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: تمييد 
      المغة تيمثؿ أقكل مككنات الثقافة كأبرز صكرىا ، كىي الكعاء الذم تيحفظ فيو الثقافة ، كىي 
خير كسيمة لمتعبير عنيا ، كعف طريؽ المغة يتـ نقؿ الثقافة عبر األجياؿ المتعاقبة عمى اختبلؼ 

كلكال  المغة التي بكاسطتيا تتصؿ أفكار األجياؿ بعضيا ببعض ، لضاعت "، 1المجتمعات البشرية 
.  2"أفكار البشر منذ الخميقة ، كتجددت الحياة البدائية لمجماعات جيبلن بعد جيؿ

كالعربية ، ال بد مف التعرؼ عمى  (األمازيغية )لمتعرؼ عمى أيصكؿ كجذكر المغتيف الميبية القديمة
 لياتيف المغتيف ، كىي منطقة شبو الجزيرة العربية ، كبالتالي ال بد مف ان المنطقة التي كانت ميد

عاشت منطقة شبو الجزيرة .تتبع جذكر ىاتيف المغتيف منذ أقدـ العصكر حتى الكقت الحاضر 
العربية مثميا مثؿ أجزاء كثيرة مف العالـ القديـ المراحؿ المختمفة لعصكر ما قبؿ التاريخ ، كمنيا 
مرحمة البحث عف الطعاـ ، كالتي تمثؿ العصريف الحجرييف القديـ كالكسيط ، كالتي بدأت منذ 

ظيكر اإلنساف عمى األرض ، كاستمرت إلى حكالي منتصؼ األلؼ الثامنة قبؿ الميبلد ، ككانت 
منطقة شبو الجزيرة العربية خبلؿ معظـ تمؾ الفترة  تغطييا الغابات كالنباتات كاألعشاب ، كتسكنيا 
المجمكعات البشرية عمى امتداد مساحتيا ، لـ يكف اإلنساف في تمؾ المرحمة مستقران في مكاف ثابت 

، بؿ كاف متنقبلن مف مكاف إلى آخر باحثان عف الغذاء ، كال تيعتبر التنقبلت التي كاف يقـك بيا 

                                                           
.  ، ص ص .ـ1995 أحمد بف نعماف ، اليكية الكطنية الحقائؽ كالمغالطات ، دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الجزائر ، 1

74 ، 79 .  
رادة السماء  ، دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الجزائر ، 2  أحمد بف نعماف ، مستقبؿ المغة العربية بيف محاربة األعداء كا 

  .101. ، ص .ـ2008
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 ألٌنيا مجرد حركة لئلنساف في اتجاىات غير ،اإلنساف في ذلؾ الكقت ىجرة منظمة بمعنى اليجرة 
محددة كبدكف ىدؼ جماعي ، كقد انقرضت المجمكعات التي عاشت في تمؾ الفترة دكف أف تترؾ 

أٌما المرحمة اليامة التي يجب الكقكؼ عندىا فيي مرحمة إنتاج الطعاـ ، التي تمثؿ . ثقافة معركفة 
مرحمة العصر الحجرم الحديث ، كالتي تعرؼ فييا اإلنساف عمى مينتي الزراعة كاستئناس 

الحيكانات كالرعي ، كتمكف مف معرفة بعض الصناعات المصاحبة ليذه الميف ، كقد بدأت ىذه 
المرحمة في حدكد منتصؼ األلؼ الثامنة قبؿ الميبلد ، كقد تحكؿ اإلنساف خبلليا مف باحث عف 

الغذاء ، إلى منتج لو ، كقد بدأ اإلنساف خبلؿ تمؾ المرحمة يستقر في جماعات بالقرب مف 
.  مصادر المياه المختمفة 

 بدأت تظير اليجرة المنظمة في شبو الجزيرة العربية خبلؿ العصر الحجرم الحديث ، كذلؾ 
عندما بػدأ الجفاؼ يزحؼ عمى المنطقة تدريجيان ، كبدأت المنطقة تتحكؿ منذ ذلؾ الكقت ، مف 
مناطؽ خضراء مأىكلة بالسكاف إلى امتدادات صحراكية جافة مجدبة ، مما اضطر السكاف إلى 
االرتحاؿ عنيا إلى أماكف تتكفر فييا المياه ، فكانت اليجرة نحك ببلد الرافديف كالشاـ ككادم النيؿ 

كالصحراء الكبرل كمنطقة المغرب القديـ كانت شبو الجزيرة العربية تزخر بالعديد مف المغات 
كالميجات ، تفرعت عف لغة قديمة أيـ ، أصطمح عمماء الغرب ، مف خبلؿ نظرية العالـ األلماني 

 أٌف سفر Noeldeke عمى تسميتيا بالمغات السامية ، كيرل المستشرؽ نكلدكوSchloezerشمكتزر
التككيف الذم استقى منو شمكتزر نظريتو ريتبت عمى اعتبارات سياسية كثقافية كجغرافية ، ال عمى 

، رغـ خطأ ىذه النظرية التي ال تثبت لمنقد التاريخي ، إال أٌنو ال بد 1ظكاىر لغكية أك تاريخية
لمباحث اليـك أف يناقشيا فيأخذ بيا سكاء كاف مكافقان عمييا أك معارضان ليا ، ألٌنيا أصبحت 

رأل الكثير مف المختصيف 2اصطبلحان ال مفر مف استعماليا عند تقسيـ سبلالت كلغات البشر
ضركرة تصحيح ما تعمد إغفالو بعض العمماء ، كذلؾ بإعادة النظر في التسمية التي يطمقيا ىؤالء 

الفبلسفة كالمفكركف عمى الجماعات السكانية بالمنطقة السالفة الذكر كالسامي كالسامية ، 
، ال نقصد بالعربي القديـ جنسان بمعناه الفني الدقيؽ ، 3كاستبداليا بالعربي القديـ كالعربية القديمة

الذم يتميز بو جنس  بشرل عف جنس آخر ، ألٌف ىذا األمر ال كجكد لو في ذلؾ الكقت ، بسبب 
                                                           

  .42. ،ص .  ـ1981 حامد عبدالقادر ، االمـ السامية ، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر ، القاىرة ، 1
  .222.  محمد عمي عيسى ، الجذكر التاريخية لسكاف المغرب القديـ ، ص 2
 احمد ، محمد خميفة حسف ، رؤية عربية في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ كحضارتو،دار قباء لمطباعة كالنشر 3

 . 33. ، ص .ـ1998كالتكزيع،القاىرة،
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ما حدث مف ىجرات األمـ كتمازجيا كما شيد مف مصاىرة كتقاليد كعادات كلغة كأفكار ، كلكننا 
نقصد بيذا التعبير عف المجمكعة البشرية التي عاشت في شبو الجزيرة العربية منذ أقدـ العصكر 

التاريخية ، حيث تشاركت في المغة كاألفكار كالتقاليد ، حتى صارت عف طريؽ تمسكيا بيذه 
كلذلؾ نجد ىذه المجمكعات البشرية عندما خرجت مف شبو الجزيرة العربية . األشياء كيانا كاحدان 

في مكجات سكانية إلى منطقة المغرب القديـ كالصحراء الكبرل ، حافظت عمى نفس تمؾ األفكار 
كالمفاىيـ ، كلذلؾ حدث تشارؾ بيف القاطنيف في شبو الجزيرة العربية ، كأكلئؾ النازحيف منيا عمى 

كىك السبب الذم أدل إلى تقبؿ ىؤالء السكاف . مر العصكر مع سكاف المناطؽ التي ىاجرك إلييا
الديف اإلسبلمي ككقفكا إلى جانب الفاتحيف ضد أكلئؾ الغزاة البيزنطييف الذيف كانكا يسيطركف عمى 

تمؾ المناطؽ ، ليس ىذا فحسب ، بؿ تقبمكا المغة العربية في شكميا القادـ إلييـ ، كرضكا بيا 
تعٌممكىا كعممكىا منذ بداية كيصكؿ اإلسبلـ إلى المنطقة ، كأنتجكا مف خبلؿ ىذا التعمـ  ، كطكعان 

كىك ما يدؿ عمى ، 1ان كالتعميـ مجتمعان أمازيغيان عربيان إسبلميان متجانسا ، امتد لنحك خمسة عشر قرف
صدؽ الكحدة التي كانت تجمع النازحيف مف شبو الجزيرة العربية في العصكر السابقة لئلسبلـ ، 

حاف الكقت لمتخٌمص مف  لكؿ تمؾ األسباب نقكؿ لقد 2كبيف الذيف جاءكا باإلسبلـ إلى تمؾ المناطؽ
العيقىد النفسية المفزعة التي زرعيا فينا االستعمار الغربي أثناء ىيمنتو عمى المنطقة مف خبلؿ نيج 
بيف عناصر المجتمع الميبي المتماسؾ ، كبالتالي البٌد مف التحٌرر مف دسائسو،  ًِ التفريؽ كالتشتٌيتً 

كالبٌد مف استعادة الثٌقة في ىكيتنا المغكية ، كاعتبار اليكية حصيمة التفاعؿ القائـ بيف ثبلثي 
، كلمكصكؿ إلى ىذا التماسؾ البٌد مف 3لغة مشتركة يشترؾ فييا الجميع+ ديف+ أرض: متماسؾ 

في معالجة التحديات التي تكاجييا تكعية جميع طبقات مجتمعنا الميبي ، خاصة عنصر الشباب 
اليكية الكطنية ، المتمثمة في العقيدة  كاألرض كالمغة كالثقافة كالحضارة كالتاريخ المشترؾ 

 الخاصة المشتركة ، كذلؾ مف خبلؿ معالجة قضايا كثيرة ىامة ، كالجذكر كالمصالح المشتركة
 كالعرب ، األمازيغكالعربية ، كمعالجة جكانب التعصب لدل  (األمازيغية)بالمغتيف الميبية القديمة

كالتطرؽ لمجكانب الثقافية المشتركة بيف األمازيغ كالعرب ، كأخيران ال بٌد منتحكيـ العقؿ في تبني 
. المغة العربية الفصحى لغة القرآف الكريـ لغة لمعمـ كالمعرفة  لمجميع 

                                                           
 .  48 – 46. سنة النشر ، ص . مدينة نشر ، د.  صالح بمعيد ، في اليكية الكطنية ، دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، د1
 . 10-8. ص . ىػ 1376 محمد عزة دركزة ، تاريخ الجنس العربى ، المكتبة العصرية ، بيركت ، 2
   .47.  صالح بمعيد ، في اليكية الكطنية ، ص 3
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: كالعربية بيف األصكؿ المشتركة كبعض االختالفات  (األمازيغية)المغتاف الميبية القديمة- أكالن 

 تدؿ جميع القرائف عمى أٌف المغات كالميجات التي تزخر بيا شبو الجزيرة العربية  تفرعت عف لغة 
قديمة أيـ ، أصطمح عمييا عمماء الغرب باسـ المغة السامية ، كيبدك كاضحان أٌف السبب في ىذا 
التعدد يرجع إلى انقساـ القبائؿ كتكزعيا إلى فركع كثيرة ، كقد كاف لمعيشة ىذه القبائؿ كالفركع 
البعيدة عف بعضيا البعض ، السبب المباشر في اختبلفات لغكية كظيكر ليجات جديدة تككف 

كمما ال شؾ فيو أٌف الكثير مف تمؾ المغات كانت تختمؼ عف . 1غير مفيكمة لغير المتكمميف بيا
لغة القرآف الكريـ ، لدرجة أٌف أحدان لك قرأ نصان بيذه المغات عجز عف فيمو ، كظف أٌنو يقرأ لغة 

لى ما  ف اختمفت لغاتيـ فإنيـ يعكدكف إلى شبو الجزيرة العربية كا  مف لغات األعاجـ ، كلكف ىؤالء كا 
ف اختمفت كتباينت ػػػػػػات ىذه المنطقة ترجع إلى لغة عربيػػأيصطمح عميو بالسامية ، فكؿ لغ ة أـ ، كا 

، كما المغة التي نزؿ بيا القرآف الكريـ ، إال إحدل تمؾ المغات الكثيرة ، كقد شيرفت بفضؿ نزكؿ 
القرآف الكريـ بيا كأصبحت المغة العربية الفصحى ، كلذلؾ ال نستطيع أف ننكر عمى األقكاـ 

المنسية صمتيا بالمغة العربية القديمة األـ ، بمجرد اختبلؼ لسانيا عف لساننا ككصكؿ كتابات 
ف اختمفت عف . 2منيا مكتكبة بمغة ال نفيميا فمغتيا ىي لغة تنتمي إلى شبو الجزيرة العربية كا 

المساف العربي الفصيح ، كىذا االختبلؼ كالتبايف في المغات القديمة بشبو الجزيرة العربية كاف 
يقكؿ . مكجكدان منذ أزماف بعيدة ، فقد أشار إلى ىذا االختبلؼ كالتبايف كتاب قدماء كثيركف 

ف جمع جميعيا اسـ أٌنيـ عرب ، فيـ مختمفك األلسف بالبياف " الطبرم في تفسيره  كانت العرب كا 
ربيتنا اليـك ، كخير عكقد كانت بعض ىذه األلسف بعيدة بعدان كبيران عف . 3"متباينك المنطؽ كالكبلـ 

مثاؿ عمى ذلؾ المغات العربية الجنكبية كالشحرية، كالميرية كالسكقطرية ، كقد أشار إلى ىذا 
التبايف كاالختبلؼ في لغات شبو الجزيرة العربية القديمة أيضان ، مؤلؼ يكناني مجيكؿ عاش في 

أٌنو في " ، (البحر األحمر)القرف األكؿ الميبلدم ، لو كتاب سماه الطكاؼ حكؿ البحر اإلريترم 

                                                           
 . 228.    ،ص .  ـ1993 محمد المختار العرباكم ، البربر عرب قدامى ، المجمس القكمي لمثقافة العربية  ، الرباط ، 1
 ، دار العمـ لممبلييف كمكتبة النيضة ، بيركت ك بغداد ، 3 ، ط 1 جكاد عمي ، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ، جزء2

  .34 ، 33. ، ص . ـ1980
تاريخ ، .  أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم،جامع البياف عف تأكيؿ أم القرآف ، الجزء األكؿ ، مكتبة ابف تيمية ، القاىرة ، د 3

 . 21.ص 
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تعيش  العديد مف القبائؿ  , المنطقة الطكيمة الممتدة بمحاذاة الساحؿ عمى طكؿ البحر اإلريترم 
 .1"التي تختمؼ لغاتيا عف بعضيا جزئيان أك كميان 

كالعربية الفصحى جزء مف تمؾ المجمكعة المغكية العربية  (األمازيغية)تيمثؿ المغتاف الميبية القديمة
كقد أشار إلى ذلؾ الكثير مف . العريقة في القدـ ، التي كانت تنتشر في شبو الجزيرة العربية 

، حيف ذكر أٌف المغة الميبية القديمة بميجاتيا 2(ركسمر)الباحثيف المرمكقيف ، كعمى رأسيـ األلماني 
المختمفة القديمة كالجديدة ىي ابنة ليجات المغة العربية القديمة ، كييشير إلى أف المغة األمازيغية 

الحالية بجميع ليجاتيا تسكدىا طبقة مف العربية تزداد في بعضيا كتقؿ في البعض اآلخر ، 
كييشير بأٌف ىذا المككف عبارة عف سامية حديثة كيقصد بيا العربية الفصحى كسامية قديمة كيقصد 

.  3بيا المغة الميبية القديمة
كالعربية ، مككناف ثقافياف  (األمازيغية)مف خبلؿ ما تقدـ نتكصؿ إلى أٌف المغتيف الميبية القديمة

محمياف يشتركاف في الكثير مف األصكؿ المتمثمة في تشابو المفردات كالتراكيب المغكية ، كالقكاعد 
، لكف رغـ ذلؾ فإنيما تختمفاف في بعض المظاىر الجانبية البسيطة 4النحكية كالصرفية كاالشتقاقية 

، 5حدىما عف لساف األخرل ، ككصكؿ كتابات منيا مكتكبة بمغة ال نفيمياأ، كاختبلؼ لساف 
إلى شبو الجزيرة العربية ألٌف  (األمازيغية)كبالتالي ال يجب أف ننفي انتماء المغة الميبية القديمة

أبجديتيا مختمفة عف أبجدية المغة العربية الفصحى ، كلف ينكر أحد أف تككف المغة السبئية كالمغات 
المتفرعة عنيا ال ترجع إلى المغة العربية األـ ، كأف تككف األكادية كالبابمية كاآلشكرية كالكنعانية ال 

كالعربية مف ضمف المغات  (األمازيغية)، كبالتالي تيعتبر المغتاف الميبية القديمة6ترجع إلى تمؾ المغة
الكثيرة المنتشرة في شبو الجزيرة ، كقد كصمت ىاتاف المغتاف إلى ليبيا عمى التكالي ، األكلى منذ 

                                                           
1The perilous of the Eryitrean sea travel and trade in the Indian Ocean by a merchant of the first 
century , Translated from the Greek and annonated by Wilfred H . Schoff , MunshiramManoharlal 
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العصر الحجرم الحديث في حدكد األلؼ الخامسة قبؿ الميبلد ، كاستمر قدكميا مع اليجرات 
المتتالية خبلؿ العصكر القديمة ، كاألخرل في القرف السابع الميبلدم ، كذلؾ مع كصكؿ اإلسبلـ 

.   إلي المنطقة 
       يمكف تقسيـ المغة الميبية القديمة إلى ثبلث ليجات كىي الزناتية كالصنياجية كالمصمكدية ، 
كييبلحىظ كسط ىذه التقسيمات الثبلثة الكبرل أعداد كثيرة مف الميجات المحمية ربما يصؿ عددىا 

كجدىا تزيد عف . ـ 1920في عاـ  (بآسيي. أ )كمف خبلؿ دراسة قاـ بيا . إلى عدة مئات 
 ليجة محمية ، كقد أكدت معظـ الدراسات أٌف ىذه الميجات يمكف إرجاعيا إلي ما يطمؽ 1200

عميو عائمة المغات السامية ، مثميا مثؿ المغات القبطية كالنكبية كالحبشية كالصكمالية كتمؾ التي 
لقد استطاع عالـ المغات القديمة األلماني ركسمر أف يثبت الكحدة . تنتشر بالسكداف الشرقي 

المغكية لمغة الميبية القديمة المتعددة الميجات مف خبلؿ المفردات القديمة كالنقكش الكتابية القديمة ، 
كمف خبلؿ الميجة الميتة لسكاف جزر الكنارم األصمييف كصكالن إلى الميجات الجديدة الحالية 

المنتشرة ما بيف كاحة سيكة في الشرؽ كالمحيط األطمسي في الغرب كيصكالن إلى مناطؽ ما كراء 
كمما يؤكد ىذا االنتشار الكشؼ عف أكثر مف . 1الصحراء في كؿ مف السنغاؿ كمالي كالنيجر

 نقش تنتشر في جيات متفرقة مف منطقة الشماؿ اإلفريقي ، كامتد تكاجدىا حتى األطراؼ 1200
 يف آخريفالجنكبية لمنطقة المغرب القديـ ، كقد تـ العثكر عمى نقش ليبي في جبؿ سيناء ، كنقش

 تسمية كؿ النقكش السابقة باسـ Faidherbeداخؿ مصر، كقد اقترح الجنراؿ الفرنسي فيديرب
النقكش النكميدية ، كلكف لـ يعمؿ أحد باقتراحو ، حيث أجمع معظـ العمماء عمى تسميتيا بالنقكش 

، كقد تبيف أف ما يطمؽ عميو اسـ األبجدية الميبية تتمثؿ في شكؿ الكتابة الميبية القديمة 2الميبية
التي ىي فرع مف الميبية القديمة ، كقد كضحت لنا ىذه الكتابات بأٌنيا  (التيفيناغ)كالكتابة الطارقية 

عمى صمة قرابة مع تمؾ النماذج مف الكتابات الصخرية ، التي ايكتشفت عند أطراؼ الصحراء 
 ، كالمقصكد بتمؾ الكتابات ، النقكش المنتشرة في شماؿ ككسط كجنكب كشرؽ شبو 3العربية 

 .الجزيرة العربية ، كالتي تيمثؿ الكتابات الصفكية كالتمكدية كالمسند كالظفارية 
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، أٌما فيما يخص المغة العربية الفصحى فإننا ال  (األمازيغية)ىذا فيما يخص المغة الميبية القديمة
نستطيع تحديد الزمف الذم أخذت فيو ىذه المغة شكميا النيائي بدقة تامة ، ىؿ كاف ذلؾ مع ظيكر 

الشعر الجاىمي ، أك كاف في عصكر سابقة عف ظيكر ذلؾ الشعر ؟ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ 
ليست سيمة ، رغـ أٌف النقكش الكتابية تسعفنا لمكصكؿ إلى جزء مف اإلجابة ، التي مف خبلليا 
نعرؼ حتى اآلف الزمف الذم ييعد بداية لمعربية الفصحى ، كقد تـ ذلؾ مف خبلؿ دراسة نقكش 

كتابية يمتد تاريخيا ما بيف أكاخر القرف الرابع الميبلدم حتى القرف السادس الميبلدم ، كىي قميمة 
كتخمك تمامان مف التشكؿ كالحركات كحركؼ العمة كعبلمات اإلعراب ، لكنيا رغـ ذلؾ فيي تقترب 

أقدـ تمؾ النقكش نقش النمارة ، الذم كيجد منقكشان عمى قبر . اقترابان شديدان مف العربية الفصحى 
، كيأتي بعد ذلؾ نقش .  ـ328 القيس بف عمرك ثاني ممكؾ الحيرة ، كيرجع تاريخو لمعاـ ئإمر

منطقة زيد التي تقع بيف قنسريف كنير الفرات ، كالذم يؤرخ إلنشاء كنيسة ، ككيتب النقش بثبلث 
، كأخيران نقش حرٌاف الٌمجاالذم كيجد .  ـ512لغات كىي العربية كاليكنانية كالسريانية ، يؤرخ بالعاـ 

، كيبلحظ أٌف . ـ568عمى باب معبد يقع شماؿ غرب جبؿ الدركز جنكب دمشؽ ، كيؤرخ بالعاـ 
مف خبلؿ النقكش الكتابية السالفة الذكر ، كمف . جميع كممات كعبارات ىذا النقش عربية فصحى 

خبلؿ نصكص الشعر الجاىمي ، يبدك أٌف الخط العربي قد تكامؿ مع أكائؿ القرف الخامس 
الميبلدم ، كما تكاممت المغة العربية الفصحى مع أكاخر القرف الخامس الميبلدم ، كظيرت لغة 

.  1أدبية ، ىي المغة العربية الفصحى
 لقد اصطمحت القبائؿ العربية الشمالية مف شبو الجزيرة العربية فيما بينيا ، عمى اعتبار ليجة 

قريش المغة األدبية الفصحى ، ككاف ذلؾ منذ ظيكر الشعر الجاىمي ، كقد تفكقت الميجة القرشية 
عف غيرىا مف الميجات العربية األخرل ، ألٌنيا كانت لغة أىؿ مكة ، حيث تيكل إلييا أفئدة 

كجكد الكعبة بيت : العرب في الجاىمية ، كبالتالي كانت ليجة قريش ذات نفكذ عمييـ لسببيف 
عبادتيـ في مكة كمركز ديني ركحي لكؿ قبائؿ العرب ، كاجتماع العرب في مكة في أعيادىا 

عمى ىذا األساس لـ يبدأ انتشار ليجة قريش بيف العرب مع . كأسكاقيا كمركز اقتصادم مادم 
ظيكر اإلسبلـ عف طريؽ القرآف الكريـ ، بؿ كانت منتشرة منذ الفترات األكلى لظيكر الشعر 

الجاىمي ، كلكف بدكف شؾ فإف ذركة انتشار ىذه الميجة كىي المغة العربية الفصحى كانت مع 

                                                           
1
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نزكؿ القرآف الكريـ بيا ، كبالتالي انتشارىا مع اإلسبلـ  ليس في شبو الجزيرة العربية فقط ، بؿ في 
 .1كؿ ربكع العالـ اإلسبلمي شرقان كغربان ، مف أكاسط آسيا إلى مشارؼ المحيط األطمسي

لقد حمؿ العرب المسمميف إلى كطننا رسالة اإلسبلـ كأعتنقو أجدادنا ، كلكال أف سخرىـ اهلل لنا لكنا 
ككصمت المغة العربية أيضان عف طريؽ الفتكحات اليـك نعبد األكثاف كما كاف أكثرنا قبؿ اإلسبلـ ، 

 ، ككاف اعتناقيـ لئلسبلـ سببان مباشران في انتشار المغة العربية الفصحى ، كذلؾ حٌبان في اإلسبلمية
كليس ليـ أية عقدة تجاه المغة العربية ، ألٌنيا لـ تيفرض عمييـ " اإلسبلـ ،حيث تقبمكا المغة العربية 

، كبالتالي تعايشت المغة 2"كلـ ييرغمكا عمى تعمميا أبدان ، بؿ تقبمكىا عف طكاعية كطيب خاطر 
العربية مع المغة األمازيغية دكف أف يقـك بيف المغتيف أم صراع ، بؿ كاف يسكدىما التكامؿ 

كتعٌممكىا كعممكىا لؤلجياؿ المتبلحقة منذ ، طكعان رضي األجداد بالمغة العربية كالتداخؿ ، كبالتالي 
اعتناقيـ لئلسبلـ ، حيث نتج عبر خمسة عشر قرنان مف الزماف مجتمعان أمازيغيان عربيان إسبلميان 

بالمغة العربية يتـ ممارسة كجكدنا األدبي كالعممي ، كعف طريقيا نرتقي ، كبالمغة : كاف شعاره 
 . 3األمازيغية يتـ ممارسة كجكدنا الفني كالتراثي كمف خبلليا نبقى

 
:  السيئة ، كدعـ الجكانب الثقافية المشتركة بيف األمازيغ كالعرب مظاىر التعصب- ثانيان 

 الميبية ، مككنات الثقافية كاليكيةكالعربية مف صميـ  (األمازيغية)تيعتبر المغتاف الميبية القديمة
لغة مشتركة ، كلمكصكؿ إلى + ديف+ أرض: كتيعتبراف حصيمة التفاعؿ القائـ بيف ثبلثي متماسؾ

في معالجة ىذا التماسؾ البٌد مف تكعية جميع طبقات مجتمعنا الميبي ، خاصة عنصر الشباب 
التحديات التي تكاجييا اليكية الكطنية ، المتمثمة في العقيدة  كاألرض كالمغة كالثقافة كالحضارة 
كالتاريخ المشترؾ كالمصالح المشتركة ، كذلؾ مف خبلؿ معالجة جكانب التعصب السيئة ، كدعـ 

. الجكانب الثقافية المشتركة بيف األمازيغ كالعرب 
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: معالجة جكانب التعصب السيئة بيف األمازيغ كالعرب - 1
      يمكف تقسيـ التعصب إلى عدة أنكاع ، تندرج في عدة مجاالت ىامة ضمف الحياة العامة 
لممجتمعات ، كذلؾ مف خبلؿ الحياة االجتماعية كالثقافية كالسياسية كاالقتصادية، كال تخرج ىذه 
المجاالت مف التعصب عف ثبلثة أنكاع ، تتمثؿ في التعصب العرقي أك العنصرم ، كالتعصب 
المذىبي ، كالتعصب المغكم ، كلكف رغـ أنيا ميقسمة إلى العناصر الثبلثة السابقة ، إال أنَّيا 

ميتداخمة مع بعضيا البعض تداخبلن شديدان 
1  .

 األمازيغ ضد العرب في أمريف أثنيف كىما  االدعاء بأصالة العرؽ  لدل  تتمثؿ جكانب التعصب
كأصالة المغة ،في حيف تيمثؿ جكانب تعصب العرب ضد األمازيغ في عدة أيمكر أخرل أىميا عدـ 
قبكؿ بعض أسماء األعبلـ األمازيغية كاعتبارىا أسماء كافرة ، كمنع تسجيميا في سجبلت النفكس 

 األصمية كتحكيميا إلى أسماء عربيةبالبمديات ، كمنيا تعريب بعض أسماء األماكف األمازيغية 
حديثة ، باإلضافة إلى بعض أكجو التعصب الدينية المتعمؽ بالمذىب األباظي ، ككذلؾ عدـ تقبؿ 

لذلؾ .   ليبيا كنعتيا بأفظع الشتائـ قالمغة الميبية القديمة كمغة كطينة ، كاعتبارىا لغة غريبة عف
األكؿ يختص بتعصب األمازيغ ضد العرب ، كاآلخر : يمكف تقسيـ المكضكع إلى محكريف 

. يختص بتعصب العرب ضد األمازيغ 
: تعصب األمازيغ ضد العرب - أ 

  يرل منظرك أيطركحة التعصب العرقي أك العنصرم مف األمازيغ أفَّ المجتمع الميبي يتككف أساسان 
 مف شبو الجزيرة العربية في كامف عرب كافديف ، كأمازيغ أصمييف ، كتناسى ىؤالء أفَّ الجميع خرج

ىجرات متتابعة منذ العصر الحجرم الحديث ، مركران بالعصكر القديمة ، كنصكالن إلى العصكر 
. الكسطى ، حيث كانت قبائؿ بني ىبلؿ كبني سميـ آخر اليجرات الكبيرة التي كصمت المنطقة 

يعتقد أصحاب ىذه األيطركحة بأفَّ كؿ المجمكعات التي تكاجدت بالمنطقة قبؿ العصكر الكسطى 
تمتاز بالعرؽ األمازيغى ، في حيف ترل في المجمكعات البلحقة التي بدأ تكاجدىا بالمنطقة مع 

يبدك أف منظرم ىذه األيطركحة قد نسكا عكامؿ الزماف . كيصكؿ اإلسبلـ تندرج تحت العرؽ العربي 
كالمكاف التي ميمتيا تبديد فكرة النقاء العنصرم عف طريؽ اليجرات المستمرة ، التي عادة تظير 

                                                           
. ، دار األمة لمطباعة كالترجمة كالنشر كالتكزيع ، ط!  أحمد بف نعماف ، التعصب كالصراع العرقي كالديني كالمغكم لماذا ككيؼ ؟1
 . 18 ، 13. ، ص ص .ـ1997 ، الجزائر ، 2
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، كمسألة األعراؽ مسألة يصعب البٌت فييا أماـ التمازج 1تحت كطأة قانكف الطرد كالجذب الطبيعي
 ، كليس أماـ المجمكعات السكانية الميبية المتجانسة أصبلن ، كالمذيف2الحاصؿ أماـ الشعكب قاطبة

ال يمكف الفصؿ بينيـ بأٌم معيار كاف ، فقد حصمت المصاىرة كالتداخؿ فبل يمكف إدراؾ المتأصؿ 
كعمى ىذا األساس يمكننا تقسيـ مكضكع تعصب األمازيغ ضد العرب . في األرض مف الدخيؿ 

. التمايز العرقي ، كاالختبلؼ المغكم : إلى محكريف اثنيف 
:  التمايز العرقي – 1

      مما ال شؾ فيو أفَّ االستعمار يكاصؿ باستمرار إثارة النعرات الطائفية كالعرقية بطرقو 
الميضممة مدعيان بأفَّ الكحدة الكطنية أك القكمية ال ييمكف أف تيبنى إال عمى أساس العرؽ

، كىذا بعيد 3
كؿ البعد عف الصكاب ، ألنَّو ال يمكف ألية جماعة أف تٌدعي بأنيا ذات عرؽ رفيع متميز ، كأنَّيا 
حافظت عميو عمى مركر الزمف ، ألفَّ ىذا األمر ال كجكد لو اآلف ، بسبب ما حدث مف ىجرات 

، كبالتالي ييعتبر الجنس النقي خرافة ال 4األمـ كتمازجيا مف مصاىرة كتقاليد كعادات كلغة كأفكار
يمكف تكاجدىا في البمداف المتحضرة مف العالـ ، خاصة في الببلد التي تديف بالديف اإلسبلمي ، 
.  5كالتي تنظر مف خبلؿ الديف اإلسبلمي إلى قمب اإلنساف كعقمو كليس إلى بشرتو كمسقط رأسو

: االختالؼ المغكم – 2
 ليس مف المعقكؿ القياـ بفرض المغة األمازيغية كمغة رسمية عمى حساب المغة العربية ، كبالتالي 
مزاحمتيا كند ليا مف باب األسبقية كاألصالة كاليكية ، كعمى ىذا األساس سكؼ ييفتح الباب عمى 

مصراعيو لكؿ مككنات المجتمع لممطالبة بفرض ليجاتيـ كمغات رسمية لمببلد ، أك التمكيح 
باالستقبلؿ الذاتي كالنظاـ الفيدرالي ، كىك ما قد يؤدم إلى بركز الطائفية المقيتة ، كفسح المجاؿ 
لمتدخؿ األجنبي لدعـ ىذا أك ذاؾ بحسب كالئو لو أك قربو كبعده مف أيديكلكجيتو ، لكف في المقابؿ 
ال ينبغي تصنيؼ كؿ التحركات مف طرؼ األمازيغ إلعادة االعتبار لمغتيـ أك إبراز تراثيـ كفنيـ ، 

تنمية الرغبة في التشارؾ اإليجابي مع اآلخريف مف بأنيا ذات نزعة عنصرية عرقية ، كلكف يجب 
                                                           

 أحمد بف نعماف ، مصير كحدة الجزائر بيف أمانة الشيداء كخيانة الخفراء ، دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الجزائر ، 1
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  .310.  أحمد بن نعمان ، مصٌر وحدة الجزابر ، ص 
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خبلؿ تنمية السمكؾ الديمقراطي ، كالشعكر بالمسؤكلية تجاه الكطف ، كالعمؿ عمى التخٌمص مف 
ألف الكؿ إخكة بالمكاطنة كالكؿ ، 1النزعات العدكانية كالتعٌصب القبمي كالًعرقي كالمذىبي ككره اآلخر

لو الحؽ في حياتو العامة بأف يعبر بما يحمك لو مف لغة طالما ال تمت إلى الكراىية كالعنصرية 
 .بشيء كال تتعارض مع القيـ الثابتة عبر القركف في كجداف المجتمع

: تعصب العرب ضد األمازيغ - ب 
تيمثؿ جكانب تعصب العرب ضد األمازيغ في عدة أيمكر أىميا عدـ قبكؿ بعض أسماء األعبلـ 

 حديثة ، كما حدث مع األصمية كتحكيميا إلى أسماء عربيةاألمازيغية ، كتعريب بعض األسماء 
استبداؿ اسـ جبؿ نفكسة بالجبؿ الغربي ، كاستبداؿ مصطمح المغرب القديـ ، كالمغرب الكبير ، 
بالمغرب العربي الكبير ، كرغـ أفَّ االستبداؿ المصطمح السالؼ الذكر كاف تحديان لممستعمر الذم 
كاف يستخدـ مصطمحي المغرب الفرنسي كالمغرب األسباني ، إال أفَّ ىذا االستبداؿ كاف يستفز 

 ، ىذا مف جية ، كمف جية أخرل أفَّ مصطمح المغرب القديـ مقبكؿ مف الجميع 2مشاعر األمازيغ
البربر )، خاصة إذا عممنا أف ىذا المصطمح أطمقو العبلمة عبدالرحمف بف خمدكف عمى األمازيغ

، ييضاؼ إلى الجكانب السابقة بعض أكجو 3منذ أكثر مف سبعة قركف مضت (كما يسمييـ
التعصب المذىبي ، ككذلؾ عدـ تقبؿ المغة الميبية القديمة كمغة كطينة ثانية ، مع التأكيد بأفَّ المغة 

 . العربية الفصحى لغة رسمية لجميع مككنات المجتمع 
 :عدـ قبكؿ أسماء األعالـ األمازيغية كمنع تسجيميا رسميان - 

يبدك أفَّ عدـ قبكؿ أسماء األعبلـ األمازيغية كمنع تسجيميا رسميان في البمديات كاف بسبب اقتناع 
الكثيريف بأفَّ ىذه األسماء كثنية كال صمة ليا باإلسبلـ كالمغة العربية ، كلكف ىذا األمر ال يمكف 
تعميمو عمى جميع األسماء ، خاصة إذا عممنا أف األسماء التي يٌدعكف أنَّيا أسماء كثنية ال يزيد 

كيبدك أفَّ معارضي تسجيؿ األسماء األمازيغية ، ليست ليـ . عددىا عف أصابع اليد الكاحدة 
معرفة ال بالمغة الميبية القديمة كال بالتاريخ كال بالجغرافيا ، حيث نجد أفَّ كؿ األسماء األمازيغية 

                                                           
1

 . 53.  صالح بلعٌد ، فً الهوٌة الوطنٌة ، ص 

 .   114.  عزالديف المناصرة ، المسألة األمازيغية في الجزائر ، ص 2
الجزء )ابف خمدكف ، كتاب العبر ، كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكل السمطاف األكبر3

  .104. ، ص .ـ 1979، مؤسسة جماؿ لمطباعة كالنشر ، بيركت ،  (السادس
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كلمكصكؿ إلى تكضيح ليذا . المراد تسجيميا كيرفضيا المعارضكف ال تخرج عف ىذا التصنيؼ 
. المكضكع سكؼ أدرج مجمكعة مف األسماء مف باب التدليؿ كليس الحصر 

اسـ أيكر الذم يعني ىبلؿ بالمغة األمازيغية ييعتبر حسب المعارضيف اسـ كثني في حيف أف – أ 
 .ىبلؿ اسـ إسبلمي 

اسـ تازيرم التي تعني قمر بالمغة األمازيغية ييعتبر حسب المعارضيف اسـ كثني ، في حيف – ب 
. أف قمر اسـ إسبلمي 

اسـ تفكيت التي تعني شمس بالمغة ألمازيغية ييعتبر حسب المعارضيف اسـ كثني ، في حيف – ج 
. أف شمس اسـ إسبلمي 

اسـ إترم الذم يعني نجـ بالمغة ألمازيغية ييعتبر حسب المعارضيف اسـ كثني ، في حيف نجـ - د 
. اسـ إسبلمي 

اسـ مسنسف الذم يعني سيدىـ أك ممكيـ بالمغة ألمازيغية ييعتبر حسب المعارضيف اسـ كثني - ق 
، في حيف اسـ سيدم ، كمكالم أسماء اسبلمية مرغكبة ، خاصة في بعض مناطؽ مكريتانيا 

.  كالمغرب األقصى 
الذم يعني النمر في المغة ألمازيغية اسـ كافر يجب منعو ألنَّو حارب اإلسبلـ  (كسيمة)أكسؿ  – ك

، كىك عمرك  (أبا جيؿ)كالمسمميف في بداية الفتح اإلسبلمي ، لكف في المقابؿ ال ييمنع اسـ عمرك
الذم ناصب العداء لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ ، كال ييمنع اسـ أركل بنت بف ىشاـ المخزكمي ، 

حرب بف أيمية زكجة أبي ليب المذاف أيضا ناصبا العداء لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ ، كقد لعنيما 
. اهلل في سكرة مف سكر القرآف الكريـ كىي سكرة المسد 

:  األصمية كتحكيميا إلى أسماء عربيةتعريب بعض أسماء األماكف األمازيغية - 
ال يجكز تعريب بعض األسماء الميبية القديمة التي ترجع إلى ما قبؿ كيصكؿ اإلسبلـ إلى المنطقة 
، ألفَّ ىذه األسماء تعتبر مف ضمف تراثنا الميبي القديـ كجب المحافظة عميو ، كخير مثاؿ عمى 

. ذلؾ تغيير اسـ جبؿ نفكسة مف اسمو القديـ جبؿ نفكس إلى االسـ الجديد كىك الجبؿ الغربي 
جبؿ نفكسة اسـ قديـ يعكد التعرؼ عميو إلى القرف السادس الميبلدم ، كقد كانت أكؿ أشارة تصمنا 

عف ىذه المنطقة جاءت عف طريؽ المؤرخ الميبي القديـ أك األفريقي كما يقكؿ عف نفسو ، كىك 
فمفيكسكريسككنيكسككريبكس ، الذم عاش في المنطقة خبلؿ ذلؾ القرف ، أم قبؿ كيصكؿ اإلسبلـ 

ذلؾ الشاعر مف خبلؿ لقد تحصمنا عمى اسـ جبؿ نفكسة مف خبلؿ . إلى ليبيا بقرف مف الزماف 
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ممحمتو الشعرية ، التي يمدح فييا قائد الحممة البيزنطية يكحنا ، الذم أرسمو اإلمبراطكر جستنياف ، 
، كقد أشار ككريبكس إلى أفَّ عممية إعادة 1كذلؾ إلعادة احتبلؿ مناطؽ شماؿ أفريقيا مف جديد

احتبلؿ المنطقة تمت مكاجيتيا بالحرب مف قبؿ السكاف المحمييف ، كذلؾ باعتبار القادميف غزاة 
أجانب ، لذلؾ تـ حشد كؿ القبائؿ الميبية لمحاربة البيزنطييف ، حيث تكجو الرسؿ إلى أقصى 

مناطؽ ليبيا عمى ظيكر جيادىـ ، ليستدعكا القبائؿ لمحاربة البيزنطييف ، حيث تجمعت قبائؿ لكاتة 
Llasquas التي لـ تييـز أبدا ، كقبائؿ أيستكر  Austurكجنكد افكرارس ،  Ifurares كجماعات ، 
 المحصنة التي Digdiga ، كمدينة ديقديقاGadabis  ، كبمدة قادابيسMuctunianمككتكنياف

 ، كقبائؿ Barcaeقدمت مجمكعة مف الرجاؿ كمحاربيف ، ككذلؾ قبائؿ باركام 
 ، كظؿ 2Gemini Petra المتعددة ، كتمؾ التي تسكف جيميني بيتراMarmaricanالمارماريكاف

يسرد القبائؿ الكثيرة التي شاركت في الحرب سكاءان كانت في الشرؽ أك الغرب ، إلى أف كصؿ 
كتمؾ القبائؿ التي تسكف الجباؿ المجيكلة كاألماكف : " لمحديث عف قبائؿ جبؿ نفكسة ، حيث يقكؿ 

 . 3" الكئيبة Nafusiالميجكرة في منطقة نفكسي 
: العصبية المذىبية – 

كجميع . مما ال شؾ فيو أف االختبلؼ المذىبي في اإلسبلـ خبلؼ في الفركع كليس في األصكؿ 
أصحاب ىذه المذاىب كانكا ال يخكضكف في أيصكؿ الديف اإلسبلمي المبني عمى خمسة أركاف ، 
كضحيا اهلل تعالى في الكثير مف آيات القرآف الكريـ ، كقد بينيا لنا النبي محمد صؿ اهلل عميو 

شيادة أف ال إلو إال اهلل ، كأفَّ : بيني اإلسبلـ عمى خمس " كسمـ في حديث شريؼ ، حيث قاؿ 
يتاء الزكاة ، كصـك شير رمضاف ، كحج البيت  قاـ الصبلة ، كا  ، كبالتالي "محمدان رسكؿ اهلل ، كا 

يعتبر أصحاب ىذه المذاىب أفَّ االختبلؼ في ىذه األيصكؿ حراـ بإجماع المسمميف ، كيركف أفَّ 
. اختبلؼ المذاىب في الفركع ىك رحمة لممسمميف 

  لكف رغـ أف كؿ المذاىب اإلسبلمية متفقة في األركاف الخمسة لئلسبلـ إال أفَّ بعض اتباع 
المذاىب المالكي في ليبيا ينعتكف أصحاب المذىب األباضي بالكثير مف األلفاظ التي تدؿ عمى 

التعصب المذىبي ككصفيـ أصحاب المذىب األباضي  بالخكارج ، كالمذىب الخامسي ، كمذىب 
                                                           

 
2

ترجمة محمد )كورٌبوس ، فبلفٌوسكرٌسكونٌوس ، ملحمة الحرب اللٌبٌة الرومانٌة او مقاومة قبابل المؽرب العربى لبلستعمار الرومانى 
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الجبالية ، كلكف ىذه األقكاؿ ال تمثؿ خبلؼ في جكىر الديف ، بؿ ىي مجرد تعصب مف بعض 
 تمؾالعامة ، كالذم عادة ما يككف قائمان بيف المذاىب المختمفة ، كلكف الذم أثار غضب الجميع 

الفتكل التي أصدرتيا المجنة العميا لئلفتاء التابعة لمحككمة المؤقتة في البيضاء ، كىي مجرد فتكل 
اإلباضية فرقة منحرفة ضالة ، كىـ مف الباطنة الخكارج كلدييـ عقائد “التي جاء فييا  أفَّ سياسية 

". كفرية ، كعقيدتيـ بأفَّ القرآف مخمكؽ كعقيدتيـ في إنكار الرؤية ، فبل ييصٌمى خمفيـ كال كرامة
 حيث كاجيت رفضان سياسيا كمدنيا أثارت ىذه الفتكل جدال كرفضا كبيريف في ليبيا كحتى خارجيا ،

 .كحقكقيا كدينيا 
 

، رغـ أنيا عنصر تقريب بيف العرب كاألمازيغ ،  (األمازيغية)رفض المغة الميبية القديمة- 
 :كليست عنصر تفريؽ 

تـ دعميا بعد أف أصدر المؤتمر الكطني  (األمازيغية)      مما ال شؾ فيو أفَّ المغة الميبية القديمة
في شأف حقكؽ المككنات الثقافية ، كبالتالي رحبت جميع . ـ2013لسنة  (18)العاـ القانكف رقـ 

شرائح األمازيغ بيذا القانكف باستثناء المجمكعات القميمة التي تنادم بالتمايز العرقي كاالختبلؼ 
المغكم ، التي كانت قد رفعت سقؼ طمباتيا فكؽ المعقكؿ ، أيضان لـ ترحب بيذا القانكف 

 مجمكعات عربية قميمة تتبنى التعصب ضد األمازيغ ، حيث رأت في المغة األمازيغية لغة قديمة
ترجع بنا إلى عصر ما قبؿ اإلسبلـ كىي بالتالي تيمثؿ حجر عثرة في التقدـ كالتطكر ، كىي حسب 

ركف أفَّ ىذه المغة فيرضت مف قبؿ أجندة تب عمى اليكية العربية ، كفي نفس الكقت يعان رأييـ تيعدخطر
دكلية خارجية ، كيستغربكف كيؼ أفَّ العالـ المتنكر يتجو لمغات العالمية كاالنجميزية كالفرنسية ، 
في حيف أفَّ ىؤالء القـك يقكمكف برفع شأف لغة قديمة تعكد إلى ما قبؿ اإلسبلـ ، كييفيـ مف ىذا 

الكبلـ أفَّ األمازيغية مجرد بيدؽ لقكل دكلية خارجية ، أمَّا الفرنسية كاالنجميزية فإنَّيما تساىماف في 
تقدمنا كتطكرنا ، في حيف يركف أفَّ المغة األمازيغية تعرقؿ ىذا التقدـ كالتطكر، كبالتالي يجب 

 .التخمص منيا
كلؤلسؼ الشديد يبدك مف خبلؿ ىذا الطرح أفَّ الكثير مف الميبييف ليس لدييـ كعي بأفَّ المغة الميبية 

شقيقة لمغة العربية الفصحى ، كبالتالي يجب اعتبارىا لغة كطنية مثميا مثؿ  (األمازيغية)القديمة
المغة العربية الفصحى ، مع اختبلؼ في الكظائؼ ، كبالتالي يجب تبني المغتيف مف قبؿ الجميع ، 

لتتكلد الثقة بيف الناطقيف بيا ، كبالتالي يجب اعتبار ىاتيف المغتيف عنصر تقريب بيف العرب 
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   .كاألمازيغ ، كليست عنصر تفريؽ
: الجكانب الثقافية المشتركة بيف األمازيغ كالعرب  - 2

      يجب دراسة الجكانب الثقافية المشتركة بيف األمازيغ كالعرب ، كذلؾ مف خبلؿ التطرؽ إلى 
كالمغة العربية كانتا ترتبطاف  (األمازيغية) الميبية القديمةافاألكؿ اعتبار ىؿ المغت: مكضكعيف اثنيف 

بعبلقات كثيرة متنكعة تتمؿ في اشتراؾ المغتيف في التراكيب المغكية ، كالقكاعد النحكية ، كالطريقة 
االشتقاقية ، كالمفردات المغكية ، كذلؾ بحكـ األصكؿ المشتركة ، كالمعجميف المغكييف المذاف 

ـ نتج عف أيحتكياف عمى الكثير مف التشابو؟ ىؿ نتج ذلؾ عف كيصكؿ اإلسبلـ إلى المنطقة فقط ، 
تأثيرات كترابط قديـ بيف المغتيف؟ ماذا نستنتج مف دراسة جذكر الكممات المشتركة التي تحصمنا 
عمييا مف نقكش كتابية ترجع إلى القرف  الثاني الميبلدم أم قبؿ كصكؿ اإلسبلـ كالمغة العربية 

 .  أسماء بعض المكاقع الجغرافية، ماذا تقدـ لنا دراسة أصكؿ1 سنة؟800إلى المنطقة بأكثر مف 
:  كالعربية  (األمازيغية)التشابو النحكم كالمعجمي بيف المغتيف الميبية القديمة– أ 

      يرل البعض أفَّ المغة الميبية القديمة شقيقة لمغة العربية الفصحى ، ألفَّ ىاتيف المغتيف تمتقياف 
كمع ىذا ال  . 2في تشابو المفردات كالتراكيب المغكية ، كالقكاعد النحكية كالصرفية كاالشتقاقية 
ال ألصبحتا لغة كاحدة  كلكف الصحيح أف . نستطيع القكؿ إفَّ المغتيف متطابقتاف في كؿ شيء ، كا 

 ،كىي التي جمعت الشقيقتيف 3المغتيف نبعتا مف مصدر كاحد نستطيع تسميتو بالمغة العربية األـ
باإلضافة إلى بقية األخكات كاألكادية كالمصرية القديمة كالبابمية كاآلشكرية كالكنعانية كلغات 

. جنكب شبو الجزيرة العربية 
 الدليؿ الكاضح عمى القرابة الكثقى بيف المغة الميبية القديمة كالمغة العربية الفصحى اشتراؾ ىاتيف 

،الذم 4المغتيف كحدىما دكف غيرىما مف المغات العربية القديمة األخرل في امتيازىما بحرؼ الضاد
.  كاف في السابؽ تنعت بو المغة العربية الفصحى فقط 

                                                           
1 Bousquet G. H. , Les  Berberes ,Presses Uneveritaires de Paris ,Paris ,1974 . PP . 21 . 22 .  
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. 109.عثمان سعدي،البربر األمازٌػ،ص.وكذا.168،169. محمد المختار العرباوي،البربر،ص



 2018  يغهخ انغجم نهؼهٕو انزطجٛمٛخ ٔاالَغبَٛخ

 

 2018  العدد االول                                                                                                                   ٌونٌو 
  

45 

 كمف األدلة التي تثبت أفَّ المغة الميبية القديمة كالمغة العربية الفصحى أخذت قكاعدىما النحكية 
مف لغة عربية سابقة حالة التأنيث ، التي يككف عمييا الفعؿ الماضي كالمضارع مع المفردة الغائبة 

. ، حيث تؤنث ىاتاف الحالتاف بإضافة التاء لممفرد الغائب 
 كمف الكسائؿ المستعممة في المغات العربية القديمة بما في ذلؾ المغة الميبية القديمة ، كالمغة 
العربية الفصحى التأنيث ، كىي عممية التمييز بيف المذكر كالمؤنث باستعماؿ التاء أك الثاء ، 

م المغات العربية القديمة ػػػػػػكالبلفت لمنظر أف المغة الميبية القديمة تتشابو في تأنيث بعضالكممات ؼ
. ، حيث يتـ إضافة تاء مفتكحة لمكممة المفردة لتصبح مؤنثة 

 تمتاز المغة العربية الفصحى بظاىرة كثرة جمكع المذكر السالـ كجمكع التكسير، كمف خبلؿ دراسة 
المغة الميبية القديمة ، بما في ذلؾ الميجات الحديثة اتضح أنيا تمتاز ىي األخرل بمعظـ ىذه 
الجمكع ، كيعتبر جمع التكسير مف أكثر الجمكع أصالة في المغة العربية الفصحى ، كفي المغة 

.  الميبية القديمة نجد ىذا الجمع يفكؽ في كثرتو المغة العربية الفصحى لككنو الجمع األساسي 
تتشابو المغة الميبية القديمة مع المغة العربية الفصحى في جمكع الكثرة ، التي تنتيي بألؼ كنكف ، 
فنجد في المغة العربية الفصحى بعض األسماء تجمع عمى ىذه الطريقة فغبلـ يجمع غمماف كفأر 
يجمع فئراف كحكت يجمع حيتاف كتاج يجمع تيجاف، كالمغة الميبية القديمة مازالت إلى اآلف تتبع 

تجمع إيزاف ،  (ذبابة)يجمع إقرداف ، ككممة إيزل  (فأر)نفس الطريقة مف الجمع فكممة أقردم 
 لـ تشمؿ تمؾ الصمة بيف المغة ،يجمع أيساف  (يـك)يجمع إيتراف ، ككممة آس  (نجـ)ككممة إيترم 
كالمغة العربية الفصحى في اشتراؾ المغتيف في التراكيب المغكية كالقكاعد  (األمازيغية)الميبية القديمة

النحكية كالطريقة االشتقاقية فقط ، بؿ شممت باإلضافة إلى ذلؾ المفردات المغكية التي كانت كثيرة 
. ، كأعرض ىنا بعض المفردات 1ال يمكف حصرىا

. ككممة ىركؿ العربية قريبة جدان مف كممة إركؿ الميبية القديمة  : (ىرب)يركؿ - 
. سكغ الشئ جعمو مباحان حبلالن ، تممؾ الشئ : (اشترل)يسغى -
. زبد أفكاه اإلبؿ : المغاـ  : (الجمؿ)ألغـ -
. الغيداف مف الشباب أكلو : (الجدم)إغيد -
. كبخو ، ككس مالو أنقصو: نٌقصو فبلنان : ككس الشيء  : (ينزع أك يخمع)يٌكس -

                                                           
1
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كالطمث في العربية معناىا . أصميا عربي كمعناىا الكائف الذم يحيض  (المرأة)تامطكت -
. كيقاؿ في العربية المرأة الطامث . الحيض 

. الماء في لغة قبيمة شمر بشبو الجزيرة العربية ، كىي عربية كاضحة= كماف  (الماء)أماف -
كىي تعني الطيراف أك العدك كالكثب استعدادان . جاءت مف العربية أفر يفر كفر يفر  (طار)إيفير

. لمطيراف 
. المؤلؿ الناصع المكف ، مؤلؿ الكجو حسنو (األبيض)أمبلؿ -
ـك أيزـك - في ىذه الكممة انقمبت الصاد زايان ، كأيضان في العربية األـز الحمية  (صاـ الصياـ )ييزي

. كاإلمساؾ عف الطعاـ 
كثيران ما يقـك (بتضعيؼ العيف)كىك التأكيؿ،كمف المعركؼ أف المصدر في فٌعؿ (الكبلـ)أكاؿ -

. سبلـ في سٌمـ،ككبلـ في كٌمـ،كطبلؽ في طٌمؽ،كزكاج في زٌكج،كأكاؿ في أٌكؿ:مقامو اسـ المصدر
كىك مدلكؿ مكحد في .كفي العربية األديـ كجو الشئ (الكجو مف اإلنساف كمف كؿ شئ)أيكدـ -

. المغتيف،إال أنو أكثر تعميمان في المغة الميبية القديمة
. ككاضح القرابة بيف إيمس جمعيا إيمساكف كالمساف . (المساف)إيمس -
 .  (الدـ)إيدامف -
، كالكممتاف عريقتاف في عركبتيما، كترجعاف إلى بداية ظيكر المغة  (مات كماتت)يٌمت كتٌمت - 

ا ىاتاف الكممتاف طبؽ األصؿ في المغات العربية تالعربية األـ في شبو الجزيرة العربية ، كتصادؼ
. القديمة األخرل كاألكادية كالمصرية القديمة 

نجد ىذه الكممة بنفس المعنى في كؿ المغات . الجدر كرغ تعني كرؽ أخضر ، أصفر ، ذىبي - 
العربية القديمة ، كنجده في المغة العربية الفصحى تعني كرقة كأكراؽ الشجر ، كفي الميبية القديمة 

. تعني أخضر ، أصفر ، ذىبي 
 : الدراسة المغكية كالتاريخية ألصؿ أسماء بعض المكاقع الجغرافية- ب

 ييعتبر مكضكع الدراسة المغكية كالتاريخية ألصؿ أسماء بعض المكاقع الجغرافية أحد العناصر 
عادة بعث  المككنة لمثقافة الكطنية ، كالتي مف خبلليا يمكف استعادة الذاكرة المنسية الجماعية ، كا 

أسماء المكاقع الجغرافية ذات األسماء األمازيغية نذكر نماذج لبعض . مككنات اليكية الميبية
:  عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مثؿ كدراستيا المغكية كالتاريخية

في  ، كيكجد مكقع آخر بيذا االسـ مكقع غابي بالقرب مف قرية بكمكسي في ككمو– تاال - أ
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 .منطقة اكساٌدنبغرياف  تعني كممة تاال كجمعيا تاليكيف الغدير أك بركة الماء 
قصر أترم - قصر يػٌدركىي أحدل قبائؿ مصراتة ، كيدر تعني الحي مف الحياة ، ك– يٌدر - ب 

قديـ بالقرب مف الخبليفةبيفرف مازاؿ يحتفظ بالكثير مف معالمو المعمارية ، كىدا القصر عبارة عف 
مخزف جماعي لمقرية لتخزيف الفائض مف محاصيميـ الزراعية المتمثمة في الحبكب كالغبلؿ  

 .كالزيت 
أحدل قبائؿ مصراتة كتعني كممة زمكرة شجرة الزيتكف ، أم تازمكرت بالمغة – زمكرا - ج 

األمازيغية ، كقد تعرفنا عمى أزمكرم أم الزيتكني مف خبلؿ ضريح تذكارم في كادم نفد ببني كليد 
ميكرس لشخص يدعى أكريميكسنازمكر

نقش تذكارم ، كقد تحصمنا عمى  أم أكريميكس الزيتكني 1
 أسمكب حركؼ النقش أنَّو ، عرفنا مف خبلؿبالحركؼ البلتينية ميكرس لمشخص السالؼ الذكر 

 .2يعكد لمنصؼ األكؿ مف القرف الثالث الميبلدم
أحدل مناطؽ مصراتة ، كتعني كممة طمينا بالمغة األمازيغية آطمٌينكطكمٍف أم – طمينا - د 

 .البسيسة بالمغة العربية 
مكقع بترىكنة ، ككممة تٍرقكت جاءت مف كممة تٍرقك في المغة األمازيغية ، - كادم تٍرقكت- ق 

 .كىي الغكلة في المغة العربية 
، كعبارة أكلياف جمع أيكلي ، كتعني محراث  (الزنتاف)مكقع في منطقة تاغرميف- أكلػٌيػاف- ك 

 .كمحاريث في المغة العربية 
مكقع في اكساٌدنبغرياف ، كتعني كممة تٍػماسػٌػا كجمعيا تيماسيكيف الصيرة بالميجة - تٍػماٌسػا- ز 

العامية الميبية أك المدرج الترابي المدعـك ببناء حجرم ، كىيذه المدرجات الترابية المدعكمة بمباف 
 ، كبالتالي حجرية يكثر إنشاءىا في المناطؽ الجبمية لتككيف مدرجات زراعية لحجز مياه األمطار

.  استعماليا لزراعة المحاصيؿ الزراعية كاألشجار المثمرة 

                                                           
فيميب كنريؾ ، دليؿ المكاقع األثرية في ليبيا إقميـ المدف الثبلث ، جمعية الدراسات الميبية سيمفيـك بككس ، سيمباكت ، تكنس 1

  .203. ، ص .ـ2015
2J. M. Reynolds and J.B. Ward Perkins , The inscriptions of Roman Tripolitania , British school at 
rome , Rome and London , 1952 , p. 219 , n . 891 . and D. E. L. Haynes, antiquities of 
tripolitania, , 1965, p. 155 . 
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مكقع إلى الجنكب مف مدينة مٍزدة ككممة آمٍرصيط كجمعيا إيمٍرصيطف ، تعني – مٍرصيط - ح 
 .الذيكار بالميجة العامية الميبية أم المذكر مف األشجار 

 :تحكيـ العقؿ في تبني المغة العربية الفصحى لغة القرآف الكريـ لغة لمجميع - ثالثان 
يبدك أفَّ المغة الميبية القديمة كانت قبؿ كصكؿ الكنعانييف إلى منطقة المغرب القديـ لغة محادثة 
فقط ، كىذا كاضح ، كذلؾ لعدـ العثكر حتى اآلف عمى أية نقكش كتابية تسبؽ كصكؿ الكنعانييف 
إلى المنطقة ، كعممية كجكد لغات لممحادثة فقط ، دكف أف تكجد ليا كتابة أمر معتاد منذ عصكر 
ما قبؿ التاريخ كحتى اآلف ، كخاصة في منطقة شبو الجزيرة العربية ، كالتي تؤكد معظـ المصادر 
بأفَّ المغة الميبية القديمة جاءت مف ىناؾ ضمف ىجرات متتالية عبر العصكر ، كمما يؤكد ىذا ، 
أنَّو ما زالت إلى حد اآلف في جنكب شبو الجزيرة العربية لغات حية ، يطمؽ عمييا المغات العربية 

الميرية كالشحريةكالسكقطرية ، مازاؿ يتحدث بيا مجمكعات سكانية كثيرة : الجنكبية الحديثة مثؿ 
باليمف كعيماف ، لـ يثبت حتى اآلف كجكد حركؼ ىجائية لكتابتيا ، كيؤكد معظـ العمماء بأفَّ ىذه 
المغات ليست مشتقة مف المغة العربية الفصحى ، بؿ إنيا مجمكعة خاصة ربما ليا بعض الصمة 

، كىي جميعيا تنتمي إلى ما يعرؼ 1بمغات النقكش اليمنية القديمة خاصة المغة الحضرمية القديمة
بأسرة المغات السامية ، كمما ال شؾ فيو أفَّ الحركؼ التي كتبت بيا المغة الميبية القديمة ، 
كالحركؼ التي كتب بيا الطكارؽ فيما بعد ، لـ يقصد منيا كضع أبجدية ليذه المغة لغرض 

استعماليا كمغة رسمية لمسكاف ، كالدليؿ عمى ذلؾ عدـ كجكد أدب كتراث مكتكب بيذه األبجدية ، 
كحتى النقكش التي عثر عمييا بيذه األبجدية ال تعدك أف تككف مجرد إىداءات نذرية ، أك كتابات 

مختصرة تستعمؿ بيف الشباب لغرض التسمية ، أك تستعمميا النساء في الكقت الحاضر كزينة 
كزخرفة ، كلك كاف المقصكد مف ىذه األبجدية استعماليا كمغة أدب كعمـك لكاف أكلى بيا الممؾ 

ممؾ نكميديا في أف يستعمميا كمغة لمدكاكيف في دكلتو الناشئة ، كلكف  (مسينيسا)الميبي مسنسف 
كمغة كتابة في دكلتو ، كيستعمؿ  (القرطاجية)نجده رغـ عداكتو لقرطاجة يستعمؿ المغة البكنية 

المغة الميبية القديمة كمغة  محادثة ، كبالفعؿ لـ تكف المغة الميبية القديمة في يـك مف األياـ لغة 
ذات تراث مكتكب ، بؿ كانت لغة محادثة في الدرجة األكلى ، كالذم عثر عميو مكتكب ال يتعدل 

ككاف األدباء كالمفكركف يكتبكف كميـ بالمغة السائدة في زمانيـ كالكنعانية . بعض النقكش النذرية 
كاإلغريقية كالبلتينية ، كذلؾ حسب انتماءاتيـ كثقافاتيـ  ، كنجد الكتابات القديمة  (القرطاجية)

                                                           
1

 .85.ص.م1999،معهد العالم العربً ،بارٌس،(الٌمن فً ببلد ملكة سبأ) كرٌستٌان جولٌان روبان،حضارة الكتابة
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 ممؾ نكميديا المغة الميبية القديمة (مسينيسا)لـ يستعمؿ الممؾ مسنسف. تشير إلى ذلؾ بكؿ كضكح 
 (القرطاجية)كمغة لمدكاكيف في دكلتو الناشئة ، كلكنو رغـ عداكتو لقرطاجة يستعمؿ المغة البكنية 

ككذلؾ المؤرخ  . كمغة كتابة في دكلتو ، كيستعمؿ المغة الميبية القديمة لغة محادثة
يحدثنا بأنو استقى معمكماتو عف الميبييف القدماء مف خبلؿ كتاب كتبو الممؾ  (سالكست)الركماني

 ( ميبلدية23- قبؿ الميبلد25)كىذا الممؾ يكبا الثاني  . 1النكميديييمبساؿ صاغو بالمغة الكنعانية 
كىذا ابكلميكسالمدكرم يتحفنا بالكثير مف . ممؾ مكريتانيا يصنؼ العديد مف الكتب بالمغة اإلغريقية 
كنجد القديس أكغسطيف ترؾ لنا مؤلفات . الركائع في المجاالت األدبية كالفمسفية بالمغة البلتينية 

االعترافات ، كمدينة اهلل ، كالرسائؿ كالرد عمى األريكسييف ، : في جميع فركع المعرفة تتمثؿ في 
كالعقائد المسيحية ، كبحكث عقائدية ، ككتابات ضد ماني ، ككتابات ضد الدكناتست ، ككتب ضد 
الببلجييف ، ككتب عف المناجاة ككتب في شرح الكتاب المقدس ، ككتب أخرل متنكعة ، لـ يفكر 
أكغسطيف كتابة كؿ ىذه الكتب بالمغة الميبية القديمة ، رغـ أفَّ لغة المحادثة لديو ىي المغة الميبية 

كقد حدث الشيء نفسو عندما دخؿ اإلسبلـ كالمغة العربية الفصحى لممنطقة ، حيث برز . القديمة 
في الكتابة بالمغة العربية العديد مف الكتاب في مجاالت العمـ المختمفة كالعمـك الدينية ، كالفمسفية ، 

. 2كاآلداب ، كالتاريخ كالجغرافيا كالرياضيات كالفمؾ
 كمف خبلؿ الكثائؽ األثرية كالتاريخية نستخمص أفَّ سكاف المغرب القديـ منذ تعرفيـ لمغة ظمكا 

يتكممكف المغة الميبية القديمة بميجاتيا المختمفة حسب المناطؽ كمغة محادثة ، في حيف كانت لغة 
الكتابة تتغير حسب الحضارات كالثقافات التي حمت بالمنطقة ، كالكنعانية كاإلغريقية كالبلتينية 

لغة كطنية لكؿ  (األمازيغية)كالعربية الفصحى ، كبالتالي فإنَّنىا ننادم بجعؿ المغة الميبية القديمة
الميبييف بدكف استثناء ، ألنَّيا كانت ىي لغة الببلد قبؿ الفتح اإلسبلمي ، كبالتالي يجب تبني ىذه 
الثقافة مف قبؿ جميع الميبييف ، كذلؾ لتتكلد الثقة بيف مككنات المجتمع الميبي، كاعتبار ىذه المغة 
عنصر تقريب بيف العرب كاألمازيغ ، كليست عنصر تفريؽ ، كجعؿ المغة العربية الفصحى لغة 

العمـ كالمعرفة لمجميع بدكف استثناء ، ألفَّ المغة الميبية القديمة لـ تكف سكل لغة شفيية ظمت حية 

                                                           
. ـ1999  ، 2 ، 1 محمد عمى عيسى ، اسـ ليبيا كداللتو كظيكر الميبييف القدماء عمى مسرح التاريخ ، تراث الشعب ، العدداف 1

 . 98. ، ص 
 ،  دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع 1أعيانيا ، الجزء - مكاطنيا – بكزياني الدراجي ، القبائؿ األمازيغ أدكارىا 2

 .  44. ، ص ص . ـ2007كالترجمة ، الجزائر ، 



 2018  يغهخ انغجم نهؼهٕو انزطجٛمٛخ ٔاالَغبَٛخ

 

 2018  العدد االول                                                                                                                   ٌونٌو 
  

50 

 ، حيث تحدث الناس في كؿ الممالؾ المحمية الميبية 1منذ ظيكرىا في العصكر القديمة حتى اآلف
بالمغة الميبية المنقسمة إلى عدة ليجات ، حيث لـ تصؿ أم مف تمؾ الميجات إلى منزلة لغة 

في العصر (األمازيغية) الممالؾ الميبية القديمةاتخذتالدكلة، كىك األمر الذم حدث فيما بعد عندما 
ككما أشرنا مف قبؿ كاف مسنسف . 2اإلسبلمي المغة العربية الفصحى لغة رسمية لمدكاكيف

في تسيير  (القرطاجية)رغـ أنَّو يتحدث المغة الميبية القديمة استعمؿ المغة البكنيقية  (مسينيسا)
األمكر في دكلتو الناشئة ، ككاف القديس أكغسطيف قد أنجز كتاباتو بالمغة البلتينية ، رغـ أنَّو 

كمف خبلؿ التاريخ نعمـ أنَّمسنسف لـ يتخذ المغة القرطاجية لغة رسمية . يتحدث المغة الميبية القديمة
في دكلتو خكفان مف قرطاجة ، ألنَّو كاف في ذلؾ الكقت ىك الذم ييخيؼ قرطاجة بسبب مساندة 

كلـ يتخذ القديس اكغسطيف المغة البلتينية في كتاباتو خكفان مف الركماف ، ألنَّو يمثؿ . ركما لو 
الديف المسيحي في الدكلة الركمانية المييمنة عمى مقاليد األمكر في منطقة المغرب القديـ في ذلؾ 

كمما ال شؾ فيو أف عدـ استعماؿ مسنسنكأكغسطيف لمغة الميبية القديمة ، كاستعماليما . الكقت 
لمغة عدكييما ، يرجع إلى أفَّ المغة الميبية القديمة ضعيفة كليس ليا القدرة في تزكيد متكممييا 

ككما . 3بالمفردات البلزمة لفركع الحياة المختمفة ، كبالتالي فيي ليست لغة تدكيف كبحث عممي
سبؽ الحديث مف قبؿ ، يحاكؿ الغرب أف يبث تياران في منطقة المغرب الكبير يؤمف بأختبلؼ 

األصؿ بيف الناطقيف بالمغة الميبية القديمة كالمغة العربية ، كيحاكؿ إقناع أصحاب ىذا التيار بأف 
المغة الميبية القديمة مكازية لمغة العربية الفصحى ، كأنَّيا ترجع في جذكرىا القديمة إلى المغة 

كإلنجاح ىذا المخطط عممت فرنسا منذ بداية . البلتينية ، كلذلؾ يجب أٍف تكتب بحركؼ التينية 
القرف العشريف عمى نشر ىذه المغة كعممت ليا مراكز بحثية ما زالت تنتشر في كبريات المدف 

كالحقيقة أفَّ المغة الميبية القديمة ىي لغة عربية قديمة انفصمت عف المغة . الفرنسية حتى اآلف 
العربية األـ منذ آالؼ السنيف بسبب انتقاؿ متحدثييا مف مناطؽ شبو الجزيرة العربية كالشاـ 

كمنطقة ما بيف النيريف نحك منطقة المغرب القديـ ، ككانت في األصؿ مجرد لغة محادثة ، كظمت 
كذلؾ فترة طكيمة مف الزمف ، كمع كصكؿ أعداد كبيرة مف المياجريف الكنعانييف إلى المنطقة 

اقتبسكا أبجدية لتمؾ المغة كلكنيا كانت محدكدة اليدؼ ، حيث لـ تستخدـ كما أشرنا في السابؽ 

                                                           
 .72.عزالديف المناصرة،المسألة،ص1
  .83.  ، ص 6أصطيفانأكسيؿ ، تاريخ شماؿ أفريقيا القديـ ، جزء 2
 .136..72.عزالديف المناصرة ، المسألة،ص3



 2018  يغهخ انغجم نهؼهٕو انزطجٛمٛخ ٔاالَغبَٛخ

 

 2018  العدد االول                                                                                                                   ٌونٌو 
  

51 

كلذلؾ يجب أٍف تككف المغة الميبية القديمة ، باإلضافة إلى أنَّيا لغة . سكل لبعض الكتابات النذرية 
محادثة لمتكممييا ، لغة كطنية لكؿ الميبييف كلغة ثقافة في األقساـ المتخصصة في الجامعات ، 

، بعيدان عف محاكالت تعقيد  (التيفيناغ)كيجب أٍف تحتفظ بشكميا األصمي كىك الحرؼ الميبي القديـ
المأسمة بمطالبة البعض ربط ىذه المغة ال بالحرؼ البلتيني كالبعض اآلخر بالحرؼ العربي كىي 

كيبدك أف تصارع لغات عدة في منطقة كاحدة مف أجؿ . 1أيمكر سكؼ تيعقد المسألة كلٍف تقـك بحميا
كلدينا الكثير مف األمثمة حكؿ ىذا . سيطرة لغة عمى أخرل ظاىرة عالمية في الكقت الحاضر

لقد كاف في الكاليات المتحدة األمريكية منذ مدة الصراع عمى أشده بيف اإلنجميزية . الصراع اليـك 
كفي أسبانيا . كفي كندا ما زاؿ ىذا الصراع قائمان حتى اآلف بيف اإلنجميزية كالفرنسية . كاألسبانية 

كفي فرنسا نجد الصراع يدكر في الخفاء بيف الفرنسية . نجد نفس الصراع بيف األسبانية كالكتبلنية 
كفي سكيسرا نجد ثبلث لغات . كبعض المغات المحمية كالككرسيكيةكالبرتكف كالباسؾ كالفبلماف 

كفي بمجيكا نجد الصراع ىادئا بيف . تتصارع كؿ كاحدة تريد أٍف تصبح المغة القكمية األكلى 
كفي النيجر نجد ست لغات كىي اليكسا . الفرنسية كلغات أخرل محمية 

كالسكنغايكالزارماكالفكالنكالتامازيغتكالكانكريكالتبك ، كىي كميا تتصارع مف أجؿ الكصكؿ إلى الصدارة 
كمما ال شؾ فيو أفَّ ىذه الشعكب حٌكمت العقؿ كاختارت المغة األقكل ثقافيا كاتخذتيا لغة قكمية . 

كنحف في منطقة المغرب القديـ ليس لدينا . ، كذلؾ لحؿ إشكالية تعدد القكميات في الكطف الكاحد 
قكميات متعددة ، جاءت مف مناطؽ متفرقة كما ىك الحاؿ في أمريكيا كأكركبا، لذلؾ فبل كجكد 

لمثؿ تمؾ اإلشكاليات القكمية ، حيث إف الجميع يرجع لمكطف قديـ كاحد قادـ مف الشرؽ ، كالجميع 
يعيش اآلف في كطف كاحد ، كالجميع ينتسب لحضارة كاحدة أقامتيا مجمكعات قادمة مف الشرؽ ، 
كذلؾ منذ عصكر ما قبؿ التاريخ كحتى العصكر الكسطى ، كلذلؾ فبل مجاؿ الفتعاؿ صراع بيف 
المغتيف الميبية القديمة كالعربية ، ألنيما ترجعاف إلى لغة قديمة أـ كانت مكجكدة في شبو الجزيرة 

كحمايتيا مف الغزك الثقافي الغربي ، - المغة األقكل – العربية ، كبالتالي ينبغي دعـ المغة العربية 
حتى تتمكف مف أف تتحدل المغات العالمية األخرل ، كجعميا لغة قكمية لمتمقيف ، كجعؿ المغة 

الميبية القديمة لغة كطنية لمجميع ، مثميا مثؿ المغات العربية القديمة األخرل ، كتمكينيا لتصبح 
كىذا األمر حدث منذ الفتح العربي اإلسبلمي في . لغة معرفية تاريخية عمى المستكل األكاديمي

                                                           
  .173. ، ص . ـ2008صالح بمعيد ، في المكاطنة المغكية كأشياء أخرل ، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الجزائر ، 1
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مناطؽ ببلد الرافديف كالشاـ كجنكب شبو الجزيرة العربية ككادم النيؿ ، حيث حمت المغة العربية 
الفصحى محؿ المغات األكادية كالبابمية كاآلشكرية كالكنعانية كاآلرامية كالسبئية كالمصرية القديمة 

، كقد حدث ىذا التحكؿ عف ىذه المغات ، إلى المغة العربية الفصحى ، رغـ (الفينيقية)كالبكنيقية
أنيا كانت قكية كآثارىا في جميع مجاالت الحياة العامة كالسياسة كاالقتصاد كاالجتماع كالديف 
ذا . كالقانكف كالطب كالفمؾ كاليندسة ، كلكنيا مع ذلؾ كانت مقارنتيا بمغة القرآف الكريـ ضعيفة  كا 

كانت تمؾ المغات كذلؾ فكيؼ يككف كضع المغة الميبية القديمة ؟ ككيؼ تستطيع الصمكد أماـ 
المغات الحية الحديثة كاإلنجميزية كالفرنسية ؟ إفَّ التاريخ يحدثنا أفَّ سكاف المغرب القديـ حتى في 

أياـ ازدىار بعض ممالكيـ القديمة لـ يتبنكا المغة الميبية القديمة في معامبلتيـ العامة ، بؿ 
ف كانكا يناصبكنيـ العداء ، كىذا إٍف  استعانكا في عمميات التدكيف كاإلدارة بمغات جيرانيـ حتى كا 
دؿ عمى شيء فإنَّما يدؿ عمى أفَّ سكاف المغرب القديـ كانكا عمى عمـ تاـ بمغتيـ كمحدكديتيا فى 

 .1مجاؿ الكتابة كالتدكيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 266 ، 265. ص محمد عمي عيسى ، الجذكر التاريخية لسكاف المغرب القديـ ، ص1
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 :المصادر كالمراجع العربية كاألجنبية 

. القرآف الكريـ - 
 أحمد بف نعماف ، اليكية الكطنية الحقائؽ كالمغالطات ، دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الجزائر ، -

.  ـ 1995
رادة السماء  ، دار األمة لمطباعة كالنشر -  أحمد بف نعماف ، مستقبؿ المغة العربية بيف محاربة األعداء كا 

. ـ 2008كالتكزيع ، الجزائر ، 
 محمد عمي عيسى ، الجذكر التاريخية لسكاف المغرب القديـ مف خبلؿ المصادر األثرية كاألنثركبكلكجية -

. ـ 2012كالمغكية ، المركز الميبي لممحفكظات كالدراسات التاريخية ، طرابمس ، 
 . ـ 1981 حامد عبدالقادر ، االمـ السامية ، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر ، القاىرة ، -
 احمد ، محمد خميفة حسف ، رؤية عربية في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ كحضارتو،دار قباء لمطباعة كالنشر -

 .ـ 1998كالتكزيع،القاىرة،
، دار البشائر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،  (ترجمة فريد جحا) بيير ركسى،التاريخالحقيقى لمعرب مدينة ايزيس -

. ـ 1996دمشؽ ، 
.  سنة النشر . مدينة نشر ، د.  صالح بمعيد ، في اليكية الكطنية ، دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، د-
. ىػ 1376 محمد عزة دركزة ، تاريخ الجنس العربى ، المكتبة العصرية ، بيركت ، -
 . ـ 1993 محمد المختار العرباكم ، البربر عرب قدامى ، المجمس القكمي لمثقافة العربية  ، الرباط ، -
 ، دار العمـ لممبلييف كمكتبة النيضة ، 3 ، ط 1 جكاد عمي ، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ، جزء-

.  ـ 1980بيركت ك بغداد ، 
 أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم،جامع البياف عف تأكيؿ أم القرآف ، الجزء األكؿ ، مكتبة ابف تيمية ، القاىرة -

. تاريخ . ، د 
-The perilous of the Eryitrean sea travel and trade in the Indian Ocean by a 

merchant of the first century , Translated from the Greek and annonated by Wilfred 
H . Schoff , MunshiramManoharlal Publishers Pvt Ltd. , New Delhi , 2001 .  

دراسات أثرية كلكغكية ، ترجمة  (الجزء الثاني) بيير فيرميرشكأكتكركسمر ، أصكؿ السكاف في ليبيا أراء غربية -
مصطفى محمد الينقارم كعماد الديف غانـ ، المركز الكطني لممحفكظات كالدراسات التاريخية ، طرابمس ، 

. ـ 2009
ليبي قديـ ، المؤتمر الثالث عشر لآلثار حكؿ النقائش كالرسـك -  عمي فيمي خشيـ ، دراسة لنقش قرطاجي-

 . ـ 1997الصخرية في الكطف العربي ، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ، تكنس ، 
 . ـ 1995 ا عمى فيمي خشيـ ، سفر العرب االمازيغ ، دار نكف ، طرابمس ، -
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، دار الممتقى لمطباعة  (كعركبة الشماؿ اإلفريقي عبر التاريخ) عثماف سعدم ، البربر األمازيغ عرب عاربة-
 . ـ 1998كالنشر ، ليماسكؿ كبيركت ، 

الدار البيضاء ، - عبداهلل العركم ، مجمؿ تاريخ المغرب ، الجزء األكؿ ، المركز الثقافي العربي ، بيركت-
.  ـ 1994

1G.Camps , Les Berberesmemoire et edentite,Editionserrance,Paris ,1995. 
محمد بيكمى ميراف ، .  - -  ـ 1981رشيد الناضكرل ، المغرب الكبير ، دار النيضة العربية ، بيركت ،- 

  . 1990المغرب القديـ ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية  ، 
اليكنسكك ، / جيف افريؾ  (المجمد األكؿ)كىزيربك ، الفف األفريقى في ما قبؿ التاريخ ، تاريخ إفريقيا العاـ .   ج -

.  ـ 1980
.  ـ 1985اليكنسكك ،-، جيف افريؾ (2تاريخ أفريقيا العاـ جزء )جيانديزنج ، البربر األصميكف ، -
، ديكاف  (ترجمة اسطنبكلي رابح كمنصؼ عاشكر) اندرم برياف كآخركف ، الجزائر بيف الماضي كالحاضر -

. ـ 1989المطبكعات الجامعية ، الجزائر ، 
اليكنسكك ، باريس -، جيف افريؾ (2تاريخ إفريقيا العاـ ، الجزء )سبلمة ، الصحراء في التاريخ القديـ .بيير - 

.  ـ 1985
 ، 6أصطيفانأكسيؿ ، تاريخ شماؿ أفريقيا القديـ الممالؾ األىمية حياتيا المادية كالفكرية كالركحية ، جزء -

 .ـ 2007مطبكعات أكاديمية المممكة المغربية ، الرباط ، 
1Michel Castantini,DenisMaraval,Lhistoiregenerale de l afrique(t.1),Edition 

Famot,Geneve,1979 . 
، ص .  ـ1960 ، دار المعارؼ ، القاىرة ، 12. شكقي ضيؼ ، تاريخ األدب العربي العصر الجاىمي ، ط- 

 . 120 – 117. ص 
 عزالديف المناصرة ، المسألة األمازيغية في الجزائر كالمغرب إشكالية التعددية المغكية ، دار الشركؽ لمنشر -

 .  ـ 1999كالتكزيع ، عماف ، 
، دار األمة لمطباعة كالترجمة !  أحمد بف نعماف ، التعصب كالصراع العرقي كالديني كالمغكم لماذا ككيؼ ؟-

 .ـ 1997 ، الجزائر ، 2. كالنشر كالتكزيع ، ط
 أحمد بف نعماف ، مصير كحدة الجزائر بيف أمانة الشيداء كخيانة الخفراء ، دار األمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع -

 .ـ 2005، الجزائر ، 
 ابف خمدكف ، كتاب العبر ، كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكل -

 .ـ 1979، مؤسسة جماؿ لمطباعة كالنشر ، بيركت ،  (الجزء السادس)السمطاف األكبر

ككريبكس ، فبلفيكسكريسككنيكس ، ممحمة الحرب الميبية الركمانية اك مقاكمة قبائؿ المغرب العربى لبلستعمار -
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 . ـ  1988، مركزالجياد لمدراسات التاريخية ، طرابمس ، (ترجمة محمد الطاىر الجرارل)الركمانى 
= Bousquet G. H. , Les  Berberes ,Presses Uneveritaires de Paris ,Paris ,1974 .  

السامية عمى ضكء مفيـك الفصائؿ الصكتية الطبيعية ، مجمة كمية -محمد المدالكم ، مبادم المقارنة الحامية-
 .    ـ 1990 ، 1اآلداب ، كجدة ، جزء

فيميب كنريؾ ، دليؿ المكاقع األثرية في ليبيا إقميـ المدف الثبلث ، جمعية الدراسات الميبية سيمفيـك بككس ، - 
 . ـ 2015سيمباكت ، تكنس 

-J. M. Reynolds and J.B. Ward Perkins , The inscriptions of Roman Tripolitania , 
British school at rome , Rome and London , 1952 ,  

D . E . L . Haynes , An archaeological historical guide to the pre-Islamic antiquities 
of Tripolitania , Published by the antiquities museums and archives , Tripoli , 1965 .    

 .ـ 1999،معيد العالـ العربي ،باريس،(اليمف في ببلد ممكة سبأ) كريستياف جكلياف ركباف،حضارة الكتابة-
 1 محمد عمى عيسى ، اسـ ليبيا كداللتو كظيكر الميبييف القدماء عمى مسرح التاريخ ، تراث الشعب ، العدداف -
  .98. ، ص . ـ1999  ، 2، 
 ،  دار الكتاب العربي لمطباعة 1أعيانيا ، الجزء - مكاطنيا – بكزياني الدراجي ، القبائؿ األمازيغ أدكارىا -

.  ـ  2007كالنشر كالتكزيع كالترجمة ، الجزائر ، 
 ـ  2008 صالح بمعيد ، في المكاطنة المغكية كأشياء أخرل ، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، الجزائر ، -
 .
 

 

 

 

 

 


