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�� ا����� �� �� إ ���  (Berbérie)أ����� ا������� ���
،����#  �����2 �1ّ ا�,/��. �- ا�,�ر�* �� ه)' ا��&$�� %$
ض أن ] ,آ�< #=> �,ات و9)ف أ7ىا�[ ا��3��,4,C� وآ�ن

�,�JKّ ا��HIث ا�,�ر���F وا�/=�م ا��ّ,D=� %��,�ر�* إ�> ه)ا 
 ا�,� (Aliénation)#�ض ���Q ���9 ا�O,Pب ا���Mل،

ون �)ا��1،���ل أ�����X/% Y=/KZ ا��ّ&,�   Z� ن�H��&و�
�/&$D� ا4,��ءات .Kأ .  

%�I_ ^��ب  JI ��ّم  �/ّ. ا�X/I �/)ور �� ه)ا ا����ق،
$7 �=�HIث وا�2را�Pت �� ه)ا ا����aع،bك  واّH� ه�

 ا��e ا��K����2�d %����* وا�,ه�_ و��K- ا�,�����ت
(Fantaisies)،  J� _#2ر رD� _/  ن ه�����أن � Z��� .��

%�)' ا��j�D ا��C,/=� وإذا آ�Y4 ا����� �� آّ. %Oد ا���42 #��. 
ار و�Z��k وا�H�ّد�,Pن �� ا��� l��� ���� #��.  ��ل أ�

اب؟$aوا n=o.  

 �Z ا����j$�ت،�����% �/��Mوا� �Pا�,�ر�* ا��2ر p=,��  ذج�P ��k/%د و�D�� ��k/%
،�H$Pو b1�2 ا��/_ ا�� .��jز����%# _/  J4ّب #=> أ��,�Zs  ]ا�/�o %���/&>[� ا���,/

اب أي �Hّ�ل ز��jاb��و%)�H� t)ف أه1ّ 9=��ت ا�,�ر�*  �� ه)' ا�OIد،/,P� وه� 9=�� ا
vز���bة،  إ�>ا>�ّ�,� ��%/% �I/,ا� ����ّPآ�� ��ّ����  : ه� ا�,� أ 
��وه)' ه�  ،ا���ز��ا��

� �CF>أ��ز���j%=�&�  ا�/%�� ا��/��I ا�,� 4,�ّ=��� ����� �� �42&� وأر���&�،   �� Z�DDّF,ا�� <=#
،��&��bا $��jه)' ا�� Z# ّM42 اoو�  �� Z�I/  د�Kّه1 و����������. ���� %/2 إذآ�ء  ،ا������� أ�

���&�% �&,Cروح ا�/2اوة وا�.  

%� إذن،# 1��C4أ Z�%ة #&2�� ��ّهX/% 1 ا���,/�Iآ �$��j� Y/o2 و�� )�o ،)%���/&> ا�/
 �P����4$�ء ا� X/% Z� ء�H�z% Z�{��Hا�� Z� 1�4إزاء إ�7ا Xo�&,ا� t=�� 1�&� X/Iا� t=Pو

،Z��3�Iه�، ا��Iل ا�����#bه)' ا .�� l=7 ن�C�� Z�(ا�  J��|أّن ا��/_ وا29 �� أ -oوا��ا
،J���I=P �� <,ّ9و J���%�Mوإ� Jم و�����2' و#�دا�OPdا ��FPّر �j� ��� ��%و�/ّ=n %��  ،أّ�� ا�/
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vز���bاء،ا��ن #=> ا��{��H�ن و�% ا��kء #=> و�/ّ. ه)' ا�2را�P ا���K<ة �2�C �� إ���ء  ��,/
���ه)ا ا����aع �b#� �� #��م ا����ل ا��ع ا��a�� '�4I,#إن ا v��I4 �   .ا�)ي 

Ý‚‡ß@ @

 �%�/�د اd �رات اbو�> إ�> ا��ّ��ن ا�)�Z ُ����ْ�ن �&) ا�C,~ ا�/�، إ�> ا�/��د )1(�
ة، أ��9 �I� ت�oO# <=# ن��Dر�� ا�����2، ��2 آ�ن ا���sاI�d��4، �&) ا�#Cا� ��%9 �4

 �I�=ا� tب؛ أو��jا� ��K Z� 1�4ا�M% ،���=P ىأو ا�=���Iن، ا�,H&� أو  (LEBOU)وأ�4��9 أ7
   .(Tehenu,  Temehu,  Mashwash)ا�,��H، أو ا���َ�ش  

#���4 #&�1 )2(آ�ن أو��t ا�=���IنCص ا��D&ا� #�Z إ�> #2د ه�ّم �Z ا��3�I.،و�)آّC,� 
 �� ا��&� (Meryey)ا��DFص ��Hو�� ^<وه1 ا��2,� %���دة ���ي أ29ا�� ��ر���F ه�ّ�� و#=> 

�� .م. ق1227 �� (Mineptah)ا���F�� �9 Z�I�&�� 1,�ح ��D,إ��&� ا�&��ش ا� Y=�9 2oو
 Z# Ok� ا���ا���و^=���C أ��Pء  ��DFت ����I ، و�/=���ت د���o ذات أهّ��� ��ر���F وإ�&�^

t ا�=�Y=�4 ، �I آّ. ذ�t إ��&� �oّ2% ا��Dر ا������ ا���م %�� �� �O�~ وأدوات و�Q%O وأ�H=P أو��
  .ذ�t ا�� 1 

ت ��ف ا��&�Z، واJK ���� ا��/_ اb��ز��I=ّ�� �jت ا�,�ر�* ا��,�ّ�< C��% �|ّ�7,��9ت ّ� 2��
 إ�> D� �%^ Z� 2أI� �,ا� �/Pد ا���OIت ا�2�� ��)ا ا��/_ ا���ّزع �� ه)' ا��وا�j<و،و��Hو

 و����،ه)' ا��&$�� ا�,� ��ّ�. ر%- ا���ّرة ا��M�&اء �� ا�HDو��,2ّ إ�> أ#��ق ا� ،�$&=sbا ��H
 �j� ا���م ه� �������� ���Y آّ=�� ا���م b�% ��s�4��ز���j،وأآ� �Z ذ�z� tّن #%��  ��ل أ��bا

� �%�&Mوا�2و�� ، �� #2ا ا����� ا� Z�2رة وا��M,ا� �� ��#��,K�اء ا���,Z� 2ّ ا�/�oOت اHDا� Z
 Z# ��k/% �#�$�� و��>/� ��jز���b�% ��s�&ت ا��#��Mا�� .ّ{� tل إ�> ���د،و�- ذ��j&�ا�

  .%/JM,ّ� X إ�> ا�,$ّ�ر دا7=�� %$ق ��C=,F ذات أ%/�د وأهّ��� �2ّK �C=,Fا 

 ��=��Iا�� �#��Mا�� .�ّ��(Groupe Kabyle)ز��ن Y�� �,#��M�و  )3(وا��=�ح   �� ا�M<ا3
(Braber  et  Chleuh)  2ودةH� 1���oأ �� Z�اد و��bا Z� Z��O� �/k% بjا�� ��(Ilots) <=#،

 2o ���� ��jز���bت ا�M�=��% Z��s�&2د ا�# Z�و� �/P�  1���oاو�� ا�,� ��ّ�. أHDا��ا�9ت ا� Q�#
�^ ��jز���bا �j=ا�3 ا�,2اد ا�7 ./M� �� ف وه)ا�� �/k% �4��92ّى أ/,� �ة ، �Iآ ��� ذات د

،-P1 وا�=oإ M�&وا����� وا� ��Iو�� اوي ا�)ي �J�$ّj ا�=��Mت ا�,�ر��o �� ا�M<ا3HD1 ا��=od�� 
����دون �,�Mوزون %k/� �و��Z ا�9ّ. ا�)�J4�%�M� Z وا��<ار# �j=ا� QC4 ذوي Z� .3Oن ا��

آ<ون�,� Z�(ن ا��<اب ا���ّ�� �I��ف، وه1 ���وون ��e1 ���ت ا�=oاء ا������� �� إHDا� �� 
ة �Z اod=�1 ا�,�ر�o، أّ�� ا��,=� ا����I=�� ��� �ه=� ّ� lأ� .ّo10أ ��Pوراbا��&$�� ا Z� ات أآ�ّ� 

اbوP- �&��، �9¡ �,�ّ=1 ا��ّ��ن ه&�ك ���Mت أ��ز���j �,/2ّدة، وه)' ا�K�,&,Pت #���� 7ج %�� 
��&��bا�,2ّت #=> #��د و %���9ن �� اZ��Iآ �,o2ا وو�K 1�&� 4(أ7)ت(.  

@@òîjîÜÛa@òÌÜÛaIòº‡ÔÛa@òîÌíŒbßþaH@ @

 ��j أ��ز���j %����. ا�)ي �M/=�� ا/4����M�� �P#� وا#�� – �� واo- ا��Hل –� ��2K ا���م 
%����29 ��  �.  /_ أو Q&K أ��ز��j ور^1 ه)' ا��a/�� ا��=��I ا�,� �ّ,nC ����9 آّ. 

,Pأّن ا �ار و�Kد اb��ز�v آ�/_ و����� #=> 4$�ق أوP- وآ=�j #=> 4$�ق أn�َa ا��Z�Dّ,F إّ�
J�� ��4ش �.  
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 ،��jز���bا �j=أو إّن ا� ��I�=ا�(Le Libyque) أذه�ن �� � ا���,آ� ا��2ّK ���2ا، � ��2K إّ
�bة �� #��م ا����ل ا�,&� Y4ت ا���م، وآ��M�� Z# >�ّ�,� ��4ّر�_ أ ���� #=��ء ا�b�&��، و

  .Z�(Téda) ا�&�. إ�> اsb=&$�، �� #2ا �IKل �I�,� ا�,� ه� �/�. ��j ��2ا 

����ن ا��2ا�>�bا .�/,Pا ����b(�� ه)ا ا����ل ا %I2��ء ا�o آ,�%�� ه� ) أو ���{&�
 �I�=ا� �ّFا�(Le Libyque) ��I�=ه� أّن ا�&��ش ا� tغ ا�,�ارق، وا���2. #=> ذ��&C�� J&� n�I4ا�)ي ا 

�� ��Q4 و��  ��ل  C�,�) �o&�غ ا��1�2 #� #=���� �� �&�ns ه� ا���م ��,/%� ����� وا
اء ا�������HDب و�� ا�jا�� �� �M&sب وjو�� �&$�� ا� وآ�Y4 ه)' ا��,�%� �� ) …ا�M<ا3

 Z����&Cو|�ل ا� (&� Y�K2 واo،��&� ��=9��ص ا��DFو#=> ا� %Iد ا�O% Z� ا������� ns�&ا��
�P,&,�ج �&����% .I�4 �&=/M� 2ّ ا�)يH2، إ�> ا�/% ���� ��&��Oّ��4 �1ّ ا��I,�%� ا��ف ا�s Z� ىIآ �

ا�)ي ��Cد' أّن ا��,�%� ا�=�t=� �� ��I ا��&��s nsاه� ا�&���ن #&2 أه=�� و#=> ا��DFص #&2 9=�ل 
او�� ا�I/�2ة #Z أّ�� �� ا��&�ns ا�HD. ا�IC�bء ا�/%�� �- ا4,��ر اOPdم �� ا��ن ا���%-

ا����4 (ا��&���� ���CH� Y=ّ¨ 2¨� %. ا�,2ّت K <,ّ9<ر ا��&�ري ا�,� آ�ن  /��I ا��1�2 
Guanches ( vز���bف اOPb آ�ن �&�ّ/� ��Fة ��ر�,� �� J4ّ
أ��ز���j وا�OF|� أ�� J4ّ�Z ا�,
آ�2 %

 ا��,��Pّ إ�> HIا� Z� 1ة ��. ا4,��ره �&}��� آ,�%�� أ|�=� �&,�M�&5(ا�(  .  

  

فHا�  
�&��Oا� 

�jز���bا J=%���  
L'Alphabet Libyque 

  4$��� )آ=��(���ل 

A 
  

  Aman   a   أ��ن 

â 
  

  

  A âbbud   ظ�Iّ#�   

B 
   

Baba          �%�%   
C 

  
Amach   ch   أ��ش 

D 
   

Adrar  dd ذرار�   

D 
  

Id   d emphatique 
 إ�®

F 
  

Ifis   f         Qـ�C3 

G 
  

Arguez  gu  أرآ�ز 

Gw 
  

Agwem, g  labio 
vélaire 

Gh 
   

Aghanim   1�4�^أ   

H 
  

Uhu   h   أوه�   
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H ح 
  

Ihahan   �9ن�H3 

I 
  

Imi    i      ��3ــ�    

J 
  

Ajenwi  J  ي�&Kأ 

K 
  

Akal         أآــ�ل    

Kw  
  

Akw  kw   أآــ�   

L 
  

Alili   L     �=أ�� 

M 
  

Iman  M    ���3ن 

N 
  

Nnan    N    4ْـ&�ن 

U 
  

Aghu  ou    أ^ــ� 

Q 
  

Aqellal    q  لOّoأ 

R 
  

Ar   R              ر� 

S 
  

Asif   s        l�P� 

s 
  

Asemmid S 

Emphatique ®��ّ|أ 
T 

  
Tamurt  T رث���� 

t 
  

Tit  T            ّ �ّ�� 

w 
  

Awal  w        أوال 

X 
  

Axlal  X      لO7� 

Y  
  

Aryun  Y  ْر�ـ�ن� 

z 
  

Azul  Z       أزول 

z 
  

Izi   Z        3ـ�<ي 
Z Emphatique 

  

Z�(ا� tو��b ����2�� Z��� �,ى ا�7bا �MّHإّن ا�–  �a2م –ح ا���13 ر^1 آّ. ا��o ن�C&� 
 %���o إ�> ا���م و#=> ا��DFص �� Pّ��(Toponymie)- ا4,��ر ا�=�j اb��ز���j ه� ������4�%

����� ��jء أ��ز���Pوه� أ،�%و�&J 4¾ّآ2 أّن ا�=�j اb��ز���j آ�Y4 آ��=� . ا��&�ns ا���,/
اب �/,Pآ� ا ا��ون ا���%��،وإذا �اY/K ا���م أ��م 9I# ر�kHا� �Pوا��2ر Z�22#��� ا�

 ،��%ة ا�/�>Mب ا�# Z# ا�2وام �,�ّ�<ا <=# .ّ{� �%واdدارة، �zّن اb��ز��j 9ّ,> إذا آ�ن ��,/
أ���� –أو ا���ق ا���,/ب J=Io، وا��اo- أZ�a 2K�� J4ّ ا��M,�- اOPd�� ا����ل

،�%# �j7=�� أ��ز� �=�=o ن وه1 �� أ��9ن�%/,�� vاوي أ��ز�HDوا� vأ��ز� �k2 أ�Kو�� 
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%I1 ا�P�% ر إ���1 ا���م��� Z�(ون ه1 ا��7bء ا� ���H}�ن #=> ا�=�j اb��ز���j، ه¾
(Berbères) ��%  .، وه� ا1P رّوJ� YK ا���Dدر ا�/

�Z�% Z ا�F=�� اb��ز��j ا���,/ب ا�)ي � ��ّ�ن %)ا�J آ��M� �4,�/�� إّ� �� ا�sdر 
o �#��M� >�ّ�4 ،�jز���bّن ا��2ن اb ت��Hأ^=_ ا� �� �$=,F� ذوي أ|�ل kHا� Z� ���2– 

 J��C^إ Z��� � �Z ه&� وه&�ك ��. ��=�� –وه� �� |�&/� �7bا 
M=ا�2وام ا�� <=# Y=ّ¨ 
 Z�أ|�ل %=����4 و Z� 1�I=^اك �- أّن أ�b1 اPا YH� وا�k4ا Z�(2د ا�Mا� Z�2وا��ا� ،Q�24bا

M� t�(ر ا�����4�4، وآ>Mا� Z� 1�,j� ب,�� Z�(9ّ. ا���#�ت ا��<ار#�Z ا���,/%�Z وآ)�t ا�
اب إذ X/% ���� 2M4 ا��&2Hر�Z� Z أ#اب P=�1 و�/�.#bا �j�  .  

�{��Hا�� ��jز���bت ا�#��Mا�� ��/� ،��=F4_ ه)ا ا��K <د . إ�O% ��P ال ا�,&ّ�ع>� �و
 ا���4�K <�z� ،�/P_ اO7bط%I6(ا�(bا Z� 1�I=^ت  وأ�#��M2 ا��K�� Z�%��ز�v ا���,/

�/2ّد ا�=��Mت (ا����H}� #=> ا�=�j اb��ز���j وا�,� ��|b�% ��/��K l��ز���j و�- ه)ا ا�,&ّ�ع 
�=,�� ا���M- �� �&}��� ��29ّة �Z ا�,����2 وا�/�دات آ�� ه� ) اb��ز���j وا�/%�� #=> ا���اء

j=�ن �� زرا#� ا�I����Z، وه�9Oّ� 1ن �����9ن  2�2و ا��Hل �� آّ. ا�OIد ا��,�Pّ$��، ��&�ك ا���,
 Z��C�
ر1�a ��. ا�Z��=IM ا��Z��=��I وا�% t�ّ�,ا�(Les Rifains de Maroc et les Kabyles de 

l'Algérie) 1�=�F&% Z���ّ�,�9 ا��ا�9ت ا��OّC� �I�&��% ل�Hا� t�(وا�<�,�ن، وآ Z�,زّراع ا� 
 ا�,� �/���ن �&kFا� Z2اد�C%و �� �s��$� .�� ��ّ�Mل ا��IMب �� ا��IH1 ��. زّراع ا��=�� ،��

 �jDا� Q=sb�% وا��=�ح ��ب ا�,�4�&Mا�(Anti-Atlas) �#ا �� زرا�#% Z�(ا� �%jا�� 
ا��s�D_ #=> ا���Cح، وه&�ك �&�Z�% -�M� ns زرا#� ا�M bر ا����ة و�%�� ا���Hان �� 

,=� اbورا��P وا����ل ا�/=�� ا����o، واO,7dف واa~  �� ا��)7( �. أ�D4ف ر9ّ. ��. ا���و��
 I# رة�M,ا� �� ÃDّF� اوي ا�)يHDي ا�kHا� -�,Mا�� tة وذ���ا�� Z��=IMء ا��%�Z ه¾

��ة �� ا��&$�� ا�,ّ=�� ا�M<ا3�j| رة�Mاء و�HD1 : ا��,�># ��C� Z�(ا���<ا%��ن ا� tأو��
%� �7bو�� ا ،��I1 ا��)ه�,�|�DF% او��ن>� Z�(2ّاء ا� bا Z��=IMا� X/% <رة إ�� dا Z� 2ّ

%� و%&� �2=�M �� (Ait-Atta)ا�,&ّ�. %�$/�Y�� .�� 1�4 #ّ,ـ�jب ا���&Mر^� �� ا��P ل�IK �� 
ّ%�ن Z� ��=3�# �4�/$o ا���Mل وا���#<،وه¾�ء ¨ّ. � Z�(اء ا�HD1ّ ر9ّ. ا��،�Pوbا Q=sbا

1�k/I� �I�&��% و>jا�,�ارق(ا�(��P�o ���% �� �C�/kارده1 ا����O�ّ�� Z�  .إ�> %2ا�� ا��ن ا�/�

ّ%� ا���Mل ا��=1�ّ وا����P،وا�/ّ$�ر � Z�% كه&�ك P¾ال �$ح C4�J وه� �� ا���1P ا���,
 J�4 إ��ا���<ا%� ا�$ّ�_ وا�Hّ��_ و%�Z ا��<راع ا����I=�،و�ّ%� ا���Hان �Y�� Z ز��ن أآ� �ّ�� أ 

�ء، ، و�/ّ. ا��Mاب¾�� ����=odت ا�M�=ا�,� �&,�� إ���� آّ. ا� �j=ّول �� ا�bا����م ا �� Z��� 
، و�Z ا��,��Pّ إ�> D� �� ة��P ر آ&�ري إ�> وا�9ت>K Z� J�� 2الK � دات أ�C29ة ا����
 ��k/% Z# ت�M�=وم #<�� ه)' ا���� Y=ّ¨ وأ|�ات �H4 Z� �j=� ����3،آ�� أّن اQPb ا�M�&ا�

وo (&� Z� ���{&� <=# �P�Pم أ��� ���j=ّن ا��29ة ا�b ���/ف أ��4ط ا��O,7ا Y�و�o ن آ��
  .ا�b��ر �,��ر%� 9ّ,> و�� اl=,7 ا���=t ا�}�هي 

 ��&ّCل ا��� bو�� ا �#��,K����Y ا��ا%� ا�/���� �� ا�=2M4 .% ��� �jه� أ��k �� ا�,&}�1 ا
Fا� Z� J4ّأ ����Hو�� ا���ا#2 ا�/�ّ��، وا� vز���bا J% 2D�� �jأ��ز� Zّ� Z# ¡�2Hدح ا��Cا� 
$

  ، bّن ا�C&�ن ا����Kدة #&2 ا�&�b�% Z��s��ز���j ه� C4��� ا����Kدة #&2 ا���,/%�Z)8(ا����H}�ن
 اb ��ل ا���,$�=� ��� ��P2&ل ه��او�� ذي أ H| ��%ر�j� ��Cر� �&ّ� J��ّ�4 أن Z��� 2K�� ��و

Pb2ّد ا/,�،��&H&ا�� Z# ���&ف وا�>Fر��، �� �&�ن ا��Dا� ��P2&ا���ا#2 ا�� QC&� -a�7 _���
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 ،'�I,4O� �,C=� ار���,Pذات ا Z�%#=> ا��DFص، وه)' ا�C&�ن 2ّK ���2oا، وه� #&2 ا���,/
،ون آ��&�o I# �#�I� ا������ت Z� �=�=P �� ا�M�24وا �Io�/,� ا د���4ت���oّي أ�4��9  ��¾�ء #

�jص ���هYH� J اbرض، و��ّ&J دا13 ا��kHر �� � /�ر اb��ز��j #�ّ��، وأk&� �4��9_ و�
#�ن �� �/�ود P J&ّ�و� ،��I&Kbذات ا������ ا aا�Hا� �� �I&Kر أ�D,4ا _I�% n&,F� �4��9وأ
 Zّ� J4ّّ�را،إ$� د l/a ا���رد ا��FرÅ� �K ��ل ا�Cّ&�� اbآ�ّM�%،��3ودا �I�M# ���ا�}��ر %$

  . �,�ر�* � �2ّH' ا

  
  )، الجزائرناحية قسنطينة(آنية وزخارف فخارية أمازيغية من تيديس 

  

ا9. ��ر�* � -��K Z� 2وI�vز���b���2 وا�/�2 ا���29ّي  اo 2���&ة ا��=�ك ا�,� ��&�,Pإذا ا
 ��Pا�� D/ل ا�O7ا��#�أّن l/a <أّدى إ� �IF&وزوال ا� ��I&Kbة اض ا�OIد �=��$ّ/�  


هّ��� %���j=و ا� ��&�d9(ا��29ة ا( � إّ� �� ا��j�D ا��=��I، 4��د 2M4ه�، إ�> 2ّ9 أّن ه)' ا��29ة 
��jز���b� ��$4>�% ����&�� و� و24ا��� و � ه� آّ. �Q�� Z ذا أ|�ل أ��I&K، أي ا�)ي ��Q %���4 و

آ�� و� أور%��، وإذا ��Mوز�4 ه)ا ا�,2ّرج ا������ �zّن %� �%�� و# � ذي د��� ، و�^ Jk/

ّن ا��M,��� وا�&���2ي �&2Hر �&J أ�C9د %
��Pء % 2M&Pو ،Z�I,/� ّ�ة ووزنo ذو 7eا X/Iوا�
 �H�Hرض ا��bل اOj,Pن �� ا�{C,Hة، و���H��4 ا� QC4 ن�Pر��� Z�ى و�أ7ى و%/��23 أ7

ار�� �,P�ار�� #�I�M ، ه)' ا�,Pا �� n3اأّن ا��<ار#�Z �د إ�> �ى ا�X/I أQC&%/� ��4ّ ا�$
 .9ّ��ا ا�2ورة ا�D&�#�� ا�,� ��YH ا�,����2 وا�/�داتاb��ز�vوا�/� 1� ، Z� n�ّa 4$�ق �� � إّ

ات �Z ا��&�Y/Pّ�� Z ه)' ا�2ورة �,�,2ّ إ�> اbر��ف وا��HDري �# -k% (&�ده1 و1����9،وO%
bا�,����2 ا YC,7ت وا��|�DFا� YH�ّا ���  .2oم 2oم ا�,�ر�* ذا�Jا�&���3 و%&QC ا�$

��=�ّH� ��I&Kت أ�O,9اء ��ر�* �,��9ت واHDا������� وا� ���� ���Z ا#,�Iر ��ر�* أ�
vز���bار ا�,Pء #=> ا��%dدوره1 �� ا�,�ر�* �� ا����و��، وآ�ن ا DH4ا t�(و� ،�Iآ ID% 

����و�� و�� �2Mر اd �رة إ��J ا�=�j وا�/ف واb ��ل ا�����2 �=,&}�1 ا�K,��#� أه�M4 1ّح �,=t ا
 �aا��� <=# a�Hط ا���Pإ �� �j��Iا�,�ر�* ، �7ّ|� �� �9ل ا�� ���I� �jI&� � J4ّه� أ.  

 �/�ّs ، �4و�� ا��ا�� -o�Z أن /4�Q ��2ّ�,� ا����س و4��3. ا�,�ر�* آ�l أن  /�I ��,�ز %���
��4�% ��M2ر�� ~I|أ Jk/% أّن �Kإ�> در ��I&Kbأن �=�����ت ا J&��� ��%/� ����، رو����4، إ^

 <�I� ه� ه� أي <�I� أي �� آ=�� وا29ة J4�&و� J,j2' و�����,% ®C,Hـ� ��j10(أ��ز�( .  

 DَHأن ُ�vز���bا،�I=P �Fدور ��ر� ��  �ُ �ى ����P 1ى ���ة و�7ة ��Pن �� وأّ
،.ّ,H27�� ا�� Pb ����Hا� ~��C��4ّ ا�
% 1�oC� ف �� و9ّ,> إذا ا#,Dو�� Z�ن ا�����4�I �� ا��
، أو ���9 اP,�&���3، وه� ا�X/I ا�)ي � �/2و أن ���ن ز��j -#&2 ا�z�–X/Iّن ذ�t  ا��ن ا�/� 

 ��=ّoأ %Iا� nّ9 �� ��P�o م��إ|2ار أ9 Z# ّرع�,� �  .و|��2/��% 1���
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�ن ه&�ك دون ر�_ ��2 آ ���،��  ���Mأ��ز��D# ��jرا� ��ّ�. ا��ون ا�$��=� �Z ا�,�ر�* 
ه1 %
#��ل %�رزة، �,�ّ�<ون Is/�ا ر�Kل و4��ءD#  ®C,H�� _4�Kbا JI,ا�,�ر�* ا�)ي آ Z�و�

�� دا��3 %��)آى ا�,� ه1 أ2Kر %��،%Iة ا��/�رف ا�ض ا�)ي أZ� Y��4 أJ=K دا3jوه)ا ه� ا� 
(Encyclopédie  Berbère) # ء�kوإ���ء ا� Z�>ا� tذ� Z# l��ت ا�,� �&�ي ا���DFا�� t=� <=

��jز���b11( ا��,�ّ�<ةا(. 

@Þì�–cÍíŒbßþa@ @

9ى �l=,F ا����M#�ت �/_ اb��ز��jإّن ��ّ�ن ا�b�% أو ��jز���b،ا��3�  ��ko .ّ{� ، 
sُ ع�aّن ا���b ّ��ت{&��% J,���� Z��� ��و ���ّP �9s 2ا��Iح �&) ا�J,=/K ��,&2 " اd ��ر��"

�H4 �o  وا�C,��9ت وا�O,9ل،��=���2 #=> ا�j<و وا�&<وح   '�M�ّ��9ن �� آّ. ا�Iو%��,2ر�� ذه_ ا�
س،Cوا� Z��2د آ&/�ن، ا���O%ر�� و�P <إ�  ��%�&Mب ا�وإ�> �ا��o ) ا����H4)Z ا��&2 و%Oد ا�/

�� وK<ر I�dة ا�>Mا� JI أورّ%ـ� ا������� و �H4 �ى،و9ّ,>  ��jDا� ��Pو� �Mإ� H%و
ة ا�d$���� ا��,��Pّ و JI ا�>M�… ��9ن�Iء ا�� وا��¾ّآ2 ه� أZ� J4ّ ا�D/_ أن 2M4 %=2ا �1 ��. ه¾


ّن %vز���bع %�� ���2ِ �1 �ْ�ا�aد�7ل ا��� Z��� �,ا� ��aCأّ�� ا�،J&� ذا �� أّن  :��ا��vز���bا 
9ى ه� ا�HI¡ #=> اobّ. �� ا�F=� ا�)ي وo- �� �/$��ت ا�. �1 �
��ا �Z أّي %=2 ؟bت وا��2
،�ko�&,وا�� �C=,Fا��  ÃH� �� 2ءIا� Z� .kأ� Qو��vز���b%�� ا��ا� ���Iا� ����Iا� Z�،1��C4أ 

��Fة ا�,�ر�,C=� 2=Iن �/���ن �� ه)ا ا�����Hن ا����ف آ�ن ���� ا�ة ا�,� آ�� 4/,Cو�� .وه� ا�
،��K���%و�4bا���ا��� #=> أو���� ا ���$&� �jI&� ��=آ  ����~ ��� %,2�2H أ|��� ��)ا ا�/=1 

vز���bت ا�#��M� ن��I,% �kأ� ~��� .%،�$Pّ�,ب ا���&Mن ا���ّP Z�a vز���bا -% �� ه)ا ا�
%� �Z أ����� و#=> ا��DFص ا�,آ�< #=> �/$��ت ا������ أآ� �Z �/$��ت jا������ ا�

��jز���bا �j=ار ا��,Pا ��&�% Z�و،�/�I$12(ا�(.  

� ÃH� -oا��ا �� �jI&���&��bوا ��K���%و�4bا�/�دة إ�> )13(/$��ت ا �jI&� آ�� ، �#�I� 
 ا��,��Pّ، وأن HIاء وا�HDا� Z�% �� �/Pه)' ا��&$�� ا��� �ف ا��&�1�C� Z آ�l ��ّ�ن �/���

 ا�)ي ��J��ّ ا���9�Iن �� �� Io. ��ر�* أورّ%�D/2ا�� ا�% �� �&�C4أ -k4 : �C�،<=#bا ��������Iا�
 D/ا� tآ�ن �/�� �� ذ�����bا����ل ا .o�/ا� .o�/ن ا���4dه� ا ���Hن ا���4d�4ع ا Z� ن��إ4 

،����، وه)ا ا4d��ن ا�/��ي ا�)ي اآ,�l  وه� |�4- ا��kHرة ا�/���,P����% ���Iا������ ا�� t=�
ب j=$�ن �� ا���دار ا� -o�� ا���� .I�4 �&=/M� ار�9د .IK �� l�,ن ا�)ي اآ��4d�% J�I� ة�

ار %,�=�. Z� ��OP ا4d��ن ا�/��ي إ�> JC=7 ا4d��ن ا�)ي odا���1ّ ه&� ا Z�و ،J&� 2رH4ا J4ّأ
ف �&) �2ّة 4d�% �=��s��ن ا���,�ي #)Mechtoïdeوو ، (-إ4��ن ا���,> ه)ا  4z% J�I��ن آ

� P/ م �� ا��,��Pّ �=)آ�ر،1,74ا�$�ل (  �� ا�Ã3�DF ا�$�I/��(Cro-Magnon)����4ن 
��M�M1,6501 ا�,&P 3 (���$. ا��ذي ا�� MHوا�� X�  .وoّ=� ا�4��Mم �� %�Z ا��JK ا�/

و��ر�� I�d1 اPا YH� YC&ّ| أدوات -&D� 2ا��تIن ا���,> �� ا���آ�ن إ4 
(Ibéromaurusiens)  '(و��ر�� هI�dا Y49=�� وا�,ّ=�� ، وآ���ا� ns�&2 ���ره� �� آّ. ا��K�� �,ا�

2j�=� ة اbور%��Z و��� QC4 ا�Ã3�DF ا�,� (Azilien)  واbز�=� (Magdalénien)ا��&� �/�|
 7ّ
ي ا��1�2 ا��,MHا� D/ا� �#�&| ��=�H�)��MHدوات ا�bا j| ( ن����9ت �bو�� ^��_ ا

 ة ذات ا�}��j| تO�D4 Z# رة�I# (Lamelles à dos) �� أدوا��� ، وه)' اb ��ء ه� #&�|
�=DC&� -$o .�  ���/ّ� �H=Pأدوات وأ ��=/M� ��ّ� ���=# ���{# أو ��I�7 X%��� _آ�� Z��� .  
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 أ|�ل ا ذ–����4ن - وه� ا%4d  ����# Z��ن آو-آ�ن �Z ا��
��ف ا#,�Iر إ4��ن ا���,> 
��� �Z �7رج �bرق  ،ا����ل ا�s .IK n�k���4 و�IPا I# أورّ%ـ� Z� 2مo J4ّأ X/Iا� I,#2 ا��

����ري و��&,� �� ا��&�bود��=�1 أّن  ا����ل ا ،J=ّآ v9ّ,> أ��ز� JD3�DF% ا�{C,9ا�4 ا�jا� 
.o�/ن ا���4dا Z� 2رH&� <,ن ا�����أّن إ4 7eا X/I�4، و�/,�2 ا��IPdو ا>jا�- ا�/�o. ا�)ي ¨�

��ن اbو�> أ#$Y �&� إ4��ن ) إ4��ن �=�$�Z(�� ا��ق Mه Y�=$4ا �=|bا 
و�Z ذ�t ا��&�
ا2M4 Z�a . ��4ن وا�����4 ا��H4 Y�M أ����� و��4ذ��K ه� إ4��ن ا���,>��-آو,��و�Z ه)�Z ا

 ÃDا ���� %/2 �� ا��ان ¨�D&# ور%�،وه��bا .|bوا �oأC4�&� أ��م ��ة اb|. ا��
ات ا�,������  اPb$�ر�� ا�/,���،��C,)و�� ا�Fantaisistes( �=F� � �� ا�/�Dر ا����2H ا�,� 

 ��&� �����Io ./M� ا�Iر%� آ�k� ر%,�ن�k,� Z�,�aCو�- أّن ا� ، ����Hت ا�/=��� ا���aC9ّ,> ا�
اض 4<وح إ4��ن آو,��� ، ���j=� �I/| ل إ29اه���Io 2�2'، -أوH� Z��� � ��4�IPإ I# ��4ن��

Ã3�D7 ��� ورّ%ـ�bا <=#bا ��������Iا� ��M�M� ،tذ� ّ�� � ��H� أoّ. وb �9�aّن ا����ر%� ا�,�
 �� �a� J&� 2رH&ا�� J=�4 Z�����bا����ل ا ��a� .�IP ض، وQC4 ا��� �MّH�Z أن �/,

 Q4و�� Z�$�=� Z�% �� ��K���%واb|�ل ا��4d ��o��ن ا���,>، 2K�� 1� J4ّb أّي و���� أ�4
�� �� ����4�Z ا�#,��د #=���،وأآ� �Z ذ�t ��2&� �/=���ت آ���� #P Zّ��ن ا��ق اbد4> 

و��(Natoufiens)ا���������I اb#=>،إ1�4ّ ا�&�����sن Iا�&�� ا� Z� - ا�,�Pّ$� ، ا�)ي �l=,F آ��
 ��C� Z��� l��� ، <,ن ا�����إ4 Z#– tء ذ��a <=# – أ|�ل Z� <,ن ا�����2ار إ4H4ة ا�� 

�4و%����K ؟b2 ا�/Dا� <=# ��o دون أن �,ك ذ�t أّي أ� .  

،�7bا �� I� ن��4d1ّ ا���م، ��&) اآ,��ف ا�� J4ّ4/,�2 أ �� �s��I% وه� �=ّHا�� .|bا <�
 )، و��ـ�IخO�� (M. C. Chamla): ا�/��ي اZ��9�I=� ~k�ّ ا��,Z�DDّF �� أ����� ا������� ��.

D.  Ferembach) ل��  Zوا��,�ا|. �&) ا�&��24ر�����  �I2ار ا��H4�إ4��ن IK. (أ�����Z - ا
و���ن إ4��ن دار ا��=$�ن ا�/��ي ه� ا����P %�&���، ) إ4��ن ا���,>(إ�> ا��و��Z��4��4 ) ار�9د

.o�/ن ا���4dا Ã3�DF% -,ّ�,� J4ّb- .o�/ا�.  

  IK Néanderthaliens  Africains   (Djebel Irhoud. ار�9د( 24��4ر�����ن أ�����ن
  

  Atérien           ( Dar Es-Soltan ندارا��=$�(        #��ي
).o�/ن ا���4dا Ã3�D7-.o�/ا�   ( Caractères   Homo  Sapiens-Sapiens 

  
  Homme  de  Mechta    (Cro-Magnon )  ] ����4ن –آو[ا4d��ن ا���,�ي

2 �
7) ��4ذج ا���,> �� ا�H�ّdء �2ر���M أ��م إ4��ن �7،و��� 1� Z�Z ا�C,7ؤ' ��3��4 ، ��2 ُوK
 �Z�% Z ا�8  %أّن M� %��� �� �¨�CH1 ا��K��M- Z���,�� �4سb و %���4 ه� ��Fر���

(Mechtoïdes) ]  O�� 1976[،  .Io Z� ��H% Y/I و����4 ا�,� أة ا�,Cو9ّ,> �� ا�
،Z����PO�ا� Z��Kرآ����bا  Ã3�D7 .�H� �o ا�M<ا3  �� 1K��Mا� Z� 2�2/2ت ا�Kو

�Kد �O�~ ��,��� �/�د �� أ^=��I إ�> ا�&��ذج ��,���، و9ّ,> �� ا��ّ��ن ا�9O� Z����H® و
�Z 3 %  ا��,�Pّ$� ا�)ي �)ّآ %��Ã3�DF ا��3��� 4d��ن ا���,>، و��ّ�. ه¾�ء اeن �9ا�� 

  . ا�Z����H وه1 أآ� �k9را �� K<ر ا��&�ري���ل أ�����Zا�

��� ¨��ر ��4ذج 2�2K �� ا���1 ا��Z� �o. م.9O4® ا%,2اء �Z اl�b ا����&� ق�bا����ل ا 
]��I�=ا� ��D2ود ا��Hا� �� �K���%و�4b2 ا�/Dت #=> ا���ّH� Z� 29ث �� ����� .�M4[ 
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����# ���o ذو ���،Z����Hا� Z��$Pّ�,ن ا����ّ�ا� Ã3�D7 Z� 2�2/ا� J� .o�/ن ا���4Ñ� )1,75 
أة �1,62=K. و�=�  (،O�=o J&� 1Faن ا���,> ��� أ��إ4 Z# >�ّ�,� J&ّ�و� �� ���M�4ا  وأآ�

��M�Mا� .�|�C�:،�4��7 ان �ّ%/�ن واn�ّa l4b وا����. ا�/}�� أآ�MHا��   tّCوزاو�� ا�
�4و%�����Kن bه&�ك آ�� ���ل ا Q�� J4ّأ �|OFرج،وا��Fا� �H4 �%�H�� Y��� ص�DFا� <=#

 ��Kت �7ر�P��o(Extroversions des Gonions)، �K�� Ã3�DFأّن ه)' ا� -oة وا��ادة %��
و��Iا� Z�a ن��4dه)ا ا l&ّ| 2oن ا���,>،و��2 إ4&# �¨�H=�و-�$Pّ�,� (Proto 

méditerranéen)  ��K���%و�J&� �I أ�4o ت�#��M� ��$P�,�و��Iة ا�,Cا� QC4 �� 2تKآ�� و
 ا��,��Pّ و�2Iو أJ4ّ ا2H4ر �&J �4ع آ��_ ] ا�&�����sن[�� ا��ق اbد4> HIت ا���K -��K و��

 ا��,�ّ�< #Z إ4��ن (Brno) ا�)ي ��ّ�> �� أورّ%� ا��4z% <$P��ن %�4 (Combe  Capelle)%�ل آ�
����4ن،و�� ه)ا ا���Mل ��,ح ���Iخ و�Kد ���I  ��OP %�����_ آ�%�ل O7ل ا���������I -آو

  .اb#=> �� ا��ق اbد4ـ> 

O��  {4 ��(M. C. Chamla)$Pّ�,�و��Iا� Z�a ف  :��Z�#�4 <=# Z ه��  ���Z ا�,/ّ

- YH� 4,��ر،وه��  .(Orthognathe) �4ع،ذو ����o ��M�K اKb<اء-�4ع واP- ا

  .����P X/% Jت ا�<�K�4  ، �4ع أoّ. ا4,��را وه� �4ع #�Z دّآ�رة -

.Io �#�&D� نO��9 ّن -ه)ان ا�&�#�ن ه��z� وف��ر���F ه� ا�D&�#� ا����DC وآ�� ه� �/
 Z� .ّoة أ,� �$ّj� �DCا��  ����Fا� l�bا����&� إ�> ا l�bا Z� 2ّ,و��ري، و��I�dا.  

،1���s��4 Z#و Z��DCا�� Z# ��ّل #=> �/=���ت ه��DHّ��ة �1ّ ا��ا�/2�2ة ا�� -oا���ا .kC%  
 �Q4�� Z وا�M<ا3 (Escargotières)ر��د��ت أو �H=<ات�I1 آ�o <=# 1ر���k9 وا�,2ّت ،

DCدوات ا��bل اO7 Z�و ،Z,���Hو أزا��. ذات [ �� ا�,� �1ّ ا�/��ر #=��� ا� Zآ���Pت وO�D4
�C=,F� ل��أ … [ Z��K���%و�4bوا Z���bا {4 �� �j��Iهّ��� ا�bذات ا ��&ّCل ا���#bو�7ّ|� ا

#=> ا���اء وه� اb#��ل ا�Cّ&�� ا2obم �� #��م أ����� ا�����2 ، و���Z ا���ل %
��4ّ أ|. اb#��ل 
، ��&�ك ���رب %�Z اb��ز��j أ|. ا�ZّC -وه)ا ه� اbه1ّ–� �� ا�&������،وه� ا�Cّ&�� ا�ا3/

 ��,2F��ن %/�k �&�� �� ا�� 1 و�� ا�&��� و�� اb��ز�vا��2��رات ا����DC وا�&�������،��<ال 
ي #&2 $� ��ز7�� ا��FCر و9ّ,> #=> ا�2Mران، وا��اo- أّن �� 4ا' ا���م �Z د���ر ز7

vز���bا �  ��k/I% *ر%� 9=��ت ا�,�ر� Z� 2ّ% � .%،�P2&ر ا����أن 2�/4' ��� إ�> ا��2 Z���
¡�2Hا� D/ا�,�ر�* إ�> ا� M� Z� 7Ó% . أو�ار�� %��,Pآ,��ف ا�14 .  

و���,�Z��$Pّ وه1 Iا� Z��DCن إ�> ا��eا ��
%��ء – اbوا3. ا�)��� Z�Z ا����ل أ�����ن4
 P&�، و� Z� 2ّ% ا�,
آ�2 ه&� 9000 وه)ا �&) اb��ز���j ا����O  وa/�1 #=> رأس Z�-��3�o ا�H)ر


ّن آّ. ��Hو�� ����M� ���I�� n/. ه¾�ء ا��Z��DC ذوي أ|�ل  D� ��o$2م %��ن ه)ا %
ا��Pّ�,� �#��M$�� ��=�� ��. ا�&�Z����s، وأّن %/X ا��O�~ ا������� #&2 ا�&�Z����s أC4��1 ذات 

ّ� �DCo، و�� ���9 29
ة 2ّK ���2oا و�Z ا���j��I ا���ل %
ّن �Mا�� t=� ّنz� ،قة �Z ا��Mوث ه
 �� J%��,ا� X/% ه&�ك -oآ�ا ���ره1 ، وإذا واbه��� �&2Hرون �&��، bّن ا���,���Z اbوا3. �
 آ�ف �=,��2. #=> ���رب أو و29ة ا����O ه&� وه&�ك،و9ّ,> �^ tّن ذ�z� ��MHا� �#�&Dت ا���&��

a2 ��آ<وا �� �&=$n وا29ة، �zّن ه¾�ء ا���,���Z �� ا�,o Z��$Pّ�,�و��Iوا� Z���,أّن ا��� �&
 ÃCّ�� ا�)ي �oوا إ�> ا�&������ 9ّ,> �� ا���1 ا��ّ�,P)اCapsianisé( <=# .3�، و� ��2K د

ار ا��O�~ ا���,���,P9}�ا ا� 2o ن��K���%و�4bوإذا آ�ن ا،Z�M�,ط %��,<اوج وا�O,7�� #&2 ا
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 _�M,�� ّ�ر ذا��$,% �' إّ��C� Z���� tّن ذ�z� Z��ّ$Pّ�,�و��Iل ا��|�� Z��%��ن ا���ّ�ا� X/%
��ّ�# ���H4 ة  .�}�ه

 �� �K���%و�4bا �� ا�,$ّ�ر ا�Iا آ�ّj� 2M4 ��4 إ�> ا�&������،I# إذا����bا����ل ا،  .%
�H4 'ب وا�,2ادjار �4ع ا���,> �� ا��,P9® اO4 ��،�$&=sb9. ا��ل ا��s <=# ب�&Mا� 

و��Iا� اء #=> اK .ّob&�%� �2ار ا���sن �هO %��<�4ج،و2o ا4,�HDا� �o�% آ�ن Z�9- 
،��Mن �2ر���$Pّ�,�  Zا��2ا� �o�%د�&�ا �� ا�,�=�س و Z�(ص ا��F b9® أّن اO4 *ا�,�ر� M� -�و

 -o�� آ�ن ���� �$Pّ�,ا�&�ع ا�� Z� 1ه ������jآ< ا����,� ¡�9 ��%�&Mت ا���Mد�&�1،�� #2ا �� ا�
 ا�<�M4،و�Z ه&� 4�Ã=F, أّن D&/ا�����bأو ا����ل ا ��$Pّ�,� *ا�,�ر� M� (&� ~I|أ 

9ى b�%�^>ّ�,�.   

ة،�Do ���o ذوو Z��$Pّ�,ء ا��� و#}���1 أ�P .ّo��، وأ9O� ،Okّ/� .ّo® أّن %/X ه¾
،���H4  ا��,�Z�ّk,� �$Pّ أ ��� �Z�% �� �C=,F  و�� آ=�� وا29ة �2Iون أآ�D&/أّن ا� -oوا��ا

l�H&ا� �$Pّ�,ق وا��O�/ا� �$Pّ�,ا��  QC4 Z� ���4ّb ء�� ���Z ا�Z�% .DC ه¾�ء وه¾ J4ّأ �^
ع: ا�&�ع  وه� ��$Pّ�,�   .�ّ�� ّولbا l&D��� ،ال إ�> ا���م>��ع: �،�$Pّ�,� �$&=sأ  

K<ري -وــوا����4 و��ّ�> اZ� I�d إ�$���� ا������� إ�> %Oد ا��jل،�}� %OMء �� أورّ%ـ� 
(Ibéro-Insulaire) ر>Mوا� ��%�&M��4 ا��IPا .jو��  ��$Pّ�,ا��  ����$�dة ا�>Mا� JI و.  

YH� Z� l&D2 ه)ا ا�K�� ا������� ����و#=>  �4ع #=> 4$�ق واP- �� ا��&$�� ا�,ّ=��،-�� أ�
� �<ال  و�� ا��Q4�� ����  �� ��=9� ،l و�� %Oد ا����I.ا��DFص �� ا��IMل ا�� Z�9 ��

اء اb��ز�vا�&�ع ا�/�Oق #&2 HD9ّ. �� ا�و�� ���M#�ت ا�9ّ. ا���,/%�Z ) ا�,�ارق( ا�
ب وJ%�&K ) ا��I�oت(jا�� �Pر%� �� و�jوا��=�ح(و#&2 ا�� �,ّ# Y�� ( �4اعbا QC4 2K�� Z�و�

��C دراZ�ّI� O���� ���29 �P أّن ا�&�ع  ا �� QC4 ا��&�O% .�� nsد ا����k/% -�،.��I إ�> ���&� ه)
 �� ��,=� �$Pّ�,70%ا��YH� ثO� <1 إ���&� Z�ن و���ّ�ا� Z� -�4ع ه� :  

   : أّول6عأّو2 ، 

 و��s. (Ibéro Insulaire)?<ري-إ�9و-�j| JK�% �$Pّ�,� ة أو�Do ���o ذو.  

- @AB�Cأ-@ADّEF� وه� أ ،  �=��s ���o 1 وذوFa.  

اوي -GH ا4,��را .ّo15( ، وه� أ% (.��s JKوو ،�=��s ���o ذو.  

 ، ��ّI�J6@I�J ع:   

 وPّ�,� ���o$� ��ّ�. �9ا�� أ�9@ -�j| JKن% 10 ، ذو و��ّ�ا� Z� .  

 ، �K��J6 L��J ع:  

-@Bأر� �k�# ��M�Kو ، ���s JK�% ز�,�� (Brachycéphale).   

اد ا�)�C,H� Z}�ن %�O�~ ��,��� ، و%/X وإ�> 4�K_ ه)ا ا��bا X/% ف�k� ون>F�
 ز��M4 أ2oم|�&# Z� Z2ر�H&ا�� Z�2�ّا���.  
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 ���إّن ه)' ا�&��ذج �}� �&ّ�ع �/���bا�)ي ا����ل ا D/إ�> أّن ا� J�I&,ا� �jI&� Z�و� ،
�4و%���2o �K وّ�>،bا ¡HI=� <�Pbه� ا��2ف ا ��o
ّن آ�J�� Y4 ا��O�~ ا�/% 1�C4 أن �jI&و� 

اق وا�4bاع و�Z�ّI ا�H%bث #bا Z� ا�,2اد ا�,�ر�* #2دا <=# J&�a ��2� .ّ¨ �=|bا D&/ا�
ّ�ات ، وK �|ّ�7��Jا�����H �� ا�/��1 آّ=J آ�l أّن ا4d��ن آ�ن �� j,=� س��و9ّ �ّj,=� O%�o 

وف ا���Hة ، وا��9O® أّن ��4 ا����¨ -� l�ّ�,=� 2اد/,P��7ة ه� اbا ��Oل ا����Kbا �� �
 2�&M,ا� _���� l� أر .kC% ��P��o .��أي ا�/�ّم و�  .¨�هة �H���P و�/و�� �� ا�

ّ� %�I_ ورا�� آ�� ���ل ا���K����Iن دون أي j� 2o ��M�M. ا��ّن  
 أ#��ل أ7ى %�{�
�Kر�Fا�. ا��/=� ��P��Hوه)' ا���%=�� �=,$ّ�ر وا�،�I&Kرئ أو أ�s .��# ة��Hا� ��  �� �{� �

�4و%����Kا�)ي ���ل %Jو�&2I� Jو أّن ا�,Hّ�ل ا��را�� bا � ��K����Iت ا���ّH,ا� ��C,� ن آ�ف
،Z��Fن ا�,�ر���ّ�ا� Z���� �� و>jة وا�Mا�� �s�Pإ�> أ �K�Hا�,$ّ�ر  دون ا� ��
�� ~ID� t�(و�

و ا��Hّ=� ��&/� و��2ّK ���Iا،I�dر-أّ�� ¨��ر �4ع ا>K �ّC�� ��ّ��ي داPّ�,� �#��M� .7$�� أ�
�$��% ���H4 _I�% ،  ��$Pّ�,�و��Iوا� ��DC1 ا�/��د ا��K��K Z�% .�ت �� ا����O,7ا و�1 �}�

 ���2Hوا�.  

 �� ���Hا� و���,�Pّ$��ن ا����DCن %��,
آ��o 2#2ة ا�,/��Iّ�ن ا��� ����bا����ل ا، 
آ� وH%  آّ. ا�OIد ا��,��H� -� ��$Pّول ا�X/I ر%� ه)ا ا�,/����/��&$=t=� n ض أّن اا�,

آ�Hا�,�ر�* ا� .Io �� ر�D# �� ه��Pّ�,ا�� HIا� �o
ّن،   % �ّ2,��  Y��� آ�Hا� t=� 
o ، اbو�>  Z� 2 ¨ّ. ا�&<وح�=�� �Pّ�,ب ا��jا� �H4 ��Fا9. ا�,�ر� ��3�o وه� �� Pّ�� �� ا��

ة اb|�ل ا��Hّ=�� واb|�ل ا��FرD� ��K$2��ن  ���ن؛و�}ّ. ا�j��% C<و أو ا�C,��9ت،��
���k/I%،  ن إ�> أّن��K���%و�4bا وا���Hا�4ت ا�<را#�� ا�&���Iت ا�HI¡ �� أ|.  و���

 إّ�� %Io Z� ��I=M. �ا���,
4�� ���Z أن �ّC� ده��Kّن وb Z���Cّ�ة إ29ى ا�o <=# .��21 ا���
 ��% _4�Kء أ�M� أو Z��=ّH�.  

 ���3�Pل و��Fا� �%ّاء ا�$ا%=��� �HDا� ��  ا��/�دن ¨�D#� ن�P ا�/%�ت وه1 �
اء وHDا ا��H,وا #=> ا�<�4ج�$�P )Z��%���bا( n�^d1���ّ ا��¾ّر�7ن ا�ن ��PCء ا�� ه¾

 Y&�اjا� Z��Oّوا�(Garamantes)  ل�,�Mوا� �o (Gaetulii)  1ده1 ه�C9ب وأjوا� �Pا�� ��
vد ا�أ��ز��C92و أ1�4ّ أI� Z�(ا� Z��4�sHا� <=# O��s وا$�P Z�(اء ا�HDtأو�� Z��%���bا .  

�ة �=�O7 ®9O4 .3�Iل �,ات ا�Iآ� آ9 �$4>�Iو���4 �1ّ ا��24ا�� وا� ا���3ةO,9ل ا�
I2را��� ا��C4��ر�� ��. ا��sاI�Ñ� �/%�,ذا��� ا� �aراbو���4 �1ّ �� ا=�� �7ّ|� �7رج ا�=��Q ا�

آ<ة �� ا��ن ا���دس �� إ1�=o (Levathae)���ا��ي ا�,� Pّ��ه� ا�و��ن �,� Y4ا�,� آ� 
ا%=Q،ه)' ا���I=� ا�,� ذآ��� ا���Dدر ا�/%�� %�1P ��ا�� �Pف ��,2ّ ��آ<ه� �� ا��ون s

 �� ا��&$�� �� %�Z أوراس وورّ�,�,� <$Pى إ�>  ا��&�Q،وه� �&,�� �- #2ّة 3�Io. أ7
Mا��% ��s�&ت ا��#��Mا�� Z�a 29ثbا �#��Mا�<����4،وه� ا�� �#����jز���b�،  >�ّ�,و�

��,�jأ��ز� Z# ح�a�% ��j2ا�> أ��ز��% ��,���� Z��� �,2م ا�obت ا�#��Mا�� vز���bا 
(Paléoberbères)،  ا%�ت$a�ى ��kف إ���� اIا%�ت آ$aء ا�<����4ن ا�و2o أ29ث ه¾

�����،و�P��ن ذ���D� t~ ��� ا�C,~ ا������P ا��2&�� وا�bت ا�/sا���� Y%a �,د�� ا��D,o

�� اآ,��ح %2و هOل وP=�1 و�/�.،� tذ� Z� ونo �/%ة،و%/2 أر�Iآ �Kإ�> در �%ا�)ي ��  ا�/

ا����ل ه� إّ� =P �� ��=9�Z� �=��s �= ا�آ,���9ت %2أت �&) ��ف ا��&�Z،وإذا آ�ن Pّ��ن 
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����bاا�{C,92 اo  ّن ه&�كz� <4دbق ا t�(� �M�,4 %,�ا|. �Is/� %�2ر �� ه� ����� إزاء ا��
%�� %�ّ�ة -�ّ��ر ��ن  ��لjد ا�OIه)' ا� -Is ّي�o ّول وه� �ّ��رbا -� -s��,� ب�&K.  

9.  ، ¨� ا�,ّ��ر ا��,�Pّ$� �&) ا�&���������%Iد ا�O% �,ا������ت ا� QC4 tل ذ�O7 ف# 
 ا��,HIا� ���%� ��. أP=�ب |&�#� ا��FCر،#jا� �Pّ�  ت��&�� l�2 ¨�ت �� �&$�� ا�oو

وإ�> ا��ق �&,� |&�#�ت ��ّ=2ة �oد�� �Z ا�M<ر  �,�ّ�<ة ��Hآ� اb ��ل ا����2D اbور%��،
 ��ّزع اbوا%2 ا�M&�3<�� آ��2و���ن وا���Iر �YH اbرض��C� Z�د أ29ث، و����# �� ����$�dا 

(Hypogées) �K�% ه����أورّ%�،وه)' � Z� Y�2o ��$Pّ�,� ت�#��M� أو �#��M�� 13آ< داد ��
X/I ا�/&�| ا������� أن ��,�Pّ$�� ��� أهّ��� ������ أآ� �&�� أ�4و%�����K،و��Z إذا آ�ن 

"ق،" ����/��% �o�D,ا� .ّo��4ّ أb رض  ��29ه�eض أ��4ّ #=> ا,C� ذا��=���jز���bأ#��ل ا Z� 
ت �n�k  وا�2ة �Z أورّ%�،���M#�ت I# 2o ن��3<�� ��&Mل وا�$��س ا��� bأّن ه)' ا ~Kّ����

���|�ّ=�� وا4,�ت ��  ق C�7رج ا����ل ا� Z� إ�> أن �&�=�� وا�2ون �K�Hا��1�2 دون ا� 
  .ا����ل أ���ّ��ا��&$�� 

 � Z�و�، ��$Pّ�,�و��Iا� �#��M�=� �P�Pbا�2ور ا D,F4 �4ّد ه&� أن ����Z أن ��4. 
ىI29ث ا�,� ��� أهّ��� آbا ��$Pّ�,ت ا������Pdا t=�  �4و%����K و��ّ&�� أآ�b2 ا�/Dا� <=#

�Z ا��3���Z إ��P��ت ���o ���4د��D&/ا� Z�(إ�> ه l�k42 ا������،و�/D��% n=ّ/,� ���� اء�  Z�
اء ا�,� إHDا� Z���4 و�IPدت�Pا��ون �k9رات Pّ��ن ا�I# ���� بjا�� �� l�.  

òîä�Ûþa@pb�aŠ‡Ûa@òîČàçc@ @

� ���Z إ^J��C �� ه)ا ا����ق ه� إ��P��ت ا�2را�Pت ا�b��H� �� ��&و�� �,2�2H أ|�ل  ��
اb��ز���P �� vق آ�ن ا�=�j ه� ا�$�%- اbآ� أ|��� ا���م ، وأآ� �� ��ّ�< ا����M#�ت 

%� �Z ا��jا������ ا� -%���� اb��ز���j ا��,�ّز#� �� ا��bّرة ا�.  

ت أو �ّ<^Y" اb��ز���j و(Idiomes)آYC�ّ ا�=��Mت %دات " %Cا�� Z� 2دا# �����%
 ��&��� �Z ا�����س ا����I=� 35 %( و#%�� آ��ة  )15(واb|�ات ا��I&Kb،إذ 2M4 ���� آ=��ت 

��%�j ا�=���I أ��k ، وا��H,�. أّن ا�=…إ�> 4�K_ آ=��ت �4��� وا�I#)16( (��4�IPرة #Z آ=��ت #
�آ,��ح آ=��ت ��j� Zت ��Mورة ���، و���jI&� Z أن 4��ن 9)ر�Z ��2 ���ن  �a# Y4آ�
ا�,��رب أ% �4��9�I_ ا�Z�% ��2D اb��ز���j و�l=,F ا�=�jت ا�����2 ، � آ�� �/,�X/% 2 ا���اة 

�=Pو ����Z، و�� ه)ا ا����ق �1 �,ك ا���,ّ��ن أّي ا�M�ّ' إّMّ,�ب ا��ن وا�����I� ،'�
(Bertholon) ن��oاى (Thraces) ���ل %
ّن ا�=�j ا�=���I ه� ���M هّ=�&�� �4=�� ا�,� 7eا X/Iوا� 

���� ���ر ا�=�j ا������ أوا�$�را��4، وأ�7ا وa- ا�X/I ا�&��ذج اb|=� ا�P�I�� آ��#2ة 
�I�=1ّ ا�k� آ�ي ، و��Z %��ّ�^�ت �Pذ�K أ�4��9 ، أّ�� -��,%Iا� ، Z�ه�اة %2ا�� ا��ن ا�/�

 Z� �=��s �=�=P Z�a ي�j� رب��� Q�P
����4ا �/,�2ون �� ا��اo- أ1�4ّ ��,$�/�ن �
 Z# جF� �ا���H=$Dت ا��/���M ��از�� ���Z� ��3 ا�=�j ا����ر�4، إّ� أّن %/X ه)' ا����ر%�ت 

  .إ�sر ا��kCل

اض #=> ا�H)ر ا��&��M ا�)ي �Oزم %//,P��Z �2ّل ه)ا ا%I,ا�� X(Berbérisants) ¡�9 
 ���Cم ا�=�j اb��ز���j ا���23 ه� أ�j� ��4ّ أه=��،وه� ا�=�j اbه=�� ا��2�9ة …: "��� �/1�k  أّن 

 %Iد ا�O% *2 �� ��ر�M4 1د�7=�،و� �j� أ%2ا Z�� 1� ��jز���bا �j=أّن ا� -oا�,�ر�*،وا��ا .Io �� (&�
  .)17(=��إ �رة إ�> ¨��ر وا�C,7ء ��j أه
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 tّCَ�ُ 1� Z��9�Iا� Z� ث و#2د ه�ّم�H%bا Z� نo 1^ر ��I�=ال ا�&��ش ا�>� �–��&� 1�o ��- 
 ر^1 ا�,Oك ا�Z��9�I �/2ّة ا�����4ت ) �D4)1973|��، ��=�� أ �ر إ��J ا�1��P ¡9�I  �آ

I&�� ا��j=ّ� ����H، وآّ. ا�=���I، و�/�� ا�-ا�=���I، وا���O&��-ا��,�%�ت ا��<دو�K ا���4�I: ���#2ة، ��.
��Fب: ا��/$��ت ا�,�ر� ا�,� �¾ّآ2 ا4,��ء …أ��Pء اb��آZ وا�F bص،  ��دات ا��¾Z�C�ّ ا�/

 Z��I�=ا� Z� vز���b2ار اH4وا .  

  

        
  )Ptolémée (ا��=t %$=���س ا%Z ��%� ا����4           .    م. ق148الملك ماسينيسا ت               

  )���K Z أّ�J(رو���4 إ^���  )  أ%��K Z��J(   �<�� أ��ز��j .)م.القرنان الثالث والثاني ق(مالمح األمازيغي       

  

�P�% ��k9ا�,� د ��I=�ا� �MّH7) ا�
4 Basset)( 2ّدH4 أن Z��� �Kءل إ�> أّي در��و4, ،
 �� ��
أّن ا�=�Q�� �I ا���. ا��Å� 1�2��ز��j و�&D4 J. إ�> أ4ّ&� � ���Z أن 4/ف �,> وآ�l ا���

��jز���bا �j=ا� Y4�ّ��.  

�o Z=�=�ن وه1 ��,ّ��ن %I,أّن ا�� �� �s��I% ��I�=ت ا��P2را��% n=ّ/,ا�� .�Cب ا��IPأ �ّC�
د �l=,F ا�=��Mت اb��ز���j ا��Hّ=��، و�1 �ّآ<وا %/2 #=> M% ��,%�,ون أّن آI,/و� ،��I�=ا� �j=ا�

 _I�% ��I�=ص ا��D&��% Z��ّ,ا��� Z�%I,ا��  ذات أهّ���،أّ�� ا���اة أو ا��M�/��ن ^��^ �Iا�����
�7 �zّن bل، و�� ا�Mه)ا ا�� �� ¡HI3. ا��P�% Zّود�>� �^ 1�4ّz� ���bأو ا ��Fا�,�ر� ��,��o

 ����Fا� ��I�=,�%�� ا��ا��&}��� ا� �,��Dوف ا�Hا� Z�(Voyelles) 9¡ #=> إ#�دة�I2 ا�#��� � 
 �j=� .���آ�_ ا�  .ا�,

 2o t,$�- ا���ل أّن ذ��ا، و4�ّI� ورة�M� ���j� �=3�# Z�a ��jز���bا �j=ا� l�&D� 2 آ�ن��
ا%,�� %��=�j (Venture de Paradis)و2o 2ّ9د �&,�ر دو %�رادي ) ����I��  (&� 1ّ�)1838ن o  

Dا��J%�,ا�����2 �� آ �� : ��%Iا� �j=1 ا�M/�(Le Dictionnaire de La Langue Berbère) آ�� ، 
 Z# ت�P�4 ��2ّم ا�2راا%,�� %��=�jت ا������ ، وا4,}o <=# .��2ا� ���oإ <=# I2 #�. #2د أآo

: �ت ا���ّ��ة إ��Hق اb��ز���j %/�3=� ا�=1924 j �� (M.  Cohen)آ�ه�Z . ا������ ا�����2 ���,ح م
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����9- ����P(Chamito sémitique) ��D1ّ ا��k� �,�2¡ ( ا�H. ا��ا�,� ه� ا�� ��$Iوا��
�� ا�����2D�=� ( ، ��,��|أ ��� ���j=ت ا��#��Mه)' ا�� Z� �#��M� .ّ، وآ �����وا� �� ��وا�

'2/% Z� ؤوا�K Z�(��9ن ا��Iوا� Zى آ�ه�7ى آ�� �b�% �%اo ��&� .ّ�� Z�18(و�(.  

د ���ر�4ت �/���M،%. �2رس %&�� ا�=�j ��. �&}��� ا�b/�ل ّM� <=# م��� �إّن ه)ا ا�,�ازي 
 Z� ر(K ذات ��jز���b=��ت �� ا�ا� Z� �l،واb|. ا��=� ��O�Z�9 �� ، ��= أّن ا����D,وا�

د 9)ف ���4 وه� آ�� �� اb��ز���j، آ�� ّM� <إ� tذ� X/Iا� -K2 أرoو ، ��� Z���9® آّ. 9
ا�����D ¨�هة �=Z� ./M� �,C ا�D/�%� إ�o�� ���ر�j=��% ���M/� �4 " ا�,/��"ا��Z�Dّ,F، وه)' 

ون%I,ا�� J=C^أ �� tن ، وذ�eوزة ا�M,� �����ل ا��|bو�9ت اs ./M� �� وه� �����19(ا�( �� 
 ����Hا� �#��Mدا7. ا�� �¨�H=ا%� ا��� %�Z اb��ز���j  ا�����-ا���%n، و���� ��z� Zّن ا��

ع اb|�ل ا�I/�2ة ّC� ة�4و%�����K ا�,� �1#ّ2 ��bا��/$��ت ا X/% 2، �¾ّآ �����وا� ��Dوا��
ا#&� #Z أ|. وا29 ��,ك Cوا� vز���Å� .  

���م �� أ����� ا������� ا���م دول ��-  /�ر ا�4,��ء ا��<دوج إ�> اbّ�� اOPd��� وإ�> 
��,��% �% ¨ّ=Y إ�> ����4 ا��ون –وي، وه)' ا�OIد %/�I=ّ�� 2ت ا�<�Z و��ا�� ا29bاث ا�/��1 ا�/

 ��&��Oّا� ��ّbوإ�> ا �H��آ�2 إ�> ا�/��1 ا��
ّ�� ������ K)ر�� –ا�/,��� �&,��� %��,H� ّ�لH,� ه� ه� 
�Z آ�ن �- أّن ه)ا ا�,Hّ�ل �1 �ا��H� Jّ�ل #�o ه�ّم  ����/_ ه� ا��/_، وه¾�ء اb��ز�v ا�)

 أ^=1�I ا���م أ1�4ّ #ب/�� Z�(1 ا���C4رو���4 ه1 أ J4ّأ Zّ{� 1�&� X/Iا�.  

 -� ،���� ه)ا ا�,Hّ�ل ا�)ي �2Iو #���� وداX/% �� ��3 ا���Mت ا����ل أ���C� Z��� lآ�
���C4 I,/� � أJ4ّ �1 ���. آّ. ا�OIد، إ�> در�K أّن %/X ا���Mت ا�,� �Mّ)ر ���� اOPdم ����� 

%�� %. و�$��_ ا���م %,1�P ����,�� اb��ز���j ؟ #)20(   .  

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

  ومانيةمالمح األمازيغي خالل الفترة الر         مازيغي من الفترة الرومانيةاألمالمح   األصول األمازيغية
  

��Z إ29اه�� �jI&�(Arabisme) �� ا����م اbّول ا�,���< �� %�Z اOPdم وا�/و%� �Cو�- أّن ا� 
�I,�ن �b ،���k/% Zّن اOPdم ¨� %�Z ا�/ب o ���4ّأ �7ى #��K����P�P ��o إّeد�&�� وا

 و�Kد  /�ب�ّC4 lه� آ� ح إ ��ل �7$� Z�2ا��، و�I1 �� ا���s Z� %�� أو و�4# 
 �^ Z� Z��Oات ا��ت #=> ����H,��، و%�����%. ه&�ك #�ّ�,Pد4> اbق ا%� �� ا��/,��

Z�%ا��4ن، ا�j�bن، ا��&�د : ا�/ب و� Z� <,ّ9 ا���,/�dاك، ا�bأ 2ّ …ا�<�4ج، ا Z� 1�&�و� 
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 -��Z �� إ���ن اb��ز�v ا���=��ّ�� Z��� OPd�%م �- ��ّ���1 أ�1���j=% �k وه�����1 ا������، أ�1 
اك �bس واCار ا�^ <=#- 1�,�DF 1 و�,����% Yoا�� QC4 �� ا�{C,H� وأن Z��=�� �4ا��أن � 

آ�� ه�، %. و�C,H}�ن آ)�j=% t,�1 و4}��1 ا�K,��#��، �/ّ. ذ�t آ�ن 1�4ّb O�P آ��4ا أآ� #2دا 
�OP�آ< �X/% Z ا��/�ب ا�,� Y{��9 #=> ه��,�� Z�a اbّ�� ا� Z# 2/%�7ّ|� وأ1�4ّ أ ��

  . )21(اOPdم اbول ؟ 

 أّن ا����s/�ت ا�,� آ�ّ�� 2o Y4�s��� �o�% .�� ����� YH/�ت ��C� �kأ� Z��� lآ�
  /�ب #=> أ%�اب ّ�,�� Z�9 �� ،����� 1=ِ�ْ�ُ ،را23ة Q3�&آ ��� Y4و����4 وآ�ا�sر�� ا�I�dا

�ط �� %Oدا�&�. وا���ارI� �� �4&�ن وا�&�$�رة وا��/��Io ا� <=#  :Iob��O%(Arabie)��,�Hد ا�/ب
�� �Pر�� وا�/اق؟، و��KÑ%� #=> ه)' ا�,��ؤ�ت �&�jI أن �/�د ا��¾ّرخ إ�> �� وراء ا29bاث، 
ا9. � �� 1ّ� _�/,��� ،��%ّ/� 1� Z�د 9ّ�� و�OIا� Y�=P2 أo -%��ن ا����C,��9ت ا�/%�� �� ا��

���9 و#=> ا�,2اد  ~,Cا� (&� J4ّأ -o2ّا، وا��اK ����# ب�IPb ،2/% J,&� 1و� ون وه� ��,�ّo
  .)22(ا�/%� �2Iأ �P&�ر�� �Z �4ع �7

��% ��,��oت ا�,� أ�/sا���� Y&�وأ����� ، �4����2 وا���ر�,���4ت : اY=ّ,9 رو�� أ�����، و�
=,�Z %���ّ��ن و����� #�ان ا��Oث، %2ر�Kت �,�Cو��، وآ�Y4 أ����� و�4����2 #=> ا��DFص �ه

، وآ�Y4 ا����s/�ت ا���ر�,���4 �� ا����م ا����4 و��M,� 1وز ���� ا�O,9ل ا�و���4 )23(�<ده
اء ، HD2 و|. أ#��ق ا�o �4��وا%=Q ���ن ا�,�Pّ- ا�s 1�=oا��&$�� ا�,ّ=��، أّ�� �� �4����2 وإ

bن اّول ا���Oدي إ�> ��ر�,���4 %/2 أن �1ّ إ�k7ع و�)�P t,&,�. ا��a�C,4ت اb��ز���j �&) ا��
7ى ����� bت ا�/sا����.  

 Q��=ت 7ّ� ا�����H,Pا Z� 2�ّة/� ���{&� .kC% ونo �/%ل أرO7 YHM4 ��ر�_ أّن رو �
 <=# �ّ�,� �FP4}��� را t,<ر#�، وآ�ن ذ��ا�� ns�&ن إ�> ا�,ّ. وإ�> ا����ّ�ا� .�ّ&� �Ioا� ��

 ا��/�% و#=> Ooع 9ا�P �/=� ا���C/�ت،و�<ارع �DّH&� و�9���ت �� 7&�دق وأ�Pار ��2ّ
�C�%رو �# 2oن و�DHا�(Rebuffat) Q��=ات ا�1M4�% �� إo=�1 ( ا�)ي 4ّ�_ �� أ29 �/��

Q=%اs (ف��  Z# رة�I# l� أر <=#(Tessons) ة �� #2ّة�j| إ�> أ29اث ����  %��$� أ �
 #2:آ=��ت ه�Iَ#Z� د Y&�اjا  ا�، � ��ّ�� ��(Garamantes ducentes asinus…)���oن ��9

ا�&�I=M� Yن P=/� رو����4 ��.jن ا����4 آ�ن ا�ار وا��<ه��ت ا�<��K�K وا�H=� : ��&) ا��Mا�
��K اء وأ#��ن�b �9aان،آ�� أّن ه&�ك أ>ّCره1 ا�&���3 �� ا��Do <24(إ�( (Djerma, 

Garama)م �/��ر�o ،Y&�اj#2ون  #�|�� ا���د و��&K ن رو��ن %,���2ه�، وآ�ن ه&�ك��
ا�&Y،وآ�t=� Y4 ا�$�n �<ّودة jد ا�O% n�# <و����4 إ���M%�ن ا�$�n ا���,2ّة �Z ا����s/� ا�

ة �,
��Z� ��,K�9 Z ا�j)اء �j| 2ّ ����9 �<ارع,�� ��  .%��Dر�� ا����' و�اآ< #��

ون �Z ذ�t �&��ر ا�O,9ل ا�و�o ��O� 2/% �� لOj,P��% �4�I_ ا#,��د' �P��P ا��� وا
اء ا���د�3 إ�> HDا� t=� ّ�لH,و� ����b2ّه� ا��/_ اa ا�,� ��ر �P���ه���، وه� ا�bا nّ9

ج �&�� ��Hر%�ن  �Pن �H4 ا����s/�ت ا�و����4،ه1 ا�=�ا��ي F� _�� �&�)أ�Levathae( Z�(ا� 
 : Pّ��ه1 ا�/ب,I)ا�El Botrّ��ه(P 1ّ� tر�&���3 : 1 %/2 ذ��o Z� 2��اo ����ّK ا�� ، وه1 %2و��

 K&�ب ا��<اق (Cabaon) و�a�7ا ���و�� #&�2ّa �C ا�Z��$4>�I %���دة ز#���1 آ�%�وون 
(Byzacene) 2دMآ&��1 ا���ّ��ا إ�> �,k42�2ة ، واMا� ns�&ا ��3��4 �� ه)' ا���M�24&�1 ا�و� ، 

 Z��$4>�I1 %�1 ���و�� ا��,/�K Z�(ا� ّ�,P�9 واOCا �� ا�/�. ا��sF4د إ�> واOIزده�ر �� ا��ا
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#��� ا�C,~ ا�/%� �9¡ و2K ا��H��Cن %Oدا �<دهة،و�7ّ|� ^�%�ت ا�<�,�ن ا�,� � �<ال ���ر 
�=9�oو ��ّ�K د ه� ا���مO% �� 2ّل #=> ازده�ره�� Y�>ا� |�/� .  

la‹Èn�üa@pbîÛe@ @

���� ا������� ه� إّن ا�/��. ا����4 ا�)ي أّدى إ�> ا4�b ��K����P��ا� ��&Iري �� ا�(K بO�
 Z��$4>�Iا� l/a �ّ� 2�� ،�% أّن أ����� -ا�)�Z دّ�وا ��=�� ا��24ال-ا�C,~ ا�/�^ ،~,Cا� tذ� 

 <=# <a�C=� �9�� Y4دا آ�O% 4$��ن>�I2 ا�Kو����4، ��2 وا�� 1� ��$4>�I�Z ��. أ����� ا�
Y/�,Kوا ،Z�4o 4<ول ا��24ال %�� ا�,2اد (&� ��#��,Kد�� وا�D,oا ��� #=��� #�ا�. #2�2ة دّ�

)429 ( ،����Hا� ق ا�M<ا3  Z� ا�j| ءًا>Kو ����Hا� Q4�� وز�M,� ا��24ال ��=�� Z�� 1و�
�=ّH� �=Io 1�9 YH� .ّ�,Pوراس ا�)ي اbوا ،�&�$&�o 1�=oإ �%�&Kو �%^ '2ّH�.  

 24���Pا� 1�9 ����4 (&�(Thrasamond)]  د7. ر9ّ. ز���4 ]�9520ا�� ،(Les Zénètes 
Nomades) إ�> ا��<اق (Byzacene) 1 آ�%�وون��دة �=��o YH� (Cabaon) ء�ض ه¾C�P (3(&�و 

 #=> ا��24ال �1ّ ا�Z� Z��$4>�I %/2ه1 ���9 ا���2ع 2ّa ه�M��ت أو��t ا�<Z����4 و�وي �&� �7
  ا��/�رك ا�,� آ�ن JOHANNIDE:  �� د��اCorippus( J4(آ��_ أ���� %����O&�� وه� آ�ر��Iس 

�$4 9ّ&� �و^=�,�>�Iا���23 ا� ��P)#=> رأ Jean Troglita ( ،�P t=� 2ّa ا��3�I. ا�<����4 ا��
 ��ا�� ه¾�ء % (Laguantan = Levathae = Louata )ا��C�=H �=��ر��Z �� ا�2ا7.، �=�2 آ�ن %

9%� ه� (Gurzil). ��ر ��ّ�> �oرز�. #=> و�&�,�2I/� 1ون إ��� ��  � J) وإ� Sinifère( Y4وآ� ،
 1���Csؤه1 وأ��1 و�/�1 4����K ر%�ن ��ق�H� وآ��4ا ،Z��$4>�Iن ا��PC��7ل ا� Cّ&� 1����K

ب H=1 وا��1 �� ا���O�ّ&� لO7.  

ا���ر�,���4ت  أ����� ا��&���، �,�ّ�. �� (C. Courtois)آ�ن %��o أ����� ا�)ي ��J��ّ آ�ر��ا 
�7�Z -ا�,� آ�2I� �� <=# Y4و–ا��Oث bا Z�4ف #&�� O7ل ا��/4 � �/�� �� ¨ّ. 9�Io 1=�،و

 ��>3�&Mوا%2 ا�bا X/%ء ا���دة، و��Pأ X/% ��~ ا��jر  Djeddarsا�2ّMارات[إّa ،24ةب �o  
(Gour)&�س�ب �o [ س��,P�� و��4ش(Masties)� J�C4 Z=#ا�)ي أ Q�4  �� أّر��P��و ،��=

(Masuna) وة�$�� �� (Altava) Z�و����4 و ا�)ي أ#=C4 Z�J أ��k �=�� #=> ا��/�ب ا���ر�� وا�
 و�� %/X ا�&��ش O7(Procope)ل %�H&� �� �&��� ا�&�Dص ا�,� �آ�� �¾ّر�7ن ��. %وآ�ب

ّ�ا t=� �� <,ّ9 ا����s/�ت �,� Z�� 1� ار�,P�
ّن ا% Ã=F,�4 " رةّHا��. "  

ا���O��� Z� �P �� ا��ق، ��2 آ  .ّoأ Z�� 1و� ،<a�C=� 7� �IIP ��&�2ا�&<ا#�ت ا� Y4�
�oو�Y ا��&��� ا�&H. ا��&�ّ�� #&�� ��. ا�2و����4، �
��C/a ذ�t، وآ�ن ا�a$��د ا��2&� �}�/� 

� اa$��د د��آ=�,���4س �=���Z��H اbّو��b Zّن ا��24ال K/=�ا O7ل ا�H�1 ا��24ا�� و� �/�د�J إّ
 1�Iه(�)�Pر��b�4&� �&) #�2 ) ا
X/% Y/K ا�$�,P2 اo ���ر��ذآbا Y4وإذا آ�،���Pر �Iه(�

 t����� آ�Y4 �/��4 ا�l/k آ�� �(Childéric) -�M� Z�ّIه=�2�bا ��&��ّن ا�z� 525 2 و��ة/% ،
,YC #2ّة أ% ��ت، وأدت ا��DF|��ت اod=���� إ�> ���Q ا��4��م، ا��Q�2ّ أو^�$�Z، ��2 ا7

ا�sر��I��  .)25(�� ^��ب ا

داد"آ�ن ,P�اب إ�> ا��&$�� ، ��2 أد7. إ�> أ����� ا�&<اع �9ل " اFا� _=K 2o �$4>�Iا�
ا�sر ا�)يI��ة ا��I<4$�� �� أ�����،وه� ا,C2أ ا�I� �4س��&�,P�� (&�~، و��ا�� �/�Is �9ول 

ت ه2�2K ��sة، I,#ا��ا29ة وا �/�I$ا� Yآ��H� ،�&�22ل ا�Mع وإ��4ء ا�&<اع وا��aوb�32 ا��
ا�sر آ�4�$�ن ا����4 I��و�� ا��Yo ا�)ي %2أ ��J ا�C,~ ا�/%� �2Iأ 4<اع 2�2K �� #�2 ا
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(Constant II) ��H��ا�� ����/2�ّات  و�� QC4 ا��Y�4 Yo ا�,)648( وه� ا�&<اع ا�)ي �ّ<ق أ�
ا�����K����P و%��,��� ا�/��o ، ��&�ك ا��bر�n أو اb��ز�v ا��,و�&�ن �� ا��2ن واbر��ف 

 �&���Iأ��اح أ� .kC% J�=# �&� Tablettes)وn�# �� <,ّ9 ا�OIد أ�4��9، آ���M,�- ا���C ا�)ي �/ّ
d'Albertini)�M% J�=# � �Iّ��،وه&�ك  وه� أر �l ������ �&��ش #=> أ��اح �Z اbرز #�

 (Maures)ا���ر%I2ا�> ا�o Z� Z2ر�H&ا�� Z�&�و) ^� ا��,Paléoberbèresف إ���1 %2و (�k� 
 و��ا�� وأ ,�ت ا��24ال وا���Mز ا�/��ي واdداري ا��I<4$� وه� �Z ا��Z��o (Zénètes)ز���4 

دة �� %=2 ^� �&ّ}1 اb^�ر�o وا���ر��Z ، ه)ا ا��M,�- أ|I~ �2ر���M �&���� إ�> إ��رات �2Hو
ّ� ، و�� ه)' ا�}وف ¨� ا��H��Cن ا�/بC�و��ّ<ق و .  

 �=�=P .�  �� �4 %. آ�ن�$�,Pا Z�� 1� ر�� أي��/,Pو�� ا�H� Z�� 1� �%ف أّن ا�C,~ ا�//4
��، آ�� أ��4ّ ��I� 13 �- روح�&jل #=> ا��DHو���� ا7,=� ا���. إ�> ا� ،�^ � ��#�=��ت #��

�,4 Z�� 1���P,_ ا��2ر�ّ�ره� ا�D� آ�� l��2ّ ا�H% ��a,/� Z� .ّآ YH�� ���$% �M.  

 �I&ر�&���3 ��632 ) ص(��ّ�� ا��oو D� -kF� �C�=Fش ا���K Y4ات آ��&P ، و%/2 #�
)Q���%�$&I� l�H� Q=%�$4643و�� ) ا Z% وا%=Q ���ده� #�s 1�=oش إ��Mا� t=� Y=7د 

 2/P Z%م ا�o '2/%إ%(ا�/�ص، و Z%حاP � (��ّ��%� �ـ(%�d^�رة #=> K&�%� إ�# l�H�:���) أ�
 J�� Y4آ� Yoو �� �oO# وةاب، وآ�t=� Y4 ا��jرة ��,�2ف �$aا �� vز���b�% Z��$4>�Iا�

 Z� ���% حO�% �H=ّ��و �$��% ��%ا�OIد و��,��C/a Z� 2�C، و�lD ا��¾ّرخ ا�&��ي آ�l أّن #
� �,�Mوز 647 �� أآ,�%3�Io. %2و�� �&$=Z� n ا���2&� n=�� ��5000 2/P Z%ا Jف إ���aأ ،.Kر 

 D� 1�915000آ  J/� ~I|
�20000  �� Z��$4>�Iرب ا��H�P ا�)ي ��OPdا ��Mوه� #2د ا�
 �=$�IP آ�/�(Suffetula) ��ا��jار وYI�4 ا�OIد،وأ7) ا��H��Cن ^^ �$4>�Iا���23 ا� .,o ¡�9

Iا� �����bا��2ن ا Z� �=ا�,� 9ّ���ه���� �M�,&ا� Z# Z�aا را�IH�4648(�<4$��،وا( Z�� 1� إذ
Y�ودا J,��ّ9 ا�)ي ا �14=/�=�� ه2ف ^�� .  

 ��ّ29 Z% و���/� ��ّ��إّن ا�C,~ ا�����H 29ث �� #�2 �/�و�� ا�)ي #Z�ّ #=> رأس ��K إ�
 ��666Pوان، أّول ��2&� إO��� �� ا����ل  و%/O� 2ث P&�ات �Z ذ�t ا�,�ر�* أ�I�# QPّ ا���

 l#�a ��4ا��� J,����� و9�_ ا�&�Dص ا�/%�� #=> ا���O,7 و�/2ّده� �zّن #�O7 �Iل و�bا
ا�,� آ�Y4 �� و�o <k� Yo#2ة ا�n=�C ا����¡ ) ��زو�Labaesis) Y ا���M��ت ^%� وا�I�� .ّ,9ز

ب ���رت اo ت�����H ، �1ّ وا|. إ�> و#�|�� �4����2 ا�/���� ا�و��2Do 1ّ� ،��4 %/2 ذ�t ��ه
 ا���س %%�(�M&s �9¡ و|J� l �����ن %jب ا���&Mا�" ( ¡�Mآ=�ن ا�
� Zد� O% _/  1�4ّ
%

J4��/� �� �¾�&�ن %�Ø و 1�4ّb ا�4ت��Hن د��ء ��9ا1���4 و�/���ن ��. ا��%، ��2Dه1 "و��
% HIرض، �1ّ د7. ا�bء ا��4 .�Kأ Zّءه1 وآ��4 <IP1 و��HPو �I�# �,ا� J,�=آ O3�o J4�DH

��% : ذآ��� ا�&�Dص ا�/HIف أّن وراء ه)ا ا�  . إ�*…��رّب ، �� أ�4ّ أ#

 �I�# ./M� ىإّن ه)' ا�&�Dص � �4�K Z� �=F_ أP$�ري، و��kف ��� �D4ص أ7
ب أJ/� (7 ز�Io 1�#=� أور%� jإ�> ا�� J�ب، و�� ���jا�)ه�ب إ�> ا�� .Io ان>ّCو|. إ�> ا�

���4Iا� J,�اا، وأ�Pء �/��=,J=/K ��ّ� J وه� OPd�% 2�# ¡�29م ��
ر ���P=� أ��وه� آ 
�7، K&�%� أوراس، و�Z ه&�ك �<l9 آ��=� إ�> bل #�دة ه)ا اO7 J/� Z�و �I�# nH�و�

، و�,�ا�> ا�O�Hت )%�o(ا���وان و�&�� ��=ّ,H�K Z� ���� ��% Z� _H&2 ا�Z�H��C إ�> �oر�&���3 
�sجا�/%�� و�o =��ن�=� �� إ29اه�،و�,~ ا����693(�,. آ( �� Q4�� Y�Pّ
و��Z  698 و�

اوة K �=�Io Z� أة �Z ا����M#� ا�<(Iguerrouyen))26( ����4ا����و�� ��o 2��،loّ�,� 1د��� ا�
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ا��,�آ<ة �� أوراس ��ّ�> د����، ا ,�ت %��1P ا�)ي رّوJ� YK ا���Dدر ا�/%�� وه� ا���ه&�، 
7 ���و�� أ��ز�� ��j�2ّa �H=ّ ا�Z�H��C، وا��اo- أJ4ّ �� )700(� ���وم وY=,o وه� tوآ�ن ذ� 

711  Z� س�Pb�4�ّ �� ا�� J��K ��4، آ�ن�IPا ~,C� J�P�% ف �sرق ا��n�k ا�)ي #I# ��2&#
 vز���b27(ا���ر(ا( Maures(�&د� ��I/� 1����2وا أM� 1� Z�و� �=ّo آ��4ا Z�H��Cأّن ا� �|OFوا� ، �

د ّM� 2واK1�9 %. و��وم اآ,��� �ko�&�"Z�aر�/� " �#�I� : vز���b4$� �1ّ ا���دة ا>�Iا� n�$Iا�
 Z�و اb��ز��j ا��,D&/3. أّ�� ا��Io ت�C��H� 1ّ� .3�Io ، t����إ��رات و،)nر���bا�)ي آ�ن ) ا

|� و� اdرادة �� ���و�C2و ا�I� �� <=# J� Z�� 1=� ،ة� ا��Pbد ا�2Mد ا��Z���/I دا7. ا��2ن ا����
ا�� ا�,� ���a ا�/ب #=��1 jا� Z�� 1اج(�� ��ّ�� د�&�� ، و�Fا� ( J4أ��. �ّ�� آ��4ا �¾دو

��o �Iّرة ، أّ�� a ��4آ� Z� ب أآ�Hت ا���C4 �� ه����. ��2 %2ت ��  o4$�� ، و>�Iدارة ا�Ñ�
� ~,Cن ا��P� أآ� و� أoّ. ا9,��� �t=� Z #�=��ت ا��=_ و�K- ا�j&�13 ا�,� �oم %�� � Z�� 1� ��4ّz

ون �=و��ن وا��24ال وا�Z��$4>�I ، و�,YH (Maures)ا�,� ¨ّ. ا���رo ن %�2/�� #=> ا�,2اد����� 
%Y؟/,Pا lوآ� Y�=Pأ lآ� Z�إذن ، و� ����  .أ�

�4 اOPdم و�ض ا�/و%�، وا��اo- أّن اbّو Z�% >���,ا� �jI&� J4ّ
% �4ل آ�ن #=> ��2 ذآ
 Z�4o Z� .ّoأ �� ��=�� %Iد ا�O% YHI|ا����4 ، ��2 أ Z� عPة أ�� ) ا���%- وا����Z(و��

�4 ، %/2 ا��ن اbّول ا�)ي  �O�9 2ت ا�Z�914  ~,C أ��4ّ �1 ��,/ب ��3��4 إ�> ا���م #=> ا�,2اد o
�%  .ا�/

ن ، ��2 ��آ< د�Z ا�Z�H��C �� ��2 آ�ن �4 اOPdم ه� ا�,/�_ اbّول وآ�ن ذ�t �� ا��2
 ¡ّI� 2ّواD� Z�(ون ا�ا��2ن ا�����2 ا�,� أk7/�� ا���Hر%�ن ا���2�َون، �1ّ %/2 ذ�t ا����Cء ا�<ا3
و ح �/���1 ا�Z�2 ا�2�2M، و�P 2oه1 �
Q�P ا��2ن ا�2�2Mة �,��ن �اآ< د�&�� �����9 ��. ا���وان  

1�P اOPdم �� s)809( و��س )670(� ��  %Iد ا�O% ��.  

Z����,وآ Z��K��&|و Z����4ز Z� ر��فbا vّ�ل أ��ز�H� ض، ... إّن��jا� JC&,�� ،مOPdإ�> ا
�Z اbآ�2 أ1�4ّ آ��4ا ��,/Iّ�,� Z�2ّ. ا�,�2�9 ا��$=n �� اOPdم %�I_ ا�Mّ� ا�)ي ���ن 2o �/ّ. و

�28( ��� ا���Dدر إ��J هJ���ّ ا��4��2ت ا���%�� و#=> ا��DFص ا��)ه_ ا�2و���4 ا�)ي ( t�(و� ،
����Z آ�� %2ا �=���Z��H ا��Z��o �� ا�2Iا�� ��  �. أ29 ا��)اه_ �Å� 2 %2اo مOPdن ا���

 ذ�t %,/2ّد ا�ر�2اد #&J ا�)ي �J&# Y�2ّH )29(ا������H ا��&�ّ���ّC2�2ا، و�K �&د� J4آ� Z�  أآ�
 _I�% آ�ن tّن ذ�z� _ودون ر� ،��%ا�,�ّ=�Iت ا������P أآ� �Z أّي  �ء �7، و�/ّ. ا���Dدر ا�/

 ا#,&�ق رؤ�Pء ا���Hدات ا��Z�2=� ��=I ا�2�2M �� ا�2Iا��ت �IPbب ��P��P �� آ�� �Z ا��9bن أآ�
�Z ا�o,&�ع، أّدى إ�> ا4,��ر' %�Z ا�/�ّ��، وآ�ن �M&�2 ه)' ا�/�ّ�� �� أ#��ل ا�C,�ح %���دة ز��3��# 

�IPbب �� ��P* ا�/��2ة ا�2�2Mة ، و�/ّ. ���ر�P أ7) ا�ه�Z�% Z� Z3 أ%&�ء ا��Z��=I أ29 أ�oى ا

ون �&� Z3ه�7ى ، ��¾�ء ا�bب ا�IPb3. أ29 ا�Iء ا���P2�2ة-رؤK ���% ��- �j=م وا�OPdا <=# 

 ����� 1�� JH&�� ��% �Kن ��4ذ�HID� 1و#&2 #�د��1 إ�> ذو�� ،��%�n  " أ#=>"ا�/% Z�.  

���، ��4ّb آ�ن ا��#2�bق إ�> ا����ل اة ا���2�َون �Z أ%&�ء ا��)اه_ ا��k$�2ة �� ا��
$7ا #=> ا��)اه_ ا��ّ&�� �� ا��ون اbو�> �OPÑم، 2o أ���Pا �� �4 اOPdم ��  Y4آ�

%/X اb��ز��o�% Z# v ا���=��Z،وإذا آ�ن " #<��ا"|�Cف ا��3�I. �7ّ|� ا��3�I. ا�<����4، و
Dن ا��Iّن ا��)هz� ،���4و�7ّ|� ز vز���bا Z��=��=� ���O�,P�ي وا2o �a�%d �<ّ#�� ا�&<#� اC

ة و��ّ&�� ��4ذ��K و|�ر�� �� ا���dن و�� اO7bق�j| ��&ّ�ة د�o ا #=> ا�2وام�=ّ¨ ���#�I30(أ�(.  
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��� أ��k د#�ة آ�Iر �&� ا��)ه_ ا���/��b31(و�2 #=> ا����ل ا( �I=sء و���C2 آ�ن ا���،
�2را�Pت ا��2&�� ����ون إ�> أ�o|� اbرض �,/ّ=��ن و�=,��ن آ�Iر ا����Cء و�,�Cّ. %�1 إ�> أن ا

ت ��� Z%ن �)اه_ �7ّ|� %�1، ��. ا��Pّ¾� 2oو ،J�Cا�_ ا� �¾D�- QPّ=�ا %2وره1 أ#=> �
 Z�29ّآ� ا���ا�sر�� )9)1120I�d ��       . و^�'- ا�,� آ��o Y4#2ة ��

ìiČ‹Èí@ÍíŒbßþa@áè�Ðãc@æ@ @

|�ن #=> H� ،ر��ف و�� ا��2نbن �� ا��ّ�ب ا��=o <1 �=�|�ل إ��&� ��/P آ�ن ا�2#�ة
 vز���bا Z� ا�=/M� آ�ن �2ّ�&�1 #����-ا�2وام #=> أن Z�(ا�- � ��9ًة �OPÑم، وآ�Y4 اbر%$� ���

ّH� ر أو�Cّ�2ّ ا�a 2ة #�=��ت#�oو،Yoا�� QC4 �� ���� ا�t�(� ،Z�2 ��� أد�ة و��&�ت #��
و���Z أن ��2�ّ ا�%�ط دا7. ا�OIد ��. ر%�ط ��زة أو #=> ا���9.، و�D,7�%ر �� أّي ���ن 

اج �,2ّر%�ن #=> -��2 آ�ن أو��t ا�M&�د. ��,2#� ا���2ع #Z ا���dن%bا t=� �� ن �����ن�Iها�
 ا�)هÅ� �IرD/ا� -P�,ن ا�ا��، وآ�ن ا��D% Z�2�9¡ ا��,�ل و�,/ّ=��ن أ|�ل ا� ����%$� �� أ�

 ا%=Q إ�> %&<رت و9�P <=# �|ّ�7. ا��<اق ، وأ �ه� ر%�ط ا��&�,�s Z� �$%رb2ّدت ا/�
ب #=> ا���9. اsb=&$� ) 821(ور%�ط �P�P  796ا�)ي %&� �� jا�� Z� ى7bا ��Mو�� ا�

�� وY�&% 2ّa أر%$� ���kن ا���2ع #Z اOPdم #���� و�)هO�9 2ّa ��Iت ا�&�_ ا�&�ر��24
 �sا�^% �=�Io �� ت  .)32(ا����sت ا��2&�� آ��,� ¨�

 Q�P
� Z� �$%رbآ�ن أ29 ه)' ا– 7ّ
,� Yoو �� – ~ID�Pر، و�D&ا���29ّي �/��ب ا�� 
 Y4وآ� ،��%jا�� ��=��=� ����Hط ا�/�|�� ا��%#�|�� ا���=�� ا�����C وا�)ي ا1P�% ®C,9 ا�

P�� �|ّ�7ز و�oو �CPو� ���  O�|ت أ�(Massat) بj9=� �� ا����ا���2ع ا� .�ّ�� �%�&K 
<Dob33(ا(.  

 �4�,�� �,=�Io Z� ء�آ�ن ا��ا%$�ن #�Iّدا وأه. |Oة، و�Z�H=D ذوي �/����، وآ�ن ه¾
%��(Guezoula)وo<و�� jاء ا�HDا� Z� Z�,�K��&D34( ا�( Z�P�� Z% Ø2 اI/� ��9و �YH ا����دة ا�

ة �>K �� �s�%ر QPّر�� ا�)ي أ�sاI�d2أ اI� %����&�jل، وآ�ن �� %2ا�� ا��ن ا��Hدي #�
 Z�2ل ا��Kر ّ�� ~ID�� ي ا���2ّدة ، ��2 ��2 ا�%�ط J/%�s ا�/���^ ns�&ا%$��، أّ�� �� ا��ا��

2 ¨�ت %�I_ ذ�t إ�7ا��4تoو ،Z�oّا���(Confréries)" 2ة=ّ�� " ��H��4}�� ا��2&�� ا��Å�
(Ordres Religieux)  ��&�2ت ا��Pاآ< �=2راوه� ور��� ) زوا��(وه� �2Iو اeن ��  �. �

 �I/ّ�ف ا��D,��% �4��9آ� أHه)' ا� Y$=,7ر%$� ا�����2 واÅ�(Maraboutisme) YI/� 2oو 
 ��=Pا �� أ�Iا%$�� دورا آآ� ا��H)ا�Islamisationت (�Pا����ر X/% <=# ء��%dر��ف �- اbا 

OPÑ� ��%��ن ا�/����23 ا����d�% ّk� �   . )35(م ا�,� 

 Qا و��7ّ
 وا�,� د7=�� اOPdم �,%Iد ا�O% Z� ��3�&ا� ns�&ا�� ��=Pه)' ا�<وا�� أ Y=2 أآ���
 .�� �����M� Z�a#�ت اb��ز�v ا�Z��=IM ا���,�ّة ا�,� �/YI دورا ه�ّ�� �� اOPdم ا����ل أ�

 ��o%�، %. #&2 آ�Iر (Kabylie Orientale)آ,��� �� ا��3�I. ا��jا�� Q=sbدة �� ا��D�و 
اء ا�M&�%��، و�/ّ. إOPم ا�,�ارق آ�ن %C/. د#�ة و|=�ا %Oده1 HD2 و�� ا��/I9ّ. �� ا����ر ا�ا�
�_ ��� أّن ه&�ك %=2ا أ��ز���j �1 ��=1 أ%2ا وه� K<ر jأّ�� ا� ،�^ � �# Q��Fن ا��&) ا��

 #=> ا���&�� إ�> ا�j<و ا�&�ر��24ي وا�O7 �4�IPل ا��Z�4 ا��&�ري ا�)ي %�� ّP��J4 اb|=��ن
 �# Q��Fوا�   .ا�ا%- #�
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 Zا���jMوا� Z�7ا��¾ّر X/% 2 أ �رoو،�����1 ��~ إOPم اb��ز�v ��3��4 ���ر ا������H �� أ�
 J% 1ّ,ع اه�a�� وه� �%ون %/2 ا�C,~ ا�/o 2ّة# ����ار و�Kد آ&�Q3 أ��,Pب إ�> اا�/

���� ا�,� ��O7 Y4�ّل ا�O,9ل ا��24ا�� وا��I<4$� ا��bا t9® أّن ا�����O���� ،ا�¾ّر�7ن أ�7
ح ا��=P�� t,��س %���J,�H وأ �ر �=t اbوآ������4 ّ| 2oو ،��H��� ��I=^أ �� Y4آ�

(Ucutamani)] ��%(Servus  Dei)إ�> أJ4ّ �7دم اØ ] آ,��� �� ا��,�%�ت ا�/a�9   وآ�ن %&�ة أ
ب �24ة ���Z��H أ��k، ��. ا��=t ��زو�4 o 2ّارMو��ن(ا��� ��ر�,���4 �9ا�� ) �=t ا���ر وا�

، أّ�� ا���&�� ��Z�% Y��% 2 ا�9ّ. ا�)�Z  535، و��=J ا��=P�� t,��س ا�)ي tّP #�=� �9ا�� 508
ا �2o Zا�> �Iآ ���o رز�.، و�2ّل آّ. ا��/$��ت #=> أّن�o J�d2ون اI/� آ��4ا �� %Iا�

 �� Q3�&�ر ا���� tدس، دّل #=> ذ���ن ا�وا �� ا��Dّ&� 2o و����4 ا�����2 آ��4اا����s/�ت ا�
 ا�,� �/�د إ�> ا�&lD (Volubilis)ا��2ن، وآ)�t ا����% وا��,�%�ت ا�M&�3<�� و�7ّ|� �� و��=� 

 و��=�� �� %���ر�� و��$�وة ا�,� �/�د إ�> ا��ن ا�Q��F) 655-595(اbّول �Z ا��ن ا���%- 
�ي �I)و��Albulaeن ا��2ن (��ّP إ�> أّن Ã=F4 2 ه&� أن�4 � ا�,� آ�=�� Z�a Y4�� ���4�P، و

 ة �� �4����2 آ&�3���،وه&�ك �D4ص ����j| ى و�2ن�� Y4وا، �=�2 آ�Dّ&� Z�(و29ه1 ه1 ا�
 Ãّ4 .�(Jean 9ّ&� %�,�ر �] �9570ا�� [إ�> #2د ه�ّم �Z اb��ز�v ا����Z��H �� ا��ن ا���دس 

de Bictar)Zر����وا��ّ Y&�اjا� Dّ&� <إ� ي MّP. أ(Maccurites) J4ّ ا�)ي ����Iآ�� أّن ا� ،
 Z� �C3�s ّن %��ء
 ا��I<4$� آ�ن اb��ز�v #=> د�Z ا����~، واk�ّ~ �=�¾ّرZ�7 اeن %D/ا� ��

Hا� Z� ون ه�o 2ّة# ���OPdة ا,C1 ا���| �� Z��H����4ش ا�� ���=# Y�ّآ�2ة، ��2 دbا n3��
ا%=Q،آ�� s 1�=oزارة �� إ Z�# ةI�� وآ)ا آ,�%�ت،ا���وان ا�,� �/�د إ�> ا��ن ا��Hدي #�

ار و�Kد � �C3�s��Z�a ��H ا���=�� ا��a�%d �� ��هت أّو� (LEWIKI)أ �ر ����� �,Pإ�> ا 
�� �1ّ �� وارOKن، وأ% �� �� o�$�=�� �� ا�M&�ب ا�,�IH,��ر�� ا��ا�� Y{C,92 اo،و��4

�ت %�b#��د �C,9���jار ا���%- إ�> أ�Co�P أ�����Z �� ا��ن ا�/� ،وآ�Y4 ا^ �%�Iا� �=Pا�%
ي إ�> و�Kد ���Z��H وآ&��� �� �=���ن O7ل �Iي، آ�� أ �ر ا�ا������3�o ��H �� ا�/�2 ا�<�

��،آ�� أ �ر %/X ا��ّ,�ب ا��ن ا�/� ، آ�� و2K �� �2ّل #=> 9ّ� ا����Dل ا���� Z��H إ�>  
 �����
% ��H��وا�� ��&��Oار ا��,Pإ�> ا .  

 Z�� 1� ء�C,7��2Iو أّن ا�C,7ء �7 � �C3�s����H �1ّ �� ا��ن ا����4 #�،و�2Iو أّن ذ�t ا
3O�,P2 ا/I� ،Z�H���,� ��Is <=# 1/�� %. آ�ن �M�,4 اa$��د، ��2 آ�ن ا��C=Fء ا���29ّون ^�

7ّ� #2I ا��¾�Z ا����Z��H وا����د %�Z ا#,&�ق ا�OPم أو ا���ت %����l و�� ����4 ا��ن  Q4��
Z�¾2 ا��I# 2�C9 آ�ن 
nI� 1� J4ّ �� دو�,J آ&��� : ا����4 #�% F,C� ر�D&ب ا����/� lP�� �%أ

     .)�)36����H وا29ة

دات اF�ّ) ا�,/�_ �&��9 #2�2ة، ��2 آ�Y4 اbر��a ��ّ��ةCا�� Z� 2�2/ا� n$4 ب�K�% J� 
ة اbو�> ,Cل ا�O7 _�ا��ن ا���%- إ�> [%��=�j ا�/%�� O#dن ا���k4م إ�> اOPdم، وآ�ن ا�,/

�� أي دا7. ا��2ن، ��2 اY{C,9 �2ن ��jر%�� ] ا��ن ا��Hدي #�k9 س�Pbو������ و�� ا ���j�
 ���2o)ن و����و�=� Q4�,آ ،��OPإ Q�P
%=�j آ�PO��� آ,)آ�ر �)�t ا�,/�_ ) …سذات �

ّ� %I&�ء ا��M=� اb��ز�2M4 ��jه� أ�P 2&# �kّ��ن ا���9. 
�� ذات ا�,kHا� ��%اbّول، �=t ا�/
دة(وأ��k #&2 ا�$ارة ) 3�Io. ا�2Hرة(ا�,�4�� وا���9. ا���&$�&� ��� ( l�و#&2 ا����IM �� ا�

،�o �zّن ه)' ا��&�ns ا���9=�� آ�C&� Y4)ا �/�ا|(G. Marçais) 1و9��K _رج ��ر�P  ا��
%� �&) أ�2 %/�2،/,�� ����K  ّولbاب ا/,PO� �3�,4 -a37(و��ّ�. ه)ا ا��(.  
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 ،���اب ا����ل أ�/,PO� 1�2. ا���ا ا��(�� �oّ2% ا���jM2ادات ا�,��ف �� ا��اo- ا/4 �
%�� وإ�> ��Pل ا�M<ا3 ا��ns�&���� <$P ا�2ا7=�� ا���,2ّة �Z ا�M&�ب ا�,�4�� إ�> اjاء ا�HD�

 .3�I���% ��O2وي ا��Iا� D&/ط ا�O,7ا _I�% 2وي% _�ب ذات �/jا��4 إ�> ا��وا��&$�� ا��ه
vز���bا Z� �I1 آ�o _�  .ا�<����4 �� ا��ن ا��Hدي #� ا���ء ا�)ي أّدى إ�> �/

ا%�� أن 4/�د#bا 3��/=� pK�C1 ا��|�ل ا���C� �jI&� 2�/ل ا�O7  إ�> ا��ن ا�/� 
،��s�Cا�  % ز2o ���4 وPّ/�ا �C4ذه1 �� ا����ل ا�/=�� #=> 9��ب إ�7ا1�4 %%�9¡ آ�ن %

|&���K ا�)�Z اC,9}�ا %���&�ns ا�IM=�� ا���9=�� �� ا�M<ا3 ا��P$> وا����o،وآ�Y4 إ29ى 
 �Û�/�  ��#دا Y=I�,P2 اo ���,وه� آ ��=IM3. ا��Iا��]I# �%�4أ�/&Dا� Ø2م ا���2ي ] 2 ا��% ا�)ي %ّ�

وZ� �C�ّ¾� ����=�� 1{ّ4 أوا3. ) ��=�(و��آ< ه)ا ا�2ا#�� �� ��زروت ) ا��&2Hر ���s�� Z و#=�؟(
�o ا��I%�ر ه�   Z�D9 -o�� <ر' �1ّ ذه_ إ��D4ن"أ�M�إ� " �Mا��,Pأّن ه)ا ا�2ا#�� ا Z�ّIو�

$&�oو �K�%و l�$P لO,9ا Z� Z�ّ�,�،�Iا���/� �� آ ~I|�909&�، وأ  Y&=#
�Pدة ا���وان، �
ا�2و�� ا����s�C %���دة ا���2ي #2�I اØ ا�)ي ZMP Z� �M4 أ�اء J� �P��=MP، وJ,D=ّ7 �9=� آ,���� 

 I��ة �� د�D,&� وان ودJ% Y=7 ا���Pbا Z� Ø2 اI# �%���909ده� ا�2ا#�� أ ����s و�� ،
� �kا�=,�ّ�-، وYHM4 ا����دة ا����s�C ا��&2Hرة �2�I# Z اØ �� ا���$ة دّ�ت آّ. ا���اo- ا�

آ� ��ر�� H% Y��o l=,F� _ز���4 ا��/,&�� ��)ه Z�� ،ا������� ���� �Z أ�Iآb1 ا�ة #=> ا��,C�
أ%� ()38(�$7ة �oده� ���J أ%��a ه� �Z% 2=F آ�2اد ا���ّ�> �� ا��,_ ا�/%�� |�9_ ا���Hر

2�>�(7ّ2� ��4Ya ا����O ا����s�C، وC9 2o® ا����s�Cن ، و���. |&���K %���دة ز�ي %Z �ّ&�د 
��� �<#���� %���ّآ�Z% Z ز�ي �b1 ا����ل ا�آ�ا 9� D� ا�H,� ��2&#و ،�K��&D� .��Mا�

)973.(  

 Z���s�Cا� Z# ل�DC4�%/��O� 2 أ��Kل �Fّ=> ا�<���ن #Z ا��)ه_ ا���/�،وأ#=&�ا ا
ُ�ض #=�J %���ّ�ة، و�kّ. ا���ء �=b �C�=Fّن ) 1045( �Iه(� ��M2ر�� X�ا��/_ اb��ز��j أ7) �

اب #bا 3��# X�H,% ��s�Cا� �C�=Fم ا��o ،����DC4�آ� اHه)' ا� �Io�/2اد، و��j% �� �P�Iّ/ا�
����bإ�> ا����ل ا JKّ�,ا� <=# Z���j� Z� ��&�a .72� Z�و �I^39(ا����( tوآ�ن أو�� ،

bا Q���P ��9�4 �� 1اب �/���ن %2او��#)Saïs ( اب#
% �I�ا� l9>و%2أ ا� ،D� 2�/| ��
 ��ّ��اب Pُ=�1، وو|. ه¾�ء إ�> إ�#
% Z�#�I,� لOري ��)' ) 1051(ه�$Pbور^1 ا�$�%- ا

آ� �� Hل"ا�Oه �&% �I�j�" �=DّC� 2ّم �&� �/=���تo 7=2ون Z%أّن ا �ة ، و�2Iو أّن ا���j�)40(،إّ
 %�� �� ذ���M� t#�ت �Z ا����د ا�9ّ. را��Y ه¾�ء ا�2Iو �I�ا� l9>أ�&�ء ا� اP,��ت ا����

��� ا�,� �/�د أهّ��� إ�> أ|�ل ز����4�bا����د�� �� ا����ل ا l3ا�$�ا Y�#ّود.  

 .D� ن��آّ. � .ّ,H� l9زا ��K .�� Y4اب آ�#bء ا�� �&�jI ا�#,��د أ%2ا %
ّن 9آ� ه¾
 Jب إ��# Z�% ��Kا�� �� Y=7أو أ��4ّ د Zّ��د��Hوإ�7ا1�4 ا� Z��أو أّن ه)' ا�/��3 Y=��o ا�<�

 ns�&آ<وا �� ا����� و���bاب د7=�ا ا����ل ا#bإّن ا .% ،�oوأ��ز�v ذات �o -%�s�� أو #
�oن %/�2ا ّC,� _�&و%/2 ا� ،�#�I� اه1 �&�_ ا��2ن�o ا�/�M,Pن �1ّ ا��ّ�ا� Z� ����F1 ا��/� Z�=��9

��ن ا�&�_ وا��$� وo$- ا�$�n، و�)�t �1 �,�ان ا��=�ك ,H� ء�ا�j&�13 ا�,� �I�4ه�، وأ|I~ ه¾
vز���bوح ا��,����، : از���ن و9ّ��د��ن وأ�7ا ��29ّون و��&��ن �Z اOj,Pل ه)' ا�

�,2ر�� أ7) ا��Mه<ة �� أ^اض  ّ,> و1�k/% 2ّa <,ّ9، و%�" ا�/����"واP,/��ل ه)' ا��ّ�ة 
اب �,�ّز#�ن �� اbر��ف#bء ا�  .        )41(ه¾



 22

اب، �ّ� ا��=�ك اb��ز�v �� اP,/��ل ه)' ا��ّ�ة ا�2�2Mة �� 9و1�% #bء ا��&) و|�ل ه¾
اب ا���� أ����، �zّن ا��=t ا�<�ي #bء ا�1�k/% 2ّa ا�X/I، و%/�2ا #Z ا�,�ّ&� �Z د�7ل ه¾

 أ%&�ء #���,J ا�Hّ��د��Z، إ�> در�K أJ4ّ زّوج إ29ى %&���H�� 1�/� l��H� Z# ¡H% *��% Jر%�
 �� Z��ّ� Z��اب �9ر%�ا ا�<�#bء ا���  1052 و�� ��#1050ة ر��ح، و�- ذ�z� tّن ه¾

ى " Roitelets�=�آ�"ا���وان و�4وا ا�a�C> �� آّ. ���ن، وأ|�o X/% ~Iد��1 o <=#
/% 2ّa وب  ).    !أ�2ّa �I ر��ح و9ّ��د��ن 2ّa ز���2H� 1�k)Zودة، وأ�7ا د7=�ا �� 9

اب، وه� ا��ّ�ة )1152(¨�ت oّ�ة ��P��P �)ه2�2K ��Iة#bو|�ل ا Z� نo 2/% 
 ��Mك ا�ّHاب،و�#bه� اا�����29ّ ا�,� Z� Y=/K أ%ز ���ّ��� إ��4ء ���9 ا�a�C> ا�,� �4

اب �� #2ّة ��Kت،#bا <=# <k�� ،Z�bض اC� ا���29ّي l�$P �� 1اه�o ا�/�ّK ��2&#و
 ��% t1،و�- ذ��Ij  <=# ء�k1 وا���M�2� ت��K م %,�ز�/�1 �� #2ّة�oا���29ّي و ��M1 ا���HP

��jز���b3. ا�Iت ا����Iآ X/% -� ��O9ّ�ة �7ّ|� #&2�� #�2وا أo .�ّ�� 1�&� X/Iإ�> )42(ا� ،
اب �,P 1�#2=$�1�4، در�K أّن ا��C=7 Z��DCHء ا���� 1� Q4�� �� Z�29ّ�&,��Cا �#bل ا��/,Pا Z

اZP �� �=���ن وا���&��ن �� ��س�j� ./� 1�=��و.  

7ا%��، و�2ه�ر ا�/�ان %�I_ ا�&�_  �� O��# ر��فbاب إ�> ا#bء ا�آ�ن د�7ل ه¾
 1��Iّ�� 7=2ون Z%ا ./K 2ّ ا�)يH�7ّ|� ، إ�> ا� ��ّ��وا�,2�� ا�)ي �/ّJ� Ya ا��2ن �� إ�

اد اM��% J=�IP ض  .)43(�)ي �2ّ� آّ.  �ء �/,

�_ Z� .% ،��ّ9 ا�/�M_ أن �2Hث �Hّ�ل إ�&�jا� Z�- Z� Z��O���% 2ّ/� _/  �� �K����P�P
 �,�C,�ر ا��ر ا��/=���ت ا�,� دّو��4 ���I,#��ف �Z ا�2Iو،وإذا أ7)�4 �� ا� �/k% .Io(Victor  de 

 Vita) ّن #2د ا��24ال آ�نz�  80000 وه� #2د ، ����اب ا�)�Z اآ,��Hا أ�#b2د ا/� �I� ���و ��
Z� Z�4 ^<وه1 ��� ؟ o 2/% �������H� 2 . �� ا��ن ا��Hدي #� ، ��� ذا %�� �Z ا��24ال �� أ�

ا�O,9ل ا��I<4$� ا���Kد ا��24ا�� ��3��4 وZ# �&�H% 2o ا��&2Hر�Z� Z أو��t ا��24ال #=> ا�,2اد 
ب �� ا��ن ا��Hدي #� ��� �oّ�� أ����� و��Z دون 2Kوى، أّ�j�=� اب#bح ا��ر اآ,��� �

%�� ؟ : و%�د�� �=/��ن# Jر دو��I,#وا ����bا����ل ا Z� Iآb1 ا�اب ا��/,Pا.  

 ه)ا �ّC� �,اب ه� ا�#bا �%�D7 �اK- اb��ز�Z� v ا����ل �H4 ا��IMل و� Q��
اب/,P�اب ) 44(ا#bء ا�¾�� ،n��/ي ا��j=ة ا���H=� ��a�o �%a ّولbا �� ا����م ا��Kّو

�_ وا�#_ ا�)ي زر#�' �� اbر��ف ا��اP/�،آ�� أ1�4ّ د�/�ا F,ل ا�&�_ وا�O7 Z� ��kHا�
Z����4>9ّ. ا� ا�2Mد -ا�%Iا� QI�ل آ���%�^ 1��ّ�� Z�(وه1 ا� (Néo berbères) - 1�4��I�� Z�(ا� 

��2 �&) ا��ن ا��Hدي #�، وه¾�ء ا�<����4ن �2�ّوا �� ��4 ا�/��، إ�> د�7ل إ���ّ�� و�4��
 Yoاب �� و#bا <=# .�ّP ��ّ� ،.�/�1 و�=Pُل وOاب ه#b �IP�&� ���% ا���o
اب �#b2اوة اI�

%�� ��j ا���ن ا���2ّس /=� ��% ،Z����4>ء ا��اب إ29ى –�n9 د�� ه¾#bا tّ=1 أو���ا�,� �, 
����M��-أ t�(%و ،n�% Z�  و����� �j� Z����4>ا� tأو�� Z� ة�I�ة ا�اب ا���#bا Z� �=ّo YM�د 

)45(  .   

 _��� ،�%# 1�4ّ
إّن ا�,���. �� أ��4ط ا���Hة Y=�ّP ا�24��ج،وY=/K ر9ّ. اb��ز�v �/=&�ن %
،آ�� أّن ا�24��ج ��ّ� )ص(أي ا��&2Hر �Z ا�&�I " ا���l"ا#,�Iر و����4 ا���C~،و9ّ,> ���م 

�4�4�o .�آ� Jب إ����4,� �/&�Io Z=/� ��2=� أ��ز���j ا���ء ا�O�� �%�HD� �#��M ���ن ��� nّ9 ا
 ��Z أ ��ل ا�,Iّ&� ا���M#�، وه)ا ��=�2 و2K #&2 اb��ز�v أC4��1، وه� �� Pّ�. ه)ا ا����ر، و
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اه� ا�/ب وا#,�Iره� إ��' ا%&� ���P29 أb �&ه��ا� �&ّI� �Dّo > �� ه)ا ا����م�(�� ���4&��I/2��7 ا� (
ة%I,� ��%2 #��ة #M4 �� �4درا Q�/و#=> ا�.  

 �اب %�3�Io Z. اb��ز�v ا�9ّ. و�7ّ|� ا�<����4ن إ�> در�K أ4ّ&� /,P���2 ا�,2ّت 9آ� ا
4��د 2M4 ا���م إّ� ا��=�. �Z ا�=��Mت ا�<����4 ا�2Iو�� ��. ا�=��M ا�,� �,�ّ=��� %/P Xّ��ن 

اء ا������� ا��ر &�Q أو واHDر9ّ. )ا�<اب(�9ت ا� Z� ا����� ��jز���bت ا�#��Mا�� Y4وآ� ،
 واY�ّk4 إ���� #��ة �# Q��Fن ا�%Y ��3��4 �� ا��/,P2 اo ����� و Q4�� �Pهّ�ارة و

���Hي ا��j=وا� �&�dا ��/%�s Q4�� و�&)3) أ7)ت �Pر�� t1، آ�� أ �ر إ�> ذ��=Pُ . 2=Iإ��4ّ ا�
ا/,Pا ب اbوz� �Pّن ا��3�I. ا�<����4 ا���,/%� أو اbآ�jأّ�� �� ا�� ،J=ّآ ����bا����ل ا �� �%

 2I# �&% QPّوأ ،tذ� .Io O��s Y&ا�,� ه�� ��K��&D3. ا��Iا�� .ّH� Y=ّ9 اب/,P��n اs ��
 ب اz% <Dobزا7� �9jن �� ا����&��=�ك ا��اد ا�<����4ن دو�� �� �=���ن آ�� �/. إ�7ا1�4 ا��

 ��&�  .ا���Z�29ّ وأ�o��ا #=> أ1�a��4 ا�2و�� ا��

 2o Y43. ا�,� آ��Iا�� t�ّC� وه� ،����bّر�7 ا����ل ا¾� J=اب أه�/,PO� ه&�ك #��. �7
آ�ت ا�/���� و�� ا�O�Hت ا�,� Hا� �� YM�24وا ،��,�=#�� Y O� 2�� ،��ّأدوارا ه� YI/�

ى ا����o ا�,� آ�Y4 را�FP �� إo=���� أرY=P %/�2ا #Z ��اs&��، ��. آ,��� jD3. ا��Iا�� ��
ا�IM=�،و�Pه�Y آ�� رأ�&� �� إ�o�� ا���OF ا����s�C،وK 2oّ&2ت �Z أ%&�n���� ��3 �9ر%Y �� آّ. 
 �Iو#2د آ ،��،و2o ��ّزع أ%&�ؤه� �� آّ. ا��H���ت ا�/��D�و|�=�� و ����bء ا����ل ا�H4أ

Hا� t=� �� JIH4 <ko 1�&� Z�% �� �=IMا� J��=oإ �� �وب، و�Z� ��% Z آ,��� ا���م %�� �/<و
 ��%  .ا��ّ. وM�K. ��ّ�<هM�� 1,�1 ا�Z� ��=F اb��ز���j وا�/

 ،vز���bا �o�I� _�%�ا وأ|�HIا #��. �//,Pا Z�(9ّ. ا�إ�> ��M� _4�K#�ت اb��ز�v ا�
��bاء وا��=�ك ا�bا Z�� 1� ¡�9،�P���ا�/��. ا� l�k4 �� اب#bل ا��/,Pّددون �� ا,� vز�

اب �� ا�OIد،�/���ا ���� ���دا #bء ا�
t�(% 1�4ّ أs=��ا أ�2ي ه¾��،1�k/% 2ّa 1���#ا|
اب ا�2Iوي/,P� )46(واآ,�~ اF&�P اب، وه� ا�2اء ا�)يFوا� _�&��% �%�HD� ت��Mآ. ا� 

�jز���bا �j=ت ا�DH4ذا���، و�&)3) ا ��%Iت ا�Oا�2و� .,���% ���,H� 2ودةH� ns�&� �� �
��=IM�9ل ! ا�#� وا�,=� ��M� ل���ا� X/% Y=ّ¨ 2�� ،.�|�C,ءات �� ا��&�,P�، �- %/X ا

 ��%�&Mوا� <$Pاء ا��HDا� �� vز���b9ّ. ا=�)M�&وا� ����،%� ) �� ا�M<ا3jب ا��&Mو�� ا�
<=# �{��H�،�^ر�P .IK �� آ<ة lD4 ��4 %2وي أ��ز�Y�� �=�Io ¡�9 Z�%،�j #ّ,� ا��,�

 Y�O���� �� �%ب[ا����M#� ا���,/jآ�� �� ا���Hا� ��C�و%2و ] ا�,� أYIM4 ا�/�3=� ا��
 .9ّ%�� ا�)�Z هZ� ��=7 1 اb��ز�v وأ#اب �/�.، وه)ا دون 4���ن ا�jاء ا�HDت �� ا��I�oا�

.3�Io Z� �Pوbا Q=sbز��ن �� ا Y�� �#��M� Z� vز���bا :�� Y�� ، 2=�M� �&% ، زّ��ن Y
 Z وjP….  

 �%K ة�>K �� ال>� � .% ،Z��=IMا� �j� آ�� ه� �kأ� kHا� �j� ه� ��jز���bا �j=إّن ا�
 Q�Fو�� ا��2ن ا���<ا%�� ا�(Penta polis M'zabites) .9��ل ا���Pرارة، و�oووا�9ت ��ات و 

 Q�اوي ا�,� ���ده� ��ارق آ�ل ^HD)ا�Kel  Grèsو�(  t&ّ)�ارق آ�ل د�Kel  Dinnik( 
� (Ouillimiden)و��ارق أو����)ن  �k3=�� ه� أ��Iوا�� ��%jل ا���IMار ا� ��)' ا���Mت #=> ^

��jز���b�% ��s�4 47(�<ال(.  
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ت ّ�,Pآّ=�1 %2و ر9ّ.، ��2 ا ����bا����ل ا �� Z�%� �&�jI أن D,4ّ�ر %
ّن ا���,/
Cون وأ�o (&� �%ار �9ل ا��2ن و�� اbر��ف ا����I �&��،��ّ��ن ���M#�ت ��,/�,P�Y ��9ة ا

اب، #bوة ا>^ .Io <,ّ9 2�/% 2�ا �&) أ�%/,Pا Q4�� ���� و ا��IMل ا���9=�� ��  �o ا�M<ا3
 ��I=^أ �� -oه� �� ا��ا ��jز���bا �j=ا� <=# �{��H� ال>� �إّ� أّن ا��9O® ه� أّن ا��&�ns ا�,� 

 ��=IK ns�&� <��,Pا�,� ا �IDFل ا����2ن ا�� Z# Y�=Kأ �j=� 
M=أو ا�� ZDHأو ��3�4 وه� آ��
 �O,7ا JKا�� �# -P�,ن ا���� �� ا���bا����ل ا ./K �� 2وي، وه)اIاب ا�/,P�#=��� ا

�I�M# : ،أ^&�م �%ّ��ده� �� �/Pوا �ID7 ل��P�9ن، وOّ� ��&��� ن��ّ�ة �ه=� %���IKل و�Oل ���
M��� vز���bاب ور9ّ. ا#b1 ^<وة ا��IKأ Z�(ا� Z��Iل ه� �D9ن ا�Z�9OّC ا��<ار#�Z ا���,�ّ

  .)48(ا���,/%�Z #=> ا�,Z# �=ّF أرا1��a �� ا����ل 

�Z� p$F �)ه_ %J ا�}&�ن أّن ا�<�C9 ا�����O و29ه� #ّ%Y اbر��ف اb��ز���j، ��2 %2أ 
 �&) %2ا��ت ا�C,~ اaا�Hا� Z� اب/,P��� ا%Iدارة �� آّ. ا�2ول ا�dا J�2�,#وا ،��OPd

 ه� �I�9,��ل ا��1 4 ا|$2ا�� �Z�% ���j أ#اب ا�<�C9 واb��ز�v، %. إّن ا� t�(و� ،���OPdا
 ����اب �Fّ=�ا �2ر�M�� Z# ��M,�1 ا�,� آ��4ا �,��4��2ّH �� ا��ق وا�M�24ا �� #%�� أ�#bأّن ا

 #2�2ة �&�jI #=> ا���,Z��ّ وا��,Z�DDّF �� ا�b�&�� أن ����ه� ا�/&��� ا�������، ��&�ك �¾ّ ات
  .)49(�� ه)ا ا����ق

ز����4ن أو |&����Kن أو : ���� ��Z أ|�ل اb��ز�v ا��Z�{��H ا�)�Z ���&�ن ا��IMل
ا �� أرا2H� �aودة ا�����9 وا�4,�ج، وه� �� ��2- إ��Iا��� آj1�4ّ ��ّ�=�ن آّ�� د��z� آ,����ن <

ة �H4 ا���Mت ا���,/%� Z� �|ّ�7 ا��IMل ا���H4 ��=3�I �2ن ا�2ا7.، وه)ا �� �M/. ه¾�ء Mا��
ة و�9¡ �/2�َ ا�<��Mت ��j� ة��Hوف ا�ار ه&�ك،�9¡ ¨�,P��2�Cون �j,�1 اb��ز���j #&2 ا

 �$=,Fن، �- أّن)50(ا��eإ�> ا loّ�,� 1� اب ا�)ي/,P� ه)ا  ، وه)ا أ�Z� �k #�ا�. ��C#. ا
اب آ�ن ���Z أن �,�C#. وأن �,�- دون أن �$�Q ا�آ�<ة ا������� اbو�> �=�/_، وإذا /,P�ا

 ����b2�,�1 %=2ان ا����ل ا�,Pا Z�(ا� Z��=ّ/ا�� Z� ف�eات ا�# �&Caأ)) ��I�� �|ّ�7 وا�M<ا3
4 �jز���bا ��I/  _�ف Z� �� 1M9 ا��ق اbو�P %/2 ا���O�,P #=> ا�,2اد P&�ات �,//

 اeن و�/�� �7 أّ����� k,H� �,ا� ��jز���bا �j=ا� J�K51(��ا( .  

@ò¸b‚@ @
ي %/�&� ��ذا ��2ّم I&� 2oو �Pه)' ا�2را .�� <=# -=$ّ� Z� .ّآ J9َ$�P ال¾P،ا����� X

�2ي ��K����2�bه&� وه&�ك ا Z� ة و�ت ا��اردةح ا���
�� �Z �9¡ ه� �$7�� ��=��H� <إ� 
 �,��� ��oدات ا�,� %�P,/��ل#Cا�� X/%  �C��F� ة��، و�lD آّ. ��D&/ا����� وا� Z�% �=F�

 � ه�ذا���� ا��¾ال �� 2ّ9  ا�����k ا�,� �و�- ذ�z� tّنا�*، ...%
O�# -&| Z� ��4ّء ا�P,/��ر 
���ko ���ّهb¾ال�� ^��� ا�ا� 'ا����� ه� أ�Pس �,�Z ���م #=�J اb�1 وا��Hل أّن ، ، �� أّ�� ��

د ا�� وا�2ول،Cا� �&I� Zs�=� Ã=F� Q��&ا��J3�&% �� Z�7Ý، -�,M� n=7 �� 1ه��ا����� � 
و�7آ1 ، �ن ا��Zsا����� ر���P ا2Kbاد إ�> ا�C9bد �&�D�t=,�� 1M ����� ا�,/�ون وا�,���.، 

 J=هb 1آ�7l� ا���bء �� ا�K ه��,��، آ�� <=# ����ّo Y&% أّ�� ؛وآّ. أ�1 ا�/��1 ا��,�2ّم 
 � ���Kأ YM,4ذا��� وه��,�� ��2 أ �� Ys، bّن ا|$&�ع ��/ %���3��,4 إ�> وs&��ا��/�ب ا�,� �ّ

د �7رج وJ&s، وCرا����� ��2ّ ا�H,� وف ان ا���� �Z ا��/�ب Io. ¨��ر �/. �9 Z�Z ا�}
 29 ا��72ل �� |ا#�ت ��%/X ا����K����2ت ا�,� ��,����P2�% Z ا�4,��ء �=�v=% <,9 Zs ا

J,�OPو J�>#و Zs29ة ا���% ��j� .  
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ÍíŒbßþa@„íŠbmë@„íŠbm@ÝjÓ@bß@bîuìÛìãë‹×@áí‡ÔÛa@@ @
@ @
و��ر���� . م.ق 10000 •�I�dا4,��ر ا������ ا)Ibéromaurusien ( ����bا����ل ا ��. 
 .ف اb��ز�v¨��ر ا��,�Z��$Pّ أOP ا������ ا����DC،.م.ق 7000-5000 •
���. م. ق6000-2000 •�bرة ا�&������� �� ا����ل ا�kHا�. 
ا#&� وا�,H. م. ق3000 •Cا� Z�% ��%Hا� ��K3- ا���ا�oو .Mّ�� ��Dا�� ���bا n3ا����& �

)Tehenu ( 1ا�وه Z� n��= Z��I�)<�ا��2ا vز���bا.( 
#�ن ر���Q. م.ق 1300 •Cا� II Z��I�=2 ا�&ّM� )vز���bا ( �� Z���H2ّ ا�a J%و9)Hittites.( 
• 1189 Q���ر II�� �� Z��I�=ا� Zsّ�� C Q�)Memphis ( ة$�P YH� ~ID� <$Pا�� D�و

Z��I�=ا�. 
%� 9D. م.ق 1000 •^ ����bا9. ا����ل ا�P �� ري�M,آ< ا��ل ا�Z����&�C #=> ا�,��ز ا�,�

�o ا���ت   n�^dت و��=�1 ا .ا���
n4��� 4�# اb��ز. م.ق 950 •Cة ا�Pbا QPّ¾ي و�Dش ا�� .XX �� ا�ـ��j �/,=� ا�/
�sج . م. ق814 •o Q�P
�) �jز���bا t=ا�� Z� ��إ�� ����&�Cة ا���bا J�=# Y=DّH� ا�,��ز

���&P ر%�س ���%. د�- أ��وة��.( 
 إ�> و�Kد ����t أ��ز���j . م. ق400 – 500 •��� ����^dدر ا�Dا��) .�Pا��� t����

���Pوا���روا��� ..( 
• Q��Fن ا��sج �/=Z ا���O�,P،ا�,�Z# loّ د�- ا��bوة �=�=�ك ا�&���2 وا�,�Pّ- �� . م. قا��o

�$&=sbا ��Hا�� �� ������,P�%� �=�,��Pّ وا�O9ت اjض ا��Hا�. 
�sج ، أ�=���س �=�� #=> ا�=�Z��I. م. ق331 •o <=# Q�=آ���o�9=� أ. 
ب ا�4�I. م.ق 289-286 •Hو�>%2ا�� ا�bا ��. 
 . م. ق241-237 •D&/ا� Z� ��9��ا� ��,�I=^وه� �� أ �K�sق ا����#2ة �� ا���M ا��Cا�

�sج %�Z# ���=ّF� _I ا�,<ا����� ��Mه�1 o �� ر���M,ر �� ا��jو��b1 ا�ر #=> 9��� �jز���bا
، إ%�دة (Cَ,j� �ب ا�,� Hا� Z�  ��Z� �s أ��ز��j وا�,&��. %����23 اb��ز��j 20000أآ�

Z��K�s .Io. ا��
@òîÌíŒbßþa@ÙÛbà¾aZ@ @

%��Z . م. ق220 •jا�&���2 ا� <=# ��=� Qآ�C�P).���Pا���. ( 
�sج ��C�P 1#2آ�P�� 2ّa Q&���: ا�,l��H وا�,l��H ا���kّد •o _وآ�د أن �)ه J  ا�)ي ��2 #

بHا� t=� ��ّHa. 
• ���&�P�� ./� رّد :oD,4ا ،J/� l��H,و��ن ا��ر' وه<��� �C�PآQ و���I 2�9ل #ْض ا�

���&�P�� 2�=ّobا ��Pا�&�����2 #=> رأ ��دو�� وا29ة ه� ا���= �� .���Pوا��� .�Pا��� . 
آ� زا��. م. ق203 •/� �� Z��K�s .ه<��� ا��
 .و��ة ا�P�� 2�=ob&���، ا��|�� J3�&%b ا����O. م.ق 148 •
 .�29ّة�=�� #=> �4����2 ا��) �ّ�ZP� ���)��I�. م. ق148-118 •
�oن ا���2&� و�<�=�Z� ��4 ا���Kد. م. ق146 •H� و��ن�sج، ا�o ط��P. 
9ب �4�&,�� . م.ق 134 • �� ��2K YI�� �sار�J ا�/��^��)Numantia.( 
• 118'�&ّI� ا�)ي �s^�� J�7أ Z%ل وأدر%�ل وا��I�� J�2��� ��|ا�� ،��I���� 2�=obو��ة ا .  
د %H�1 ا���=�. م. ق112  •C&� �s^���. 
• 112-104Z��ب %�Z ا�$Hا�&�����2،و��4ب ا� ��و��ن �,7ّ2=�ن ��  ¾ون ا���= . ا�



 26

و��ن . م. ق104 •=� J��=�و� �s .ا�2jر %��^
و��ن. م. ق104-46 •=� ��/I,9=� ا�� .72� ��2���4. 
ة ا��=���،�7ّ2. ا�و��ن وا���kء #=> ا��&�nّ ��ر%�س . م. ق42 •Pbا���4ق �� ا)Hiarbas. ( 
ا��=t ��%� اbول ذو ا�&<#� ا�/���� ا�l��H,� ���O�,P �- أ�D4ر ا�H<ب . م. ق46 •

 J3�C=9 ا�4<ام Z�و���4 و� أ����� �Z ا�O,9ل ا��H� �� O�و���4 أا�s ا��,Pرbا
،J9��s <=# <ko  1P�% ��4��رو �/s��� <ء �&�� إ�>K .��H� ، ��2���&ا� ��ط ا���=��P

 ). Africa Nova(أ����� ا�2�2Mة 
• @òîãbßë‹Ûa@ñ�ÐÛaZ 
 أرا%��ن ��ا|. ا����و�� إ�>. م. ق44-41 •��b9 أنا .Io Z� 2را^ .,o =�4��و �JC ا�

 .P��,��س
�م  %/2 ا���Oد،17-24 •�P3. ا����Io رة��)Musulamii ( ����#دة ز���% ��Pوراbا��&$�� ا ��

Zر��Cآ��. 
و�� ��%� ا���M4 �4. ��%� ا،%/2 ا���Oد  25 •� ��/I,ا� YH� ��4�,ش ��ر�  .bول �,�ّ�> #
 %/2 ا���Oد ا^,��ل %$=���س �7 �=Z� t ا����O ا�&�����2 و1ّa ا���=�� ا���ر�,���4 إ�> 42 •

ا�sر�� ا�و����4I�dا. 
����Z ،ا��ن ا����4 ا���Oدي •�bا Z� ولbا .�Mو�&� ا�������، ¨��ر ا�( ا�%Iا� ( Z�&�وا��,

 ...) .�س ا���دوري، �و4$�ن ا����� أ%���(
ة ا�و��ن202 •s�%bا .Io Z� ���� .  اa$��د ا������H �� أ�
��� 2ّa ا�O,9ل ا�و���4 305 •�bا��/_ ا ��I/آ� ا�2و����4 و�Hا�. 
• 313� Z�$&$�o ر�sاI�dا /��Iا#�ت ا��)هDدات و%2ا��ت ا���$a� .,&n ا������H، ����4 ا
�Fض 9ب ا�P,&<اف |2ّ ا�P,/��ر �) Circoncelions(وK&���9 ا�/��ي ا�2و����4  347 •

 .ا�و���4
 . ��رة اb��ز�v %���دة ����س372-376 •
 ) (Gildon( ��رة اb��ز�v %���دة �o=2ون 396 •��b2ون أي ا=oأ �jز���b1 اPO� l�H�

�jDا�.( 
• Ûaë�ÌïÛa‡ãìÛa@:  
• 429 ����bا I4<ول ا��24ال �� ا� . 
• 434 Z�$�^أو Q�2ّن و��ة ا���I��� 1ره�D9. 
�sج 439 •o ط��P. 
• �Pر��bض ا��)ه_ ا .اa$��د ا�������t و�
 أ1���o آ��ة وا�DH4ر ا�O,9ل ا��24ا�� ��  ��ل ��Q4 ا�����H إ�> 483 – 480 •�H� 

 .ه��Iن
•  ��=Io t���� <إ� ����bم ا����ل ا��ا�4 Q��Fن ا� .ا��
• ïĐã�îjÛa@ë�ÌÛaZ@ 
 . ا���kء #=> ا��24ال و��Hو�� ا�,��H4 -Pّ ا�2ا7. 530 •
• 540 Z��$4>�I2ّ ا�a 2اس%�� �jز���bا t=و�� ا�����. 
• Hا� ّ��� vز���bا Z��sج��D9ر ا���3o �� �$4>�Iآ1 ا�. 
ا%�ت د�&�� •$aا.  
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  هوامش وتعاليق
                                                           

 
 كلّ املصادر القدمية اسم بربر كاسم إثين ألهل مشال أفريقيا،وقد اعترب ابن خلدون هذه الكلمة عربية  مل جند يف (1)

،واحلال أنّ التصنيف Barbaroiمصدرها بربرة أي الكالم غري املفهوم،وهي بذلك ال عالقة هلا بالكلمة اإلغريقية 
 .لذين ال يفهم كالمهم كالعجماوات اللغوي له وجود عند العرب فهم الذين مسوا الفُرس عجما أي ا

  .الليبيون يف هذه الدراسة هم األمازيغ وهي التسمية اليت جندها يف املصادر الكالسيكية اإلغريقية  (2)
 بسكون الباء األوىل ، ينتشرون ما بني واحات (Braber) وهم الذين تشري إليهم  بعض الدراسات باسم الربابر   (3)

  لس الكبريتافياللت وسفوح األط
كان املستشرقون األولون الذين رافقوا احلملة الفرنسية على اجلزائر أو واكبوا بدايات االحتالل مستعربني يف  )4(

الغالب وقد وجد هؤالء أنفسهم أمام وضع أنثروبولوجي ولغوي على غري ما كانوا يتوهمون وهذا الوضع هو 
يف البداية أنه ال خيتلف عن بلدان الشرق األدىن وال ننسى هنا أنّ اهلوية احلقيقية للشمال األفريقي الذي اعتقدوا 

أول وثيقة فرنسية باللغة العربية وهي املنشور الدعائي الذي وزع عشية االحتالل كتب بلهجة مشرقية، هذا ما 
-1892(ي دفع رواد االستشراق إىل العناية بلهجات اللغة األمازيغية فظهرت يف هذا اال دراسات هنري باس

1926 (Henri Basset مثّ أندري باسي )يضاف إليهما ) 1924-1855(ومها ولدا روين باسي ) 1956- 1895
، وتبعهم آخرون، ولكن كلّ هؤالء مل ) 1962-1876(و جورج ) 1956-1872(وليام : األخوان مارسي 

  . نزعتهم االستعماريةخيرجوا التراث األمازيغي بل وحتى العريب عموما من اإلطار الفولكلوري بسبب
 يف مقاربة يف أصول الكتابة الليبية،: القاعدة املشتركة للكتابات واللغات  :  ينبغي يف هذا املوضوع مراجعة مقالنا (5)

 ، ديسمرب 8 صادرة عن خمرب الدراسات التارخيية والفلسفية، جامعة منتوري قسنطينة العدد احلوار الفكريجملّة 
  .178-168 ص ص 2006

نقصد باألخالط العشائر اليت تنتمي إىل قبائل قدمية حدث تفكّك يف بناها التقليدية فشكّلت جتمعات قبلية جديدة  (6)
... إما على أساس ديين مثل القبائل املرابطية اليت جيمعها نسب رمزي وهي القبائل اليت يبدأ امسها بأوالد سيدي 

جيمعها الوالء لشخص املرابط مثّ حتولت مع ) Confréries(وهي قبائل عديدة وكبرية تشكّلت من إخوانيات 
الزمن إىل فرق وعشائر ابتكر هلا املرابط شيخ الطريقة نسبا يدعم تضامنها وتفخر به ويضمن والءها الدائم 

  .  للمرابط على اخلصوص
 غربا واملالحظ أنّ ميتد إقليم الشاوية من عنابة مشاال إىل واد سوف وبوسعادة جنوبا إىل سطيف ومسيلة  )7(

يم ويقتطع منه يف كلّ جيل جزءا هاما، وحتى املدن الواقعة يف أطرافه ويف داخله هي لاالستعراب يطوق هذا اإلق
مراكز استعراب، ولكنه استعراب اللسان أما األعراف والنظم االجتماعية والتقاليد والعادات والفولكلور عامةً 

 . فال يزال أمازيغيا كما هو
أولئك الذين اليزالون يستعملون اللغة األمازيغية يف حيام اليومية، متييزا هلم عن  ألمازيغ احملافظني،انقصد ب) 8(

األمازيغ املستعربني الذين ختلّوا ائيا عن استعماهلا منذ أجيال، يف ظروف تارخيية معينة، ومن املالحظ اليوم أنّ 
مزدوجو اللغة أي أنهم يتكلّمون األمازيغية والعربية الشعبية بلهجاا  احملافظني هم يف الواقع األمازيغأغلب 

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

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

  .    ها التارخيي يف جمتمع تسيطر عليه الشفويةال تكاد تعرف شيئا عن ذاا وعن مسار
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 سند  عدم وجودرغم هي معجزة حقّا أن تنجو األمازيغية من عاديات الزمن وتصل إىل القرن الواحد العشرين  (10)
من الدين أومن السياسة يدعمها،وعلى العكس من ذلك شنت عليها حرب أيديولوجية يف عهد استقالل دول 

ت غطاء معاداة االستعمار،مع أنّ االستعمار ظلّ يف هذه البالد فترة طويلة ومل يفعل هلا شيئا  حتالشمال األفريقي
  .سوى بعض الدراسات اليت مل ختْرجها من دائرة الفولكلور

 كان الراحل غابريال كامبس أحد املبادرين إىل تأسيسها وظلّ يعمل جبد وتفان يف حترير مادا، وال يزال الفريق  (11)
  .لعامل ا يواصل العمل إلكماهلا ا
تنظر العامة اليوم نظرة أفقية ونظرا ملا ختتزنه الذاكرة من ذكريات ليست دائما حسنة فهذه اموعة السكانية أو     (12)

تلك تستنكف أن يكون بينها وبني جمموعة أخرى أي رابط خاصة إذا كانت قد ختلّت عن لغتها األمازيغية منذ 
  ... .يظهر التنكّر جبالء، ويعتقد هؤالء وهم خمطئون  أن الفوارق اللغوية دليل على فوارق يف األصول أجيال هنا 

نقصد الدراسات األلسنية الفيلولوجية املتخصصة ال كما رأينا يف بعض الكتابات السياسوية املؤدجلة اليت أقحمت  (13)
" شكسبري الشيخ الزبري"كاتورية الساذجة على طريقة نفسها يف ما ال تفقه فيه وهي كتابات ميكن وصفها بالكاري

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .املكسيك واألرجنتني جتمعهما اللغة اليت مكّن هلا التاج اإلسباين وليستا أمة واحدة
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ذلك قدمت أفريقيا للثقافة الالتينية يف العصرين الوثين واملسيحي أكرب املبدعني وأرقى األعمال األدبية  وأكثر من  (23)
 .والفكرية اخلالدة، وظلّت املالذ األخري للثقافة الالتينية منذ أبوليوس إىل كوريبوس وفيكتور دي فيتا

  . األمازيغية تعين قريةأنّ إغرم يف توجد قرية مشال شرقي مدينة باتنة باسم جرمة كما (24)
(25)                           - Ch. Courtois, « De Rome à l’islam », Revue africaine, t. 86, 1942, pp. 24-55  

اختفى هذا االسم وال ريب أنّ ثورة أيب يزيد اليت جتند فيها عدد كبري من اجلراويني قد شتتتهم ليتوزع عقبهم يف  (26)
 الشمالية، مع أنّ بعض العائالت ال تزال حتتفظ باالنتماء إليها من خالل ألقاا مثل ألقاب قروي كلّ أفريقيا
 .اخل...(Gueroui et djeroui)وجروي 

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

األمازيغ يف معظمهم، وملّا أقل جنم اإلسالم يف األندلس ونزح منهم من نزح إىل موطن أسالفه عاد وهو 
  . استعراامستعرب متاما وبذلك تلقّت حواضر الشمال األفريقي هؤالء النازحني الذين سيدعمون

نذكّر يف هذا السياق بأنّ الكاهنة وقبيلتها جراوة على ما تقوله املصدر كانت على الدين اليهودي أما كسيلة  )(28
  .فكان مسيحيا هو وقبيلته أوربة

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

  .املصادر ومذهبه يرتّه اهللا ويعترب املسيح نبيا
(30)                  G. Marçais, La Berbérie musulmane et l’Orient au Moyen Âge, Paris, Aubier, 1946.-  

نذكّر هنا بالداعية أيب عبد اهللا الصنعاين الذي متركز يف أحد أقوى األحالف القبلية األمازيغية وهو حلف  و  (31)
يف النصف الثاين من القرن العاشر امليالدي وإذا كان املؤرخون قد اعتنوا بالتاريخ املذهيب ) قبايل احلدرة(كتامة 

هم مل يولوا االهتمام الكايف لذلك االنقالب اللغوي الذي رافق والسياسي للحركة الشيعية يف أفريقيا الشمالية فإن
انتشار املذهب الشيعي يف كتامة،اليت ال تزال تتكلّم لغة متميزة هي تركيب عريب أمازيغي إىل اليوم رغم التأثري 

 .الذي حتدثه املدرسة ووسائل اإلعالم يوما بعد يوم
(32)                 -Marçais (W), « Comment l’Afrique du Nord a été arabisée », Annales de l’Institut 

d’études orientales d’Alger, t. IV, 1938, pp. 1-22 et t. XIV, 1956, pp. 6-17.                      
)33(  -Marçais (G), « Notes sur les Ribât en Berbérie », Mélanges André Basset, t. II, 1925, pp. 

395-450.                                                                                                                 

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

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

 ...أغلب سكّان اجلزائر على اخلصوص ألنّ أسالف العائالت املرابطية يف أغلبها قدموا من وطن ملتونة وجزولة 
  .وهؤالء استعربوا وعربوا مريديهم 
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  .وهؤالء املرابطون هم الذين مغربوا اإلسالم أي أضفوا عليه طابعا خاصا مييزه عن إسالم الشرق األدىن )  (35
(36)           - H. R. Idriss, « Fêtes chrétiennes célébrées en Ifriqîya à l’époque ziride (IV

e
 siècle de 

l’Hégire – X
e
 siècle après J.-C.) ». Revue africaine, t. XCVIII, 1954, pp. 221-276.            

(37)         - Marçais (G),Villes et campagnes d'Algérie, Gouvernorat Général, Imprimerie Nationale, Paris 
1958, pp. 20-25                                                                                                                           

أو الذي يستعمل احلمار )  صاحب احلمارمن اللهجة امليزابية تعين( أبو يزيد هو يف الواقع حتريف لكلمة أمازيغية  )(38
: يف تنقّالته، ونظرا لقرا من الكلمة العربية شاعت يف املصادر العربية على أنها كنية وهي ليست كذلك، أنظر

  .24 ص . قسنطينة، دار البعث، ، ثورة أيب يزيد جهاد إلعالء كلمة اهللا)سليمان داودالشيخ (بن يوسف 
بربر من  األعراب من صعيد مصر ، وال ريب أنّ طول الطريق جيعل الكثري من املغامرين ال نعرف تفاصيل زحف) 39(

برقة وطرابلس ينضمون إليهم ، ألنّ هؤالء يكونون قد استعربوا قبل وصول أولئك األعراب العتبارات عديدة 
  .أوهلا أنّ بالدهم ظلّت لفترة طويلة منطقة عبور بني الشرق واملغرب 

الشمال أي بعد ثالثة قرون من وصول األعراب إىل ) 1406-1332(خلدون يف القرن الرابع عشر عاش ابن   )40(
وهي فترة طويلة عرفت حتوالت ثقافية عميقة، فكثري من القبائل اليت جعلها ابن خلدون يف ) 1052( األفريقي

ن عائلة نافذة يف قبيلة بربرية عداد األعراب، اعتمد على نسبها بالوالء ال على نسبها احلقيقي، إذ يكفي أن تكو
نسبها، ألنّ الفقهاء أوجدوا األرضية لذلك بترسيخ  كبرية حتى تعلن تلك القبيلة انتماءها إىل تلك العائلة وتتبنى

موايل، : عبارةأفريقيا الشمالية  بأنّ عبارة األقارب واألهل تقابلها يف عربية نافكرة مسو النسب العريب، وقد الحظ
 أي أهله، وهذا دليل على أنّ االنتماء بالوالء أصبح أساس مواليه: ن امليم وإدغامها يف الواو، فيقالبشد وسكو

  . القرابة
كان األعراب يف األساس مربي مواشي، وكانوا يستنكفون من العمل الزراعي، وقد يكون دخوهلم األرياف ) 41(

  .لوا الوالء هلمتاوات اليت فرضوها على املزارعني الذين قبإلبغرض حتصيل ا
  .وعن هذه القبيلة ينبغي الرجوع إىل كاريت يف عمله اهلام مثل قبيلة هوارة اليت احتضنت الكثري من األعراب ) 42(

- Carette, (E.), Exploration scientifique de l'Algérie, migration des tribus principales 

(43) ع يف هذا الباب عمل جان ديبوا املهمأنظر  يراج ،  :- Despois(J.),    
إىل عربية شفوية شعبية، متييزا عن التعريب " اإلرادي"استعملنا هنا عبارة االستعراب، ونقصد ا التحول الشعيب ) 44(

  .أداته املدرسةالذي يعين التحول إىل عربية رمسية 

ع بني أعراب هالل وبربر زناتة ومل  نستغرب كيف أنّ مؤلّفي القصة الشهرية تغريبة بين هالل جيعلون الصرا (45)
يذكروا البتة ال صنهاجة وال بين زيري الذين جاء أولئك األعراب أساسا لالنتقام منهم، ويف رأينا أنّ هذا يقيم 
الدليل على أنّ القصة وضعت يف مرحلة متأخرة عندما كانت زناتة حتكم املغرب اإلسالمي أي يف العهد ما بعد 

  .مما يدلّ على طابعها األسطوري وأنها ال متت للتاريخ بصلة) ين وبنو عبد الواد على اخلصوصبنو مر(املوحدي 
  .يتميز االستعراب البدوي بلهجة خشنة نسمعها عند سكّان السهول العليا يف اجلزائر خاصة)  46(

 واللسان واألمساء يف احلالة  هناك مسألة جديرة باالهتمام وهي أنّ االستعمار الفرنسي ساهم يف تعريب اهلوية (47)
بل سجلت بالعربية، ... املدنية ففي منطقة األوراس ال تسجل األمساء بصيغتها الرببرية مثل موحند واحمند وآيت 

وهذا قد يثري استغراب البعض من الذين أشاعوا فكرة الفرنسة، وأكثر من ذلك استحدثت ما أمسته املكاتب 
فكلّ ما هو  مكاتب األهايل، وهؤالء األهايل وصمتهم الكتابات الفرنسية بالعروبة،العربية اليت تعين يف الواقع 

النبات واحليوان واإلنسان، واالستعمار ذا العمل كان يرسخ اهلوية العربية، : ليس أوربيا هو عريب بالضرورة
 .  أليس نابوليون الثالث هو صاحب مشروع اململكة العربية يف اجلزائر

)48(   -Marçais(W.), « Comment l’Afrique du Nord a été arabisée », Annales de l’Institut d’études orientales d’Alger, 
t. IV, 1938, pp. 1-22 et t. XIV,   1956, pp. 6-17.                                                 
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جلزائر واملغرب اختالفا بيناً، رغم تسلّل بعض املفردات  نالحظ أنّ لغة احلديث ختتلف من ليبيا وتونس إىل ا )49(

اليت تقابلها كلمة ضرك لدى املستعربني يف اجلزائر ) أي اآلن(توا : والصيغ إىل احلدود اجلزائرية الشرقية مثل 
ع مستعربني وهي كلمة حمرفة عن دا الوقت ، أما يف املغرب فال تزال الكلمة الرببرية دابا هي املستعملة لدى اجلمي

 .وحمافظني
 يف هذا اال يشري األنثروبولوجيون أنه ميكن أن جند أمازيغ خلّصا من جهة اآلباء إناثا وذكورا ولكن ال ميكن  (50)

أن جند يف املطلَق عربا خلّصا ألن األنساب اختلطت باملصاهرة أما العائالت املرابطية اليت ال تدخل امرأة من غري 
 تكوين أسرها فقد ثبت بأنها عائالت أمازيغية وما النسب الشريف اليت يلوح به أبناؤها إالّ النسب املرابطي يف

 فعل على األعراب فإذا استعلى عليهم األعراب بالنسب العريب رد نسب روحي يف أحسن احلاالت وهو رد
 .عليهم املرابطون بالنسب الشريف

51)( - Chaker (S.), Arabisation, in Encyclopédie berbère : VI, 1989,  ا املنطقة الشاوية فتشهد استعرابا حثيثا ؛أم
وأكثر من ذلك اختزل العامة هناك االنتماء إىل األصل األمازيغي يف اللغة توهما منهم أنّ الرببري هو من يتكلّم 

ت منذ أجيال ظنا منها الشاوية ال غري وهذه الفكرة الساذجة تقودها اجلماعات العشائرية واحلضرية اليت استعرب
أنّ الوضع الذي هي فيه أرقى وال ميكن هلا أن ترجع إىل الوراء بعد أن حقّقت ذلك الرقي العظيم ولذلك نرى 
هؤالء يصطنعون ألنفسهم االنتماء إىل املدن اليت يقيمون ا مع أنّ االنتماء إىل مدينة هو انتماء إقامة وليس انتماء 

   .يلغي االنتماء اإلثينإثنيا أي أنه انتماء ال 


