أية إلى منتسبة البربرية

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

محققا.

حامية البربرية لغة سامية أن هو حال منه على كل واملفروغ

لغة سامية أولى. أي

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

تطواف.

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

والباشفانسية: البربرية أ-

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

جدا. هزيلة إليها وصلوا التي والنتائج

القدمية: واليونانية البربرية ب-

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

وجه اإلطالق. على

البربرية السودانية: ت-

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

ثالثة. ناحية من والبربرية أخرى ناحية

القدمية: واملصرية البربرية ث-

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

منها. افتراضا أكثر أخرى

وااليترورية: البربرية جـ-

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

البربرية والطورانية: حـ-

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

والكندية: البربرية – و

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

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

في عصور متقادمة. أميركا

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

الواحد. اآلن في القدمية والبربرية

: البربري اخلط

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

يفلحوا. فلم التينيا حرفا البربري للخط الفرنسيون

البربرية: اللهجات

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

الكناري. وجزر

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

بصورة جلية. البربري االنتاج مالمح وتتبني البحوث لهذه عامليا

البربري: األدب ب-

خصائصه: - 1

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

إسالمي. لإلسالم، وأدب سابق أو جاهلي أدب

األدب اجلاهلي: أ-

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

فالبيزنطي. فالواندالي

ــابق  الس األول البربري العصر هما: العصور هذه من والبارزان

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

مزيد. وال إال ليس وجدت فحروف

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

كثيرا. تفيد ال أضرحة

االدب اإلسالمي: ب-

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



خؤ٥رحم

8889

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

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

البربرية. احلياة صميم

الفقه: أ-

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

البربري. العرف أو

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

زوارة. مدينة

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

فنقول: اإلسالم دخولهم من ابتداء دينية كتب من

والقرآن: البربر أوال:

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

ثالثة: مواقف

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

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

ويتبعوه. ليفهموه بالبربرية لهم

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

كشاف. البحث ومستقبل الفرنسيني

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

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

السادس. القرن املوحدون في عليه حتى قضى قرون طيلة

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

مبرما.

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

كثيرون.

البربري: النثر

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

والغرائب: العجائب حكايات - 1

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

األخرى. العناصر واندمج في العصور خالل

النوادر: - 2

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

الندمي. ابن

احليوانات: ألسنة على قصص - 3

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

لقمان وغير ذلك.

التاريخية: القصص - 4

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

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

السؤال. محك هو هذا

البربري: الشعر

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

كبير. شأن بذات

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

خؤخنخختحي  خؤيمبال

البربري الفن

 

عموميات:

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

األجنبية. الصبغة متبقيات

أقسام: ثالثة البربري والفن

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

املعماري: الفن - 1

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

املقطوع. الهرمي الشكل قيود من وحتررت

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

ذلك.

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

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

املدهشة. واخلطية واحليوانية

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

املدن. واسوار والرباطات واجلوامع القصور شكل

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

اجلديدة.

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

يوم غد؟
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الفنون املستظرفة: - 2

والتصوير. والنحت والتمثيل والرقص املوسيقى وهي

املوسيقى: أ-

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

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

اجلزائر. وزواوة في املغرب في أزمور قبائل

الرقص: ب-

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

بالعربية. ليست أنه إال فيها عيب

التمثيل: ت-

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

املسرحي. بالفن

النحت: ث-

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

باملنحوتات. ومعاهده قصوره وزين بشرشال للنحت

التصوير: جـ-

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

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

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

الفن الصنهاجي. روائع

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

األوروبي. الفن ما نوعا يقلدون صاروا ألنهم املضحك
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خؤخنخره خؤيمبال

البربرية الوحدة

 

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

.panberberisme

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

والرومان. القرطاجنيني

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

األندلس. من جزءا فعال وضمت

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

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

احلفصية. ثم املوحدية اخلالفة دار فيها وأقاموا

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

مضلة. ضالة

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

القدماء. اسبانيا سكان وااليبيريون

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

الصنهاجي.

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

تعكس النتيجة وفاقها. والبديهي ان

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

شهوديا. عاملا أحالمهم ومن حقائق

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

مبكية! مضحكة

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

العرب. ابتسامة اال تستفز ولم

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

تدخلوا قد وأن العرب شك ذلك من في ما واحدة

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

االندهاش.

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

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

مراء.! من

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

غاليا". تسمى القدمي

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

أسرار.

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

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

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

ياترى؟

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

وناهيك. الباروني سليمان الشيخ االملعي

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

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

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

األكوام"! أحقر إلى بدهر سبقتنا قد كلثوم

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

باالذهان. عالقة

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

منها: البعض بيان سنحاول كثيرة أسباب

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

حكومية. وحدة

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

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

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

اإلمبراطورية. بالفكرة يطمعوهم

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

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

شئت. البربر إذا من

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

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

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


