
  

  دراجيـاين الـبوزي
  
  
  
  
  
  
  

 
  اـوأعياـ  اـومواطنهـ  اـأدواره

  
  

  اجلـزء األول
  
  
  

  الطبعـة الرابعـة
2010  

    

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

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


  

  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  

    

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

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


  

  
  

  داءــاإله
  

  ..إىل الذين سهروا الليايل يف سبيل حنت سطور ال تنمحي
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يدخـل هـذا الكتـاب ضمـن سلسلـة مـن 
األعمـال الـيت تعالـج موضـوع العصبيـة القبليـة يف 

فبعـد كتـاب القبائـل األمازيغيـة؛ . املغـرب اإلسـالمي
سـوف تتبعـه كتـب أخـرى؛ مـن بينهـا كتـاب 

درس موضـوع القبائـل العربيـة يف هـذه الديـار، ـي
ر العصبيـة يف قيامهـا وكتـاب دول املغـرب ودو

وسقوطهـا، وكتـاب العصبيـة القبليـة ظاهـرة 
ة وتارخييـة، وكتـاب أثـر العصبيـة القبليـة يف ـاجتماعي
ة ـالسياسيـة واإلداريـة والعسكريـة واالقتصادي: النظـم

  .والثقافيـة والدينيـة
ال مبوضـوع العصبيـة خـالل ـبـدأت يف االشتغ

جـدت نفـسي يف خضـم السبعينيـات؛ عندمـا و
إعـداد أطروحـة لنيـل شهـادة املاجستيـر يف التاريـخ 

ويف تلـك األثنـاء؛ وجـدت عونـا كبيـرا . اإلسـالمي
مـن أستـاذي الفاضـل الدكتـور لقبـال مـوسى؛ 
فعملـت بتوجيهاتـه املفيـدة؛ فكـان يل خيـر عـون 
وسنـد؛ وباملناسبـة أشكـره شكـرا جزيـال عـلى 

ـه العلـمي، ومعاناتـه، وسهـره يف قـراءة مـا كرم
كنـت أعرضـه عليـه مـن فصـول حبـثي؛ فـال 

  .يبخـل بالنصيحـة والتوجيـه
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ويعتبـر موضـوع القبائـل األمازيغيـة مـن 
املتطلبـات امللحـة، واهلامـة الـيت كـان مـن الواجـب 
العمـل عـلى معاجلتـه يف وقـت سابـق؛ غيـر أن 

يتحقـق ألسبـاب عديـدة؛ نتركهـا ذلـك لـم 
لـذا لـم حيـدث أن ظهـر يف سـوق . للمهتميـن ـا

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

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

والبـدء مبوضـع القبائـل األمازيغيـة يف بـالد املغـرب 
لعـلي أكـون قـد قمـت بسـد ثغـرة يف . اإلسـالمي

تاريـخ بالدنـا؛ لـم يقـم أحـد بسدهـا ـ بشكـل 
ـر ابـن خلـدون؛ الـذي انفـرد شامـل ـ منـذ عص

  . ـ حـىت يومنـا ـ ـذا العمـل اهلـام
وليـس معـىن هـذا أن املؤرخيـن يف البلـدان 

بـل . املغربيـة جتاهلـوا ـ متامـا ـ موضوعـا كهـذا
مبـارك امليـلي، وعبـد الوهـاب : قـام بعضهـم؛ مثـل

بـن منصـور باحلديـث عـن القبائـل األمازيغيـة؛ ا
كـن بشكـل مقتضـب؛ أو ضمـن دراسـة تارخييـة ول

كمـا قـام أساتـذة . عامـة ال ختصهـم وحدهـم
لقبـال مـوسى، وحممـد بـن عميـرة : آخـرون؛ مثـل
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بإعـداد دراسـات ختـص قبيلـة معينـة؛ مثـل كتـاب 
دور كتامـة للدكتـور لقبـال؛ وإن كـان قـد أشـار 

ثـم كتـاب دور  لبعـض القبائـل األخـرى باختصـار؛
أمـا املراجـع األجنبيـة املتوفـرة؛ . بـن عميـرةالزناتـة 

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

مواضيـع تارخييـة عامـة؛ ال ختـص القبائـل األمازيغيـة 
  .  كلهـا تقريبـا؛ وبشكـل مقتضـب كذلـك

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

كمـا تناولـت فيـه القبائـل األمازيغيـة الـيت عرفـت 
مرتكـزا بصفـة خاصـة . يف العصـور الوسـطى كلهـا

عـلى مـا كـان ابـن حـزم قـد ذكـره باقتضـاب، 
ا العمـل ـ؛ أمههومـا انتشـر يف مصـادر عربيـة كثيـرة

بـن االعظيـم الـذي أجنـزه العالمـة عبـد الرمحـن 
كمـا استعنـت ـ أيضـا ـ مبـا كتبـه . خلـدون

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

Georges Marçais وغريهـم..  
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هـذا عـلى التعريـف  ولـم يقتصـر عمـلي
بأمسـاء القبائـل األمازيغيـة، وذكـر أماكـن سكناهـم 

؛ كمـا حـدث يف كثيـر مـن املصـادر فحسـب
واملراجـع؛ بـل توسعـت يف احلديـث عـن األدوار 

سياسيـة منهـا، : الـيت قامـت ـا تلـك القبائـل
كمـا حرصـت عـلى إبـراز . وعسكريـة، وثقافيـة

شكـل استـويف نشاطاـم العلميـة، أعياـم؛ ب
وـذا أكـون قـد عملـت . والثقافيـة، والسياسيـة

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

أخـرى وضعـت منجـزات أولئـك العباقـرة، 
والعظمـاء بيـن أيـدي أبنـاء هـذا اجليـل احلائـر؛ 

يتعـرف عـلى ـج أسالفـه، ومـا تـم إجنـازه  لـكي
بواسطتهـم مـن كنـوز أثـرت التـراث العـريب 
اإلسـالمي؛ دون تعصـب، وال حتـزب، وال انكمـاش، أو 

  .تنكـر
ذا سيجـد القـارئ بيـن يديـه عينـات ـوهك

أدبيـة يف منتـهى الروعـة؛ مـن إبـداع أبنـاء هـذه 
ت عبقريـات؛ تسابقـت يف األرض اخلصبـة؛ الـيت أجنبـ

دروب النمـاء؛ لبنـاء، وتشييـد صـرح احلضـارة 
وكانـت . العربيـة اإلسالميـة؛ شرقـا وغربـا

إسهاماـم عظيمـة الشـأن، كرميـة، املنبـت، دائمـة 
   . الفائـدة
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والبـد هنـا مـن تقديـم عـرض ولـو بإجيـاز 
دارس  عـن املنابـع الـيت ميكـن أن ينهـل منهـا كـل

لتاريـخ البـالد املغربيـة وسكاـا؛ منـذ العهـود 
فـفي البـدء ـ وملنـع املغالطـات، وكبـح . األوىل

مجـاح الذيـن حيلقـون يف اخليـال، أو الذيـن يصـرون 
عـلى إبـراز شـيء وإخفـاء أشيـاء ـ يستحسـن 
اإلشـارة إىل املصـادر الـيت يستـقي منهـا الباحثـون ـ 

عتقداـم وتنـوع اجتاهاـم ـ مـع مبختلـف م
اإلجابـة عـلى مـدى أمهيتهـا، ودرجـة الصـدق 

  .فيهـا
وعليـه فمـا تقدمـه املـادة التارخييـة ـ حـىت 

اليونانيـة، : اآلن ـ ال خيـرج عـن نطـاق املصـادر
الـيت  والعينـات األثريـة والرومانيـة، والعربيـة،

والعيـب . نـسيكشفـت منـذ عهـد االحتـالل الفر
كلـه ليـس يف املصـادر املذكـورة؛ بقـدر مـا يتمثـل 

إذ أن مبعـث االلتبـاس .. يف مستعمـلي تلـك املصـادر
ـ هنـا ـ هـو تلـك التأويـالت الـيت سلطـت 
عـلى املـادة التارخييـة املطروحـة للبحـث مـن جهـة، 
وإصـرار بعـض الدارسيـن عـلى االكتفـاء بنـوع 

مـن أنـواع املصـادر املعروضـة؛ دون األنـواع معيـن 
وهـذا هـو مـا يفسـر . األخـرى مـن جهـة ثانيـة

   ..انطـالق العنـاق لألهـواء وامليـول املشبوهـة

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

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


  

وملنـع األنـزالق يف االجتـاه اخلـاطئ يستحسـن 
وقبـل .. تنـاول املوضـوع حبـذر وجديـة ومشوليـة

اإلشـارة باختصـار إىل  اخلـوض يف أعماقـه ال بـد مـن
فـأوىل املصـادر .. تلـك املصـادر واحـدة فواحـدة

املكتوبـة زمنيـا ـ فيمـا خيـص تاريـخ سكـان بـالد 
املغـرب ـ هي املصـادر اليونانيـة؛ غيـر أـا ال تـفي 

اجـة املطلوبـة؛ نظـرا حملدوديتهـا، واقتصارهـا حلبا
إن كـان عـلى حيـز ضيـق ال يتجـاوز برقـة؛ و

هريودوتـس قـد تعـرض ـ باقتضـاب ـ ملـا مسعـه 
عـن منطقـة التاسيـلي؛ إال أنـه لـم يـزر تلـك 
اجلهـات؛ كمـا حـدث بالنسبـة لربقـة، ومصـر، 

 تاسيـلي ـا مـن األقاليـم؛ وإمنـا نقـل أخباروغريمه
وعليـه ميكـن القـول أن معلوماتـه لـم . مشافهـة

وكـل مـا . ـة يف هـذا اـالتكـن واسعـة وال دقيق
ذكـره هي بعـض أمسـاء القبائـل املتواجـدة يف تلـك 

الناسامونيـن، واملاكـاي، : الديـار؛ مثـل قبائـل
وهـذه . والقارامونـت، واألوليميديـن، واجليتـول

القبائـل كلهـا كانـت تسكـن يف بـالد مـا كـان 
ل باقتضـاب كمـا قـا. يعـرف قدميـا بلوبيـا أو ليبيـا

أن بعـض تلـك القبائـل كانـت تشتغـل : شديـد
بالصيـد؛ إذ يركـب أفرادهـا عربـات؛ تسحبهـا 

   ..اردون ـا طرائدهـمـأربعـة خيـول؛ يط
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وبعـد املصـادر اليونانيـة تـأيت املصـادر 
الرومانيـة؛ وهـذه املصـادر حمـدودة العطـاء؛ وال تـم 

 يكـون الرومـان فيهـا إال ببعـض اجلوانـب؛ الـيت
ميثلـون املـادة األوىل؛ كمـا أـا حمتكـرة مـن طـرف 
بعـض املؤرخيـن األوروبييـن، والفرنسييـن عـلى 
اخلصـوص؛ نظـرا لقصـر بـاع الدراسـات املغاربيـة 
عامـة، واجلزائريـة خاصـة، واكتفائهـا باملراجـع 

نـات الفرنسيـة؛ عـلى الرغـم  ممـا حتملـه مـن شح
ومـن هـذه . سياسيـة ختـدم احتالهلـم لبـالد املغـرب

الكتابـات الفرنسيـة ـ املعتمـدة حاليـا مـن طـرف 
زاهـة، ـكثيـر مـن الباحثيـن ـ مـا يتصـف بالن

وال يتسـع .. ومنهـا مـا مييـل إىل التحيـز واملغالطـة
اـال هنـا إلحصائهـا، والتعليـق عليهـا؛ ولكـن 

. ر عينتيـن منهـا عـلى سبيـل التوضيـحميكـن ذكـ
فمثـال اتفـق كثيـر مـن احمللليـن عـلى أن املـؤرخ 

، Ch. André Julienالفرنـسي شـارل أنديـه جوليـان 
زاهـة واملوضوعيـة؛ حـىت وإن صـرح ـيتحـلى بالن

ببعـض اآلراء الـيت ال يقـره عليهـا كثيـر مـن 
يقـف إمييـل فيليكـس ويف اجلانـب املقابـل . املؤرخيـن
موقفـا متحيـزا، وتغلـب عليـه  E. F. Gautierغوتييـه 

املغالطـات واالرجتاليـة يف غالـب األحيـان؛ وهـذا 
ي  ذباعتـراف زميلـه شـارل أندريـه جوليـان الـ

يتهمـه باملغامـرة، واملخاطـرة يف األحكـام كمـا 
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ومـن يراجـع كتبـه سيكتشـف بسهولـة .. يقـول
  ..الطاتـهمغ

أمـا أوسـع املصـادر مشـوال وأمهيـة وعنايـة 
بأبنـاء البـالد املغربيـة فـهي املصـادر العربيـة الـيت 
كتبهـا وتناقلهـا املؤرخـون، والنسابـة العـرب، 

وهـذه . واألمازيـغ ـ عـلى السـواء ـ باللغـة العربيـة
.. هـا ـ بالطبـع ـ الغـث والسميـنياملخطوطـات ف

ت جلهـا باسلـوب كـان سائـدا يف تلـك كتبـ
العصـور؛ وقـد نقـده ابـن خلـدون؛ وال داعي 

وميكـن مراجعـة ذلـك يف مقدمتـه .. لشرحـه هنـا
وإىل جانـب كثافـة املصـادر العربيـة . الفـذة

السطحيـة توجـد مصـادر أخـرى يف منتـهى الدقـة 
أمـام زخـم وكثافـة  ؛واملوضوعيـة؛ وهي قليلـة

منهـا ـ . الكتـب ذات الطابـع اإلخبـاري الـروائي
عـلى سبيـل املثـال ـ مجهـرة أنسـاب العـرب البـن 
حـزم، والبيـان املغـرب يف أخبـار األندلـس واملغـرب 
البـن عـذاري، وكتـاب العبـر وديـوان املبتـدأ 
واخلبـر لعبـد الرمحـن بـن خلـدون؛ وكتـب أخـرى 

وقـد احتلـت . ا عنـد احلاجـةعديـدة سيشـار إليهـ
املصـادر العربيـة مكانـة أوىل بيـن املصـادر األخـرى؛ 
: ألـا تنفـرد مبعاجلـة تاريـخ املغـرب بكافـة سكانـه

 ؛ومـن هنـا تـأيت أمهيتهـا. كانـوا أو عربـا ـاأمازيغ
يفهـم ملـاذا كـان الباحثـون واملؤرخـون حيـث 
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سابقـون عـلى اقتنائهـا، الفرنسيـون واألوروبيـون يت
؟ كمـا تعتبـر هـذه املصـادر .ودراستهـا ونقدهـا

العربيـة مبثابـة معيـن رئيـس للدارسيـن احملدثيـن؛ 
  .مـن البلـدان املغربيـة، ومـن غريهـا

ميكـن تفسيـر التاريـخ  ؛بـقي اآلن جانـب آخـر
بواسطتـه؛ هـذا اجلانـب يتمثـل يف العينـات األثريـة 

 اكتشفـت يف بـالد املغـرب ومصـر وجهـات الـيت
وهـذه العينـات األثريـة استغلـت مـن . أخـرى

جـل تعزيـز ودعـم بعـض النظريـات املطروحـة أ
منهـا مـا يتعلـق مبواضيـع .. للبحـث والدراسـة اآلن

أنثروبولوجيـة، وتفسيـر النشاطـات احلضاريـة 
ث املخربيـة والتارخييـة؛ ومنهـا مـا أخضـع لألحبـا

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

ومـا يعيـب تلـك ... ذلـك جبهـد حمتشـم
ات هي أـا تستنـد إىل نظريـات جنسيـة الدراسـ

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

    .روايـات اإلخبارييـن اخلياليـة
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وكمـا سبـق قولـه فكـل مـا قيـل عـن بـالد 
ال خيـرج عـن نطـاق أصنـاف ـ قدميـا  ـ غـربامل

لـذا فقـد كـان لزامـا . املصـادر املذكـورة آنفـا
علينـا مراعـاة املنهـج الصحيـح؛ الـذي حيتـم العـودة 

عـلى أننـا . إىل قـدر مـا مـن تلـك األصنـاف
أعطينـا األولويـة إىل املصـادر ذات املصداقيـة؛ وإن لـم 

عـلى املصـادر الضعيفـة السنـد، مـل اإلطـالع 
  .              واالستفـادة مـا أمكـن منهـا

  
 

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

ودراسـات متباينـة، وبلغـات خمتلفـة، ويف عهـود 
يـا ـ يف شـىت؛ فإـا بكاملهـا لـم تفصـل ـ قطع
غيـر أن . حقيقـة األصـول األوىل للمجتمعـات املغربيـة

الفرضيـات الـيت وضعـت ال سبيـل إىل نكراـا ـ 
وهكـذا تبـقى احلقيقـة معلقـة . متامـا ـ أيضـا

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

  . ـك بتلمـس املؤشـرات الـيت تقتـرب من احلقيقـةوذل
إذن ميكـن إمجـال املناهـج املتبعـة يف تتبـع 
األصـول األوىل لسكـان بلـدان املغـرب ضمـن 

األول هـو املنهـج الـذي يستنـد إىل : أسلوبيـن
املخطوطـات والروايـات، والثـاين هـو القائـل 

فأمـا . مـال املخربيـةباملعطيـات األنثروبولوجيـة، واألع
األسلـوب األول فيمكـن تطبيقـه من خـالل املصـادر 
العربيـة القدميـة؛ الـيت تعتبـر أهـم املصـادر املكتوبـة 

ذلـك ألن املصـادر . ن بلـدان املغـرب وشعوـاـع
اليونانيـة والرومانيـة شحيحتـان يف املـادة التارخييـة 

أمـا . املغـرب الـيت تـدرس أصـول سكـان بـالد
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املصـادر العربيـة القدميـة ـ كمـا سبـق ذكـره ـ 
ففيهـا مـا يتصـف باملوضوعيـة، وفيهـا مـا ختللتـه 

  .األساطيـر واخلرافـات
  
  :تسميـات وتعاريـف ـ أ

حماولـة معرفـة التسميـة احلقيقيـة لسكـان 
املغـرب قدميـا تتطلـب عـرض اآلراء كلهـا؛ أوجلهـا 

ـل؛ ألن املصـادر التارخييـة مازالـت ـ حـىت ى األقلـع
اآلن ـ عاجـزة عـن إقنـاع القـراء باألصـول األوىل 
لسكـان هـذه الديـار، وباملسميـات الـيت عرفـوا ـا 

لـويب، وإفـري، : فتسميـات. إىل وقـت قريـب
كلهـا أطلقـت عـلى أبنـاء هـذه البـالد؛  وبربـر

فـاألوىل . زمنيـابهـا يمنـذ القـدم حسـب ترت
شاعـت لـدى اليونانييـن، والثانيـة قـد تكـون مـن 
مبتكـرات الفينيقييـن، والثالثـة مساهـم ـا الرومـان 

مـع أـا كلهـا ال تعبـر عـن . بتأثيـر من اليونـان
احلقيقـة كلهـا؛ نظـرا لكوـا مسميـات صـدرت 
عـن أطـراف خارجيـة، ولـم حتـض باعتـراف 

 بربـر فكلمـة. مـن قبـل املعنييـن باألمـر شامـل
مثـال مساهـم ـا الرومـان؛ بعـد أن ورثـوا معناهـا 

ويقـال أن مصدرهـا األول هي . عـن اليونانييـن
وهي تعـين  Varvaros فارفـاروسالكلمـة اليونانيـة 
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اللغـط، وتداخـل األصـوات يف الكـالم؛ بذلـك فهـم 
ال يتكلمـون لغتهـم؛ ومـن  ينعتـون ـا كـل الذيـن

  .1برباريـاهنـا مسـوا إيطاليـا 
وملـا انتقلـت سيـادة العالـم إىل الرومـان حـذوا 
حـذو اليونـان؛ فسمـوا ـ بدورهـم ـ كـل 
الشعـوب الـيت ال تنتـمي إليهـم، أو قاومـت نفوذهـم 

مـن ذلـك عبـارة . ؛ حتقيـرا واستخفافـابربـرا
؛ الـيت كانـوا ينعتـون ـا رجيـابارباأو  بارباريـسي

القبائـل اخلارجـة عـن نفوهـم؛ مثـل القبيلـة املسمـاة 
كمـا كانـوا . ـذه التسميـة يف جزيـرة سردينيـا

، وخليـج البحـر الرببـرييسمـون احمليـط اهلنـدي 
؛ ومسـوا أيضـا ثلمـة مـن باخلليـج الرببـريعـدن 

مصـر العليـا مدينـة ويف . بارباريكـومـر السنـد 
ويف معبـد الكرنـك مبصـر عثـر . باربـاريمسيـت 

عـلى كتابـة تعـود إىل زمـن رمسيـس الثـاين؛ ذكـر 
فيهـا أن ذلـك الفرعـون قـد أخضـع شعبـا يف 

؛ وهـذا يبعـث شكوكـا يف بريابريتـااجلنـوب مسـوه 
املصـدر األول للكلمـة؛ فهـذا النـص يـدل أن الكلمـة 

درهـا األول ليـس اليونـان؛ إذ جيـوز أن يكـون مص
ويف .. اليونانيـون قـد أخذوهـا عـن املصرييـن

؛ كمـا مسيـت الشعـوب بربـرةالصومـال توجـد 
                                     

  .262: ، ص1: قبائـل المغـرب، ج 1
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. مبعـىن القسـاة واهلمـج اجلهلـة)) باربـار((اجلرمانيـة 
بربـر وقـد امجـع الباحثـون عـلى أن كلمـيت 

والرطانـة والضوضـاء؛ أو  إمـا اللغـط: تعنيـان وبربـار
ولـم تكـن هـذه التسميـة ـ يف . اهلمجيـة والقسـوة

يـوم مـا ـ تسميـة صحيحـة؛ ألي جنـس مـن 
. األجنـاس؛ وإمنـا كانـت مبثابـة النبـز والشتيمـة

تفسيـر كلمـة  G. H. Bousquetوملـا حـاول بوسـكي 
 بربـاروسأـا مشتقـة مـن كلمـة : قـال بربـر

BARBARUS   ـا فئـات وهي كلمـة التينيـة تنعـت
خمتلفـة؛ ليسـت خاضعـة لسلطـان الرومـان؛ والقصـد 

  . 2منهـا هـو وصـف تلـك الفئـات بالتخلـف
وإذا كانـت هـذه التسميـة ال خيتـص ـا 
سكـان البـالد املغربيـة وحدهـم؛ فمـا هـو االسـم 

لقـه عـلى الـذي أقـره هـذا الشعـب العريـق، وأط
نفسـه؟ وهنـا يستحسـن التذكيـر بـأن شعـوب 
املغـرب كانـت ـ يف احلقيقـة ـ تعيـش ضمـن 
قبائـل، وأحـالف قبليـة كبـرى عديـدة؛ ال جيمعهـا 
اسـم موحـد؛ معتـرف بـه مـن طـرف القبائـل 
كافـة؛ بـل تسـمى كـل قبيلـة بامسهـا، أو كـل 

بيـه مبـا عرفـه وهـذا ش. حلـف باسـم غالـب عليـه
العـرب القدمـاء؛ الذيـن كانـوا يتكتلـون ـ بدورهـم 

                                     
2 Les Berbères, (Que sais-je ?) p: 8.  
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ـ ضمـن قبائـل خمتلفـة ومتناحـرة؛ حـىت جـاء 
. وِيـةمـع شتاـم، ووعاهـم بوحـدة اهلاإلسـالم فج

ومـع ذلـك لـم ينسـوا انقسامهـم الرئيـس إىل 
  ..مينييـن وعدنانييـن

ملغربيـة تارخييـا وعنـد تتبـع مسألـة اتمعـات ا
أن مجاعـة مـن : تضـح مـن خـالل خبـر مفـادهسي

أرسلهـم عمـرو بـن العـاص إىل عمـر  قبيلـة لواتـة
بـن اخلطـاب باملدينـة املنـورة؛ فسأهلـم ـ كمـا ا

أن : جـرت عـادة العـرب ـ عـن نسبهـم؛ فأجابـوا
وإن صحـت هـذه الروايـة؛ . 1مازيـغجدهـم هـو 
املـرة األوىل يف ـ العهـد اإلسـالمي ـ ستكـون هي 

كاسـم جلـد هـذا  مازيـغالـيت وردت كلمـة 
الشعـب؛ رمبـا تكـون امسـا جلـد فئـة منـه؛ كمـا 

ومثـة مـن يـرى أن .. 2يعتقـد بعـض الباحثيـن
قدميـة جـدا؛ رمبـا عـادت إىل  أمازيـغكلمـة 

.. قيـة، أو عصـور السيـادة اإلغري3العهـود الفرعونيـة
ودلـت بعـض األحبـاث عـلى استعمـال كلمـة 

؛ حيـث وردت هـذه مازيـغقريبـة مـن عبـارة 
اين هيكتايـوس ـؤرخ اليونـالكلمـة مـن طـرف امل

Hekatoios )يف القـرن السـادس قبـل  الـذي عـاش
                                     

  .17ــ  16: ، ص ص1: طبقـات مشائـخ المغـرب، ج 1
2 Les Berbères, (Que sais-je ?) p p:10-11.  
  .178: صعروبـة البربـر،  3
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) مـازييـس(؛ فسـمى فئـات منهـم بـ )امليـالد
Mazyes مازيـغبـارة ؛ وهـذه الكلمـة قريبـة مـن ع .

ـ يف القـرن اخلامـس قبـل   Herodotosأمـا هريودوتـس 
) ماكسييـس(امليـالد ـ فقـد ذكـر امسـا هـو 

Maxyesتيـن ال؛ وهي الكلمـة الـيت نقلهـا عنهـم ال
: بشكـل حمـرف؛ فسمـو الشعـب النوميـدي

  -- Mazaces) مازيكـس(أو ) مازكيـس(أو ) مـازاس(

 Mazikes --Mazax  . وهكـذا تـرى أن الكلمـة املسطـرة
  .قريبـة جـدا مـن العبـارة املتداولـة اآلن

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

؛ الـيت وجدهـا املسلمـون متداولـة بيـن بربـركلمـة 
 منـح النـاس عندمـا فتحـوا البـالد؛ فبـادروا إىل

هـذه الكلمـة مدلـوال أكثـر طهـارة ونقـاء ممـا 
كانـت عليـه قبـل جميئهـم؛ وذلـك تبعـا ملـا 
نصـت عليـه التعاليـم اإلسالميـة السمحـة؛ الـيت 
تنـهى عـن التنابـز باأللقـاب؛ كمـا جـاء يف 

ال  ا أيهـا الذيـن آمنـواـي(( :زيـل احلكيـمـالتن
عـسى أن يكونـوا خيـرا  يسخـر قـوم مـن قـومٍ

ـُن خيـرا  منهـم وال نسـاٌء مـن نسـاٍء عـسى أن يك
ـَزوا باأللقـاب  ـُم وال تناب منهـن وال تلمـزوا أنفسك
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بئـس االسـم الفُسـوق بعـد اإلميـان ومـن لـم 
ـُم الظاملـون   .1))يتـب فأولئـك ه

  
  :ب ـ األساطيـر نصـف احلقيقـة

فقـد اختـاروا املدلـول الـذي ينسجـم وعليـه 
مـع فلسفـة األمسـاء عندهـم؛ لـذا فقـد وجـدوا أن 
أقـرب داللـة إىل ذهنهـم ومنطقهـم؛ هي الـيت جتعـل 

عبـارة مشتقـة مـن اسـم  بربـرمـن كلمـة 
إنسـان؛ افترضـوا أنـه جـد هـذا الشعـب؛ أو 

ـر غيـر أن بعضهـم اآلخ. يكـون فعـال جـدا هلـم
مـا يـدل عـلى اللغـط  بربـررأى يف كلمـة 

والرطانـة أثنـاء الكـالم؛ ورمبـا قـال ـذا الـرأي 
الذيـن كانـوا مطلعيـن عـلى التـراث اليونـاين؛ ألن 
اليونـان ـ حسبمـا ورد ـ منحـوا املفهـوم نفسـه 

ولكـن اإلخبارييـن ـ كمـا هي . بربـر لكلمـة
أخبـارا؛ حاولـوا مـن عادـم ـ نسجـوا قصصـا و

وقـد .. خالهلـا تفسيـر أسبـاب تلـك املسميـات
ملئـت صفحـات كثيـرة بتلـك الروايـات واألساطيـر 
العجيبـة؛ الـيت تتحـدث عـن الشعـب الـذي مسـوا 

بـر فقـال بعضهـم أـم أبنـاء .. بربـراأعضـاءه 
؛ واضعيـن بـن قيـس عيـالن بـن مضـر بـن نـزارا
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ك بعـض األساطيـر واألشعـار؛ اهلـدف منهـا يف ذلـ
ومـع هـذا .. 2هـو دعـم مزاعمهـم وافتراضاـم

زعـة اإلنسانيـة يف انتحـال ـهي تـدل عـلى النـف
األشيـاء، واملواقـف؛ بغـرض دعـم مزاعـم، 
وافتراضـات معينـة؛ عـلى الرغـم مـن أـا ليسـت 

مـن جهـة، منطقيـة؛ نظـرا لغيـاب الدليـل العلـمي 
مـن . وبعدهـا عـن املعقـول مـن جهـة أخـرى

؛ بـراذلـك؛ أـم زعمـوا أن جـد الرببـر املدعـو 
قـدم إىل بـالد املغـرب هاربـا مـن أخيـه عمـرو 

بـن قيـس؛ وملـا طـال غيابـه بكَتـه شقيقتـه ا
  :بقوهلـا متاضـر

 ـةياكي كُـلُّ بـكبتـَـــا ل   أخـاه
ـَيـسِ كَـمـ   ا أبـكي عـلى بـر بـن ق

فَأض ـهتريـشع ـنـلَ عمـَح   ـحىـت
ـْضـاُء    عـيـــسِ ودونَ لـقَائــه أن

  
  :وممـا نسـب إىل متاضـر أيضـا

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

                                     
  .192ــ  176: ، ص ص6: أنظـر هـذه األخبـار واألشعـار في العبـر، مج 2

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

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


  

ـةوـْن ـِبـر لَك ـَمـيــة أزرت ب   أعج
  بِأعجمـا ازِ ـفي احلج ر ـب  انَـومـا كَ

 ــرغن ـَم ـَرا ل ـَّا وب ـَـا كَأن   بـجِيادن
جلَـبِنو ـا ـدمغنمابـاً ونِه مـَس   م نق
  

وهكـذا تـرى املسحـة األسطوريـة يف هـذه 
مـن أخيـه إىل  ؛منفـردارب يهـ فبـر.. األقـوال

أي مـن قـارة إىل أخـرى؛  !..بـالد بعيـدة كاملغـرب
وملـا أصبـح يف تلـك  !..بكـل بساطـة ودون عنـاء

البـالد النائيـة؛ علمـت أختـه أن كـالم أخيهـا 
ومـع هـذا لـم يسـأل  !..ـة أعجميـةنكْشوهتـه لَ

ت كيـف علمـ: املتحمسـون هلـذا اخلبـر أنفسهـم
متاضـر بذلـك رغـم البعـد، وانعـدام وسائـل 

هـذه واحـدة مـن احلكايـات؛ أمـا  !؟..الـاالتص
أن مـن أمسـوه امللـك : األخـرى فيزعـم رواـا

فاجـأ أبنـاءه ـ يف  النعمـان بـن محيـر بـن سبـأ
إين عزمـت عـلى : أحـد األيـام ـ فقـال هلـم

فلبـوا  !؟..هـاإرسالكـم إىل بـالد املغـرب لتعمرو
أمـره عـلى الفـور؛ وتوجهـوا إىل حيـث اختـار هلـم 

أبـو ( ملـت: وهـؤالء األبنـاء هـم !!..املقـام األبـدي
أبـو ( ومرطـا ،)أبـو مسوفـة( ومسفـو، )ملتونـة

أبـو ( وملـط، )أبـو صنهاجـة( وأصنـاك، )هسكـورة
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أبـو ( ومصمـود، )أبـو هيالنـة( وإيـالن، )ملطـة
أبـو ( وأجانـا، )و كزولـةـأب( وكـزول، )مـودةمص

فنـزل هـؤالء االخـوة يف بـالد . ألـخ)..زناتـة
منهـم مـن سكـن جبـل درن، : املغـرب متفرقيـن

ومنهـم مـن اختـار سـكىن السـوس وطنجـة، 
ومنهـم مـن استقـر يف درعـة، ومنهـم مـن توقفـت 

حلكايـة وا. رحلتـه يف إفريقيـة واملغـرب األوسـط
وهكـذا تـرى . كمـا يقـول ابـن خلـدون طويلـة

؟ فيتخلـص منهـم؛ ..كيـف يضيـق أب بـأوالده
بنفيهـم ـ دون محايـة كافيـة ـ إىل مغـرب الشمـس، 

حيـث ايـة العالـم القديـم .. وحبـر الظلمـات
آنـذاك؛ وال هـدف لـه مـن ذلـك؛ سـوى أنـه 

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

ـ فجـأة ـ بأـا فارغـة مـن السكـان، وحمتاجـة إىل 
فعمرهـا النعمـان بفلـذات .. مـن يعمرهـا

  !!؟..كبـده
أن ملكـا : ومثـة حكايـة أخـرى يقـول أصحاـا

افريقـش بـن قيـس بـن مـن التبابعـة يسـمى 
غـزا بـالد املغـرب؛ فسميـت بامسـه  ؛يـفيص
فريقيـة؛ بعـد أن قتـل ـا مـن أمسـوه بامللـك إ

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

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

 !"..مـا أكثـر بربرتكـم: "هلجاـم؛ قـال متعجبـا
غيـر أن روايـة .. بربـرافسموهـم ـ منذئـذ ـ 

أخـرى تقـول أنـه حشـد قبائـل شـىت؛ عبأهـم يف 
: الشـام؛ لغـزو بـالد املغـرب؛ مـن هـذه القبائـل

قبـط، والعمالقـة، وكنعـان، محيـر، ومضـر، وال
وقريـش؛ فلمـا مسـع لغطهـم؛ مساهـم الرببـر؛ ثـم 

  :أنشـد
ـَـــا   بربـرت  كَنعــانُ ملَّــا سقْته

جِيـبـبِ العصلخل كنالض ـِالَد   من ب
لَقَــــدــا  وـوهـكَنض سأر  أي  

  ب فَازت البربـر بِالعيـشِ اخلَـصيــ
  

أبرهـة ذا ومثـة حكايـة أخـرى تقـول أن   
ـ ملـك اليمـن ـ هـو الـذي تركهـم ببـالد  املنـار

وهكـذا  !..املغـرب بعـد أن فتحهـا وليـس إفريقـش
: ثـم ميكـن التسـاؤل.. تالحـظ اختـالف الروايتيـن

 !؟..مـا هي الطريـق الـيت سلكهـا إفريقـش هـذا
ر بسـالم؛ كمـا مـرت وهـل تركـه الفراعنـة ميـ

وإن صـح  !قبائـل بـين هـالل بعـده بقـرون؟

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

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


  

أيكـون مـرور هـذه اجليـوش مبصـر  !..ذلـك
وهـل  !؟..حـدث هـذه املـرة بـدون ضجـة تذكـر
؟ ثـم مـا ..مـن سبيـل آخـر يكـون قـد سلكـه

هي املـدة الزمنيـة الـيت بـقي فيهـا إفريقـش هـذا 
 !؟..يقـال أنـه منحهـا امسـه ببـالد املغـرب؛ الـيت

وكمـا هـو معلـوم فـإن ختطيـط املـدن، وتشييـد 
األمصـار حيتـاج إىل سنـوات وسنـوات؛ فمـا هي 
وسائلـه السحريـة الـيت استعملهـا يف إجنـاز مشاريعـه 

أمـا الـذي قالـوه عـن تعبئتـه لعـدد  !؟..اخلارقـة
م؛ بغـرض غـزو مـن القبائـل املختلفـة يف بـالد الشـا

املغـرب؛ فإنـه ـ عـلى مـا يبـدو ـ متكـن مـن 
تعبئـة أمـم، وشعـوب خمتلفـة؛ وليسـت قبائـل 

ومـن الزاويـة التارخييـة  !..فحسـب كمـا قيـل
إفريقـش بـن قيـس بـن لـألدب العـريب؛ يبـدو أن 

ـ يف هـذه احلـال ـ  صيـفي، ومتاضـر بنـت قيـس
عـرف حـىت اآلن مـن  يكونـان قـد سبقـا مـن
بـن ربيعـة،  كاملهلهـل شعـراء اجلاهليـة األوائـل؛

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

  !..أبيـات متاضـر أو إفريقـش
ولـم تنتـه احلكايـات عنـد هـذا احلـد؛ إذ 

أن : منهـاوردت روايـات أخـرى كثيـرة ومتناقضـة؛ 
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 !..يقشـان بـن إبراهيـم اخلليـلالرببـر مـن أبنـاء 
أو  !..أو أـم مجاعـات متفرقـة مـن أهـل اليمـن

أـم من قبائـل اليمـن الذيـن تفرقـوا ـ مـع 
أو أـم .. بعـد نكبـة سيـل العـرم ـالغساسنـة 

؛ الذيـن أخرجهـم أحـد ملـوك خلـم وجـذاممـن 
زحـوا إىل مصـر أوال؛ ثـم ــن؛ فنالفـرس مـن فلسطي

واصلـوا هجرـم حنـو املغـرب؛ بعـد أن منعهـم 
وأشهـر الروايـات .. الفراعنـة مـن االستقـرار مبصـر

؛ جالـوتأـم مـن أصحـاب : هي الـيت تقـول
؛ نزحـوا الكنعانييـن، والعمالقـة: وهـم أخـالط مـن

يـث تـم مجيعـا إىل املغـرب بعـد مقتـل جالـوت؛ ح
كمـا يزعـم آخـرون أن .. ذلـك بواسطـة إفريقـش

الـذي طردهـم من فلسطيـن هـو داود عليـه السـالم 
بالـوحي؛ ونقـل ابـن خلـدون عـن أولئـك 

قيـل يـا داود أخـرج ((اإلخبارييـن نصـا جـاء فيـه 
أمـا  !..1))الرببـر مـن الشـام فإـم جـذام األرض

هربـوا إىل مصـر؛ بعـد  آخـرون فيقولـون أـم
زحـوا ـمقتـل جالـوت؛ فأخرجهـم القبـط منهـا؛ فن
األوسـط : إىل برقـة، ثـم إفريقيـة، ومنهـا إىل املغربيـن

حـام ومثـة أخبـار أخـرى تنسبهـم إىل . واألقـصى
سـام ؛ بينمـا قـال آخـرون أـم أبنـاء بـن نـوحا
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كايـات وقـد وردت يف هـذا األمـر ح.. بـن نـوحا
عـلى أن .. عجيبـة يضيـق اـال بذكرهـا كلهـا

بعـض اإلخبارييـن لـم يعممـوا كغريهـم؛ واكتفـوا 
القبائـل : بضـم فئـة مـن الرببـر إىل أهـل اليمـن؛ هي

 .كتامـة وصنهاجـة ؛والقبائـل الصنهاجيـة ؛الكتاميـة
وقـد ظلـت هـذه القائمـة مفتوحـة لألهـواء؛ إذ 

  ..ـونبحيأو مـن  ـمنفسهأـاس إلضافـة تسابـق الن
  

  :ضاـ نقـد واعتـرجـ 
تـوىل ابـن خلـدون الـرد عـلى تلـك املزاعـم؛ 

ـَدأ باالدعـاء .. مفنـدا إياهـا واحـدة فواحـدة فَب
 بـن إبراهيـميقشـان  أن الرببـر مـن أبنـاء: القائـل

وهـو قاتـل ( داودعليـه السـالم؛ فذكـر أن بيـن 
حـوايل ) وهـو أخـو يقشـان( وإسحـاق) جالـوت

فهـل يعقـل أن : عشـرة آبـاء؛ ال غيـر؛ ثـم يتسـاءل
يتشعـب أبناؤهـم، وأن يتناسلـوا ـذه الكثافـة 

بعـد ذلـك  !؟.العظيمـة الـيت عليهـا شعـوب الرببـر
: ينتقـل إىل االدعـاء الثـاين؛ فيقـول مـا نصـه

الـوت، أو وأمـا القـول بأـم مـن ولـد ج((
العماليـق؛ وأـم نقلـوا مـن ديـار الشـام، 
وانتقلـوا؛ فقـول ساقـط؛ يكـاد يكـون مـن 
أحاديـث خرافـة؛ إذ مثـل هـذه األمـة؛ املشتملـة 
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عـلى أمـم، وعوالـم مـألت جوانـب األرض؛ ال 
تكـون منتقلـة مـن جانـب آخـر، وقطـر حمصـور؛ 

وأقاليمهـم؛ والرببـر معروفـون يف بالدهـم، 
متحيـزون بشعارهـم مـن األمـم؛ منـذ األحقـاب 

فمـا الـذي حيوجنـا إىل . املتطاولـة قبـل اإلسـالم
... ؛ يف شـأن أوليتهـمـذه الترهـاتالتعلـق 

وإفريقـش الـذي يزعمـون أنـه نقلهـم؛ قـد 
وجدهـم ـا، وأنـه تعجـب مـن  ذكـروا أنـه

مـا أكثـر بربرتكـم؛ : كثرـم، وعجمتهـم؛ وقـال
فكيـف يكـون هـو الـذي نقلهـم؛ وليـس بينـه 
وبيـن أبرهـة ذي املنـار مـن يتشعبـون فيـه إىل 

أمـا  .1))مثـل ذلـك؛ إن قالـوا أنـه الـذي نقلهـم؟
املزعـم القائـل بانتمائهـم إىل النعمـان بـن محيـر، أو 
إىل قيـس بـن عيـالن بـن مضـر؛ فريفضـه ابـن 

ـدون متامـا؛ بدعـوى أنـه منكـر مـن القـول؛ خل
حمتجـا بـرأي حممـد بـن حـزم؛ عندمـا نـفى ـ 

قـال : ((بـدوره ـ هـذه املزاعـم؛ حيـث قـال
إـم مـن بقايـا ولـد حـام بـن نـوح : قـوم

عليـه السـالم؛ وادعـت طوائـف منهـم إىل اليمـن؛ 
. النإىل محيـر؛ وبعضهـم إىل بـر بـن قيـس عيـ

ومـا علـم . ، وال شـك فيـهوهـذا باطـل
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النسابـون لقيـس عيـالن ابنـا امسـه بـر أصـال؛ وال 
كـان حلميـر طريـق إىل بـالد الرببـر؛ إال يف 

ويبـدو أن االعتـراض . 2))تكاذيـب مـؤرخي اليمـن
عـم لـم يقتصـر عـلى ابـن حـزم اعـلى هـذه املز

عـن علمـاء وابـن خلـدون فحسـب؛ بـل صـدر 
البـالذري الـذي نقـل يف كتابـه : آخريـن؛ منهـم

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

هـم يزعمـون أـم مـن ولـد : عـن الرببـر فقـال
بـر بـن قيـس؛ ومـا جعـل اللـه لقيـس ولـدا 

وإمنـا هـم مـن اجلباريـن الذيـن يقـال لـه بـر؛ 
وكـان منازهلـم عـلى . قاتلهـم داود عليـه السـالم

أيـادي الدهـر فلسطيـن؛ وهـم أهـل عمـود؛ 
وهـذه الروايـة . 3"))فأتـوا املغـرب؛ فتناسلـوا بـه

سبقـت زمـن ابـن خلـدون وابـن حـزم عـلى 
ن السـواء؛ ذلـك أن البـالذري عـاش يف عهـد املأمـو

  .العبـاسي، ونقلهـا عمـن سبقـوه
وواصـل ابـن خلـدون نقـده؛ فتصـدى ملزعـم 

بـأن الرببـر مـن أوالد جالـوت؛ : ابـن قتيبـة القائـل
فاستبعـد ابـن . الـذي نسبـه إىل قيـس بـن عيـالن

                                     
  .495: الجمهـرة، ص 2
  .265: ، ص1: فتـوح البلـدان، ج  3
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خلـدون هـذا االدعـاء؛ حمتجـا بكـون قيـس بـن 
وهـذا . لبختنصـر؛ املعاصـر معـدعيـالن مـن ولـد 

األخيـر ـ كمـا هـو معلـوم ـ طـارد العـرب، 
إىل  أرميـايب  ـواضطهدهـم؛ األمـر الـذي حـدا بالن

حنـو الشـام؛ خوفـا عليـه مـن  معـدريـب 
سخـط خبتنصـر؛ ذلـك امللـك الغشـوم؛ مدمـر 
املعالـم الدينيـة الـيت شيدهـا ببيـت املقـدس داود 

مائـة ومخسيـن سنـة وسليمـان؛ قبـل ذلـك بأربع
إذن فمعـد جـاء بعـد داود؛ بنسبـة زمنيـة . تقريبـا

تتوافـق مـع تلـك القـرون األربعـة على األرجـح؛ 
كيـف يكـون قيـس : ثـم يتسـاءل ابـن خلـدون

 !؟.عيـالن بـن معـد أبـا جلالـوت املعاصـر لـداود
وـذا التحليـل املنطـقي؛ نسـف ابـن خلـدون 

ومـع هـذا لـم يكتـف . ـن قتيبـةأوهـام اب
بالتفنيـد، والرفـض آلراء األسـالف؛ بـل أرسـل 
دلـوه هـو اآلخـر؛ لتفسيـر األصـول التارخييـة 

واحلـق الـذي ال : ((لألمازيـغ؛ فانتـهى إىل القـول
غي التعويـل عـلى غيـره يف شأـم؛ أـم مـن  ـينب

قـدم يف ؛ كمـا تولـد كنعـان بـن حـام بـن نـوح
 مازيـغ،م أبيهـم ـوأن اس. اب اخلليقـةـأنس
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واخوـم أركيـش، وفلسطيـن إخواـم بنـو 
  .1))كسلوحيـم بـن مصرايـم بـن حـام

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

  SAINT AUGUSTINآخـرون؛ مثـل القديـس أوغسطيـن 
ـذي نسـب جمتمعـه األمازيـغي إىل الكنعانييـن ال

إذا (( :أيضـا؛ حيـث كتـب يف إحـدى رسائلـه
حنـن : سألتـم فالحينـا عـن أصلهـم؛ سيجيبـون

 Si vous demandez à nos paysans ce qu’ils sont, ils)) كنعانيـون

répondent, nous sommes CANANEENS))2 .  فهـذا النـص
ـن هـذه الديـار؛ قبـل الفتـح كتبـه فيلسـوف م
ويتفـق فيـه مـع أقـوال ابـن . اإلسـالمي بقـرون

وهـم . خلـدون، وبعـض مـؤرخي املغـرب اإلسـالمي
مجيعـا يستنـدون إىل معلومـات تناقلهـا النسابـة 

وإن اتفقـوا عـلى . األمازيـغ؛ أبـا عـن جـد
انتمائهـم إىل كنعـان؛ فـإن اخلـالف ظـل ماثـال 

وهـذا . صـوص انتمـاء كنعـان نفسـه إىل حـامخب
الـرأي قـال بـه بعـض العلمـاء احملدثيـن ممـن 
اشتهـروا بالتحقيـق والضبـط؛ مثـل العالمـة األملـاين 
. بروكلمـان؛ يف كتابـه تاريـخ اللغـات الساميـة

ويـرى هـذا الباحـث الكبيـر أن اليهـود هـم الذيـن 
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لـة النسـب الساميـة؛ أقصـوا كنعـان مـن سلس
عـلى أن . ألـم كانـوا مـن أعدائهـم التقليدييـن

حيـىي بـن خلـدون ـ وهـو أخـو عبـد الرمحـن ـ 
أن بعـض املؤرخيـن : أورد بعـض األقـوال منهـا

بربـر بـن  القدمـاء نسبـوا الرببـر إىل جـد يـدعى
، وآخـرون متـال بـن مازيـغ بـن كنعـان بـن سـام

؛ وهـذا مـالق بـن الود بـن أرم بـن سـامعإىل 
  ..طبعـا رأي مـن ينسبهـم إىل العمالقـة

 يف ويتبيـن ممـا سبـق؛ أن داللـة كلمـة بربـر ـ
مفهـوم املسلميـن ـ كانـت إمـا نسبـة ألحـد 

، وإمـا نعتـا لطريقـة بربـر األجـداد يسـمى
كالمهـم، ولغطهـم، وبربرـم الـيت ال يفهمهـا 

فالتسميـة ـ يف هـذه احلـال ـ جـاءت مـن . ربالعـ
خـارج ذلـك اتمـع املعـين باألمـر؛ ولـم تصـدر 

وعليـه فمـن حـق أبنائـه أن . عـن قناعـة منـه
يعترضـوا عـلى تلـك املسميـات التعسفيـة؛ كمـا 
أـم أهـال لـكي يطلقـوا عـلى أنفسهـم االسـم 

؛ أمازيـغا اسـم املناسـب؛ ومبـا أن جلهـم حيبـذو
إذ الراجـح أن تكـون هـذه هي .. فاليكـن هلـم ذلـك

تسميتهـم احلقيقيـة؛ خاصـة عندمـا نعـود إىل مـا 
جـاء يف الروايـة الـيت تقـول بأـم انتسبـوا ـ أمـام 

. مازيـغعمـر بـن اخلطـاب ـ إىل جـد يـدعى 
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عـلى اعتبـار أنـه اسـم جلدهـم؛ وهـذه إحـدى 
أمـا الـرأي اآلخـر املفسـر ملعـىن . لنظـروجهـات ا

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

االعتقـاد الـذي اعتمـده بوسـكي؛ حيـن قـال 
باحتمـال أن تكـون كلمـة أمازيـغ نسبـة رفيعـة 

ورمبـا .. 1ةلشخـص أو لفئـة أرستوقراطيـة قدميـ
تكـون هـذه الكلمـة كمـا وردت يف النصـوص 
اليونانيـة والالتينيـة ـ السابقـة الذكـر ـ ـذا 

  ..املعـىن؛ الـذي نعـت هـذا الشعـب بـه نفسـه
ومـن جهـة أخـرى يستحسـن اإلشـارة إىل 
املعلومـات الـيت ذكرهـا الباحـث حممـد عـلى 

؛ حيـث أورد بعـض مـادون يف كتابـه عروبـة الرببـر
) بـر(الدالئـل الـيت تنـص عـلى استعمـال كلمـة  

يف العهـد اجلاهـلى؛ بشبـه اجلزيـرة العربيـة وبـالد 
الشـام؛ إذ أتـت الكلمـة يف كثيـر مـن املـرات بعـدة 

، بـركاسـم لشخـص يـدعى : معـاين؛ منهـا
وممـا قدمـه هـذا ). ابـن(ومـرات تـأيت مبعـىن 

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

عـن نقـش مـدون باألجبديـة الصفائيـة؛ املتفرعـة 

                                     
1 Les Berbères, (Que sais-je ?) p p: 10 - 11.  
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عـن اخلـط املعـروف باملسنـد؛ عثـر عليـه يف موقـع 
عرعـر بشمـال اجلزيـرة العربيـة؛ جـاء فيـه مـا 

) أسـد ذ آل بـر سعـد بـن: لـ) (2:( 1نصـه
سعـد بـن دونَ هـذا النقـش مـن أجـل : ومعنـاه

وهـذا يـدل عـلى تواجـد . أسـد من قبيلـة بـر
آل قبيلـة ـ يف تلـك اجلهـات ـ كانـت تـدعى 

كمـا أورد الباحـث اسـم فخـذ مـن قبيلـة . بـر
بنـو بـر بـن كعـب بـن غنـم بـن : خلـم وهـم

) 1206: (جـل حتـت رقـمويف النقـش املس. كليـب
ضمـن مدونـة النقـوش العربيـة القدميـة للباحـث 
نفسـه؛ الـذي عثـر عليـه مبنطقـة الصفـا؛ جنـوب 
: سوريـة؛ جـاء فيـه اسـم قبيلـة أخـرى تـدعى

كمـا أورد الباحـث ـ أيضـا ـ . أحلـج بـن بـر
وهـذا ) ابـن(عينـات أخـرى تفيـد وقوعهـا مبعـىن 

رأي الـذي قصـده؛ وهـو احتمـال أن يرجـح الـ
بـر ـ : (أي) بـر ـ بـر: (هي بربـرتكـون كلمـة 

أنظـر مـا جـاء يف كتـاب عروبـة الرببـر؛ ). ابـن
هـذا الكتـاب القيـم الـذي نشرتـه املنظمـة العربيـة 

  .للتربيـة والثقافـة والعلـوم
واآلن ما هي حقيقـة هـذا اتمـع األمازيـغي؛ 

؟ فاملتأمـل يف ..تسبـب يف هـذا اجلـدل املزمـنالـذي 
                                     

  .19ــ  18: عروبـة البربـر، ص ص 1
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املصـادر التارخييـة الـيت تـم باملغـرب اإلسـالمي؛ 
سيندهـش ـ ال حمالـة ـ عندمـا يالحـظ ظاهـرة؛ 
قـد تكـون فريـدة من نوعهـا بيـن الشعـوب؛ تلـك 
الظاهـرة هي سـعي شعـب ـ مبختلـف قبائلـه ـ إىل 

وان ،ـهإىل شعـب آخـر؛ قـدم إىل إثبـات انتمائ ابِـهست
واألمـر الـذي يزيـد  !..اللـبـالده بقـوة االحت

هـو مـا عـرف عـن هـذا  !..املتأمـل دهشـة
لتمـرد، وعـدم اخلضـوع؛ ل ميـل نـالشعـب م

وكراهيتـه للغـزاة األجانـب، .. واالنقيـاد للمحتليـن
لسـر فمـا هـو ا.. واستنكافـه عـن االنتمـاء إليهـم

؟ فحينمـا نتتبـع حركـة الفتـح اإلسـالمي ..هنـا إذن
يف كامـل الديـار املفتوحـة؛ شرقـا، وغربـا؛ سيتضـح 
أن شعوـا لـم حتـاول االنتسـاب إىل قحطـان، أو إىل 

؟ قـد تكـون ..مضـر؛ فمـا هـو السبـب يـا تـرى
زعـة، والغريـزة ـاإلجابـة ـ هنـا ـ كامنـة يف الن

فـال ميكـن .. ـة الـيت ال تقبـل بغيـر طبيعتهـااإلنساني
كيفمـا تكـون تلـك .. هلـا أن تتنصـل عـن ذاـا

كمـا أـا ال تـزج بنفسهـا يف حميـط .. الـذات
االت حتالـف، وتـزاوج؛ ـغريـب عنهـا؛ إال يف ح

وـذا .. عـلى أن ال يتـم خالهلمـا نـفي لكياـا
ق حنـو إثبـات الـذات؛ ميكـن تفسيـر ظاهـرة التسابـ

الـيت عرفتهـا قبائـل املغـرب اإلسـالمي؛ بعـد أن 
. مـرت الصدمـة األوىل؛ الـيت أحدثهـا الفتـح املسلـح
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وهكـذا وقفـوا مجيعـا موقفـا واحـدا ـ تقريبـا ـ 
يتفقـون فيـه عـلى أـم مـن أصـول عربيـة، أو 

ـه وهـذا االدعـاء وافقهـم في. باألحـرى مشرقيـة
فلـم يرفضـوه؛ مـع أـم أشـد .. الفاحتـون أيضـا

.. كيـف سلَّمـوا بذلـك. اخللـق تعصبـا جلنسهـم
؟ الذيـن احتلـوا تلـك ..وهـم السـادة األقويـاء

؟ يبـدو أـم لـو لـم تكـن ..البـالد عسكريـا
  .لديهـم قناعـة بذلـك الطـرح ملـا قبلـوا بـه

يـر بـأن اخلـالف ومـع هـذا ال بـد مـن التذك
ـ يف وجهـات النظـر بينهـم ـ لـم ينحصـر إال يف 

هـل كانـت مـن .. حتديـد مصـدر اهلجـرة ال غيـر
؟ ويبـدو أن أسبـاب هـذا ..اليمـن أم مـن الشـام

اخلـالف تكمـن خلفـه التأثيـرات املنبعثـة عـن 
اليمـين : ؛ الـيت جتلـت يف قطبيهـاالعصبيـة القبليـة

وقـد استطـاع ابـن حـزم تلمسهـا؛ . ريواملضـ
تكاذيـب أهـل "حيـن أشـار إىل مـا وصفـه بـ 

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

بـالد املغـرب دور رئيـسي؛ يف انتشـار هـذه األخبـار 
كمـا . مازيـغ، أو قيسيتهـماملتضاربـة يف قحطانيـة األ

أن الصراعـات الداميـة بيـن األمازيـغ والعـرب؛ يف 
خـوة يف إبـالد املغـرب واألندلـس ـ وهـم مجيعـا 

الديـن ـ دفـع بأهـل اخليـر واإلصـالح؛ مـن 
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الطرفيـن ـ بغـرض شريـف طبعـا ـ إىل تأكيـد 
 وهـذا مـا حـدا بشاعـر. األخـوة اجلنسيـة، والدينيـة

مـن أهـل األندلـس؛ وهـو عبيـدة بـن قيـس 
  :العقيـلي كي يقـول

  بيننـا  أالَ أيهـا السـاعي لفُرقَـة
  األطَايـبِ توقَّـف هداك اللَّه سبلَ 

ابـررالبـا وأن ة  فَأقِْسـمــوإخ  
مهانـا ومن   دج ـبِ  كَرِمياصاملَن  

موها أبونى أبي الـذرالَنَ فيع سقَي  
  لَهم حرمـة تشفي غَليلَ املُحـارِبِ

  فَنحن وهم ركْـن منِيـع وإخـوة
لىغْمِ  عـبِ راقئَـامِ املَناٍء لـدأع  

فَإنـقىا بم ـربال ا لـراصن ـاسن  
ـربا ولَن يـعفر كْـنـبِ راكاملَن  

  نعـد لمن عادى سوابـق ضمـراً
موي قُـطُّ اهلَامبِيضاً تبِ  وـارضالت  

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

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

  
  :ويقـول الطرمـاح بـن ساعـدة القيـسي أيضـا

بـاً بِكُـمحرـسٍ من قَيب را آلَ بي  
ثُ نيوكُم حأبأبِي و ـسقَيتنِسـب  

  أعلَمـه   الَّذي قَد كُنتما قُلْت إالَّ
  سبـب  هـت لَوقْ  لُّ شيٍء إىلَوكُ

 اللَّـه لَـمعي  كُـمتـا كَذَبي مأن  
  والكَـذب والقَولُ أقْبحـه البهتانُ 

فـرش يـالَنَ لَهعسٍ وقَي نب ـرب  
  سـبواحلَ  االفْضالُ عالٍ إلَيه انتهى

ـرنِي باُء بدفِْسي فإنْ  نو ـتبغَض  
 غَـاما اإلرلَه امماً فَدوي ـبضالغو  

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

واآلن فمـا هي . باالنتمـاء الواحـد لألصـل العـريب
ر؟ فهـذه قصيـدة لشاعـر وجهـة نظـر الطـرف اآلخـ

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

ب ـرـو بنبـسٍـونِ قَي  نم  ـِه   ب
  لْأهـ  تضـرب األمثَـالُ في كُلِّ

ـُو بـر النـدى   نحن ما نحـن بن
  عـرف املَجد وفي املَجـد دخـلْ

ـُو  نِسبنـا  إنْ   النـدى  بـر  فَبن
طَـارِد  ـارحـة  نماألبـلْ  األز  

ـدى املَجـنتابى ورفَـأو  هـدنز  
  جلَـلْ وكَفَانـا كُلَّ خطْـبٍ ذي

  ٌ لَـه رـيعتـزِي  بـ  يسـاًقَ  إنَّ
ـربلطَــلْ   وـزِي كُـلُّ  بتعي  

  إنهـم  قَـومي حسبـك البربـر
ضلَكُوا األرـبِأطْ  مافـلْ   راألس  
اهلَـام بـرضبِبِيـضٍ تــا  وبِه  

ـهـقنِ الْحكَانَ ع نم كَـلْ  امن  
ـوا البغلأبـربي رـنحــاً  عدم  

عرِ شهوج نم يـكـلْـححتنرٍ م  
  

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

بـه امللـوك واألمـراء؛ فقـد كـاد جلهـم جيمعـون 
إمـا عـلى انتساـم؛ إمـا حلميـر، وإمـا ملضـر، و
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ويف هـذا يقـول ابـن . للعمالقـة، أو لبـين كنعـان
وأمـا نسابـة الرببـر فيزعمـون يف بعـض : ((خلـدون

لواتـة؛ : شعوـم أـم مـن العـرب؛ مثـل
يزعمـون أـم مـن محيـر، ومثـل هـوارة؛ 
يزعمـون أـم مـن كنـدة؛ مـن السكاسـك، 

ن العمالقـة؛ ومثـل زناتـة؛ تزعـم نسابتهـم أـم مـ
فـروا أمـام بـين إسرائيـل؛ ورمبـا يزعمـون فيهـم 
أـم مـن بقايـا التبابعـة، ومثـل غمـارة أيضـا، 
وزواوة، ومكالتـة؛ يزعـم يف هـؤالء كلهـم نسابتهـم 

واحلـق الـذي شهـد بـه ... محيـر أـم من
املواطـن، والعجمـة أـم مبعـزل عـن العـرب؛ إال 

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

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

بينمـا يسلـم . بأـم مـن أبنـاء كنعـان بـن حـام
قـة ـ يف قولـه هـذا ـ ببعـض االستثنـاءات املتعل

بكتامـة وصنهاجـة؛ مـع أنـه يف مواضـع أخـرى 
مـن كتابـه العبـر مييـل إىل اعتبـار زواوة مـن 
كتامـة؛ بينمـا يستثنيهـم ـ هنـا ـ مـن االنتمـاء 
العـريب؛ معلـال ذلـك باملواطـن، والعجمـة؛ مـع أن 

                                     
  .192: ص 6: العبـر، مج  1
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. هـذا التعليـل ينطبـق عـلى صنهاجـة، وكتامـة
د رأي ابـن حـزم؛ حيـن ومـن جهـة ثانيـة أيـ

وال كـان حلميـر طريـق إىل بـالد الرببـر؛ : ((قـال
؛ ولكنـه غيـر ))تكاذيـب مـؤرخي اليمـن إال يف

موقفـه هـذه املـرة؛ مـع صنهاجـة، وكتامـة؛ علمـا 
بـأن هاتيـن القبيلتيـن تشكـالن كتلـة ضخمـة بيـن 

وعنـد . قبائـل األمازيـغ؛ رمبـا قـدرت بنصفهـم
العـودة إىل مـا قالـه عنهـم يف الـد السـادس مـن 
.. كتـاب العبـر؛ سيظهـر مـدى تناقضـه وتذبذبـه

والغريـب أنـه ال يصـدق ـ هـذه املـرة ـ مـا قالـه 
نسابـة األمازيـغ؛ بينمـا يتحيـز ألقـوال النسابيـن 

فمـا هـو .. العـرب؛ دون أن يقـدم مبـررا معقـوال
؟ هـل هي الثقـة املطلقـة فيمـا ..ىالسبـب يـا تـر

ابـن الكلـيب، وابـن : يقولـه نسابـة وإخباريـون مثـل
ومـن عالمـات تناقـض ابـن خلـدون  !؟..إسحـاق

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

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

والرببـر معروفـون يف : ((قولـه السابـق الذكـر
بالدهـم وأقاليمهـم؛ متحيـزون بشعارهـم مـن 

. األمـم منـذ األحقـاب املتطاولـة قبـل اإلسـالم
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فمـا الـذي حيوجنـا إىل التعلـق ـذه الترهـات يف 
فمـا هـو السبـب يف وعليـه )). شـأن أوليتهـم
؟ قـد يكـون ذلـك بسبـب حريتـه ..اضطرابـه إذن

وعـدم قدرتـه عـلى تكويـن فكـرة واضحـة حـول 
املوضـوع؛ نظـرا لتشعبـه وكثـرة اآلراء فيـه؛ 
وباملقابـل اصطـدم بالفـراغ املهـول يف املـادة التارخييـة 
املغربيـة؛ حيـث لـم ينجـز مـن قبـل مـا ميكـن أن 

ستنـد إليـه؛ سـوى تلـك الفرضيـات املتزامحـة، ي
واملتناقضـة؛ املقدمـة مـن طـرف النسابيـن 

  ..واإلخبارييـن األمازيـغ والعـرب عـلى السـواء
  

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

؟ قبـل اإلجابـة؛ علينـا ـ .األصـول األوىل لألمازيـغ
أن هـذه البـالد لـم تكـن فارغـة ـلتسليـم بأوال ـ ا

مـن اجلنـس البشـري؛ طـوال فتـرة زمنيـة متتـد إىل 
وحـىت ابـن خلـدون . عشـرات اآلالف مـن السنيـن

) الرببـر(نفسـه يعتـرف ـذا عندمـا يصـرح بـأن 
.. كانـوا يف ديارهـم منـذ حقـب زمنيـة بعيـدة

ـ مـن قـدوم  وهـذا القـول ال مينـع ـ طبعـا
هجـرات عديـدة إىل بـالد املغـرب مـن جهـات 

ولترسيـخ الفكـرة، والتعمـق يف عـرض .. خمتلفـة
املعطيـات الداعمـة للـرأي السابـق؛ ال بـد مـن 
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احلديـث عـن هـذا املوضـوع يف جانبـه العلـمي 
ومـن هـذا املنطلـق . املعـزز باملكتشفـات األثريـة

ـا تـم إجنـازه يف احلفريـات نبـدأ باحلديـث عم
  .املختلفـة

هنـا ـ هـو أن األحبـاث  واجلديـر بالذكـر ـ
األثريـة الـيت متـت يف أماكـن عديـدة مـن األقطـار 
املغربيـة؛ وصلـت إىل اكتشـاف أقـدم أثـر؛ ملـا 

الـذي  ؛ATLANTHROPES  إنسـان األطلـسأمسـوه 
هـا ـ ـذه وصلـت الفتـرة الزمنيـة الـيت عـاش في

م؛ ويعتقـد املختصـون .سنـة ق 400.000الربـوع ـ إىل 
أنـه شبيـه باألثـر املكتشـف يف الصيـن؛ الـذي مسـوه  

Sinanthrope ؛ ثـم الـذي عثـر عليـه يف جـاوة
وقـد عثـر عـلى . Pithecanthropeوتانزانيـا؛ املسـمى  

بعـض األدوات احلجريـة البسيطـة؛ الـيت كـان 
وقـدر العلمـاء الفتـرة . ملهـا هـذا املخلـوقيستع

 بالعصـر احلجـري السفـليالـيت عـاش خالهلـا 
Paléolithique  inférieur  .Le   وتـأيت بعـد هـذا ـ زمنيـا

ـ البقايـا اهلامـة الـيت اكتشفـت يف مغـارة جبـل 
باملغـرب األقـصى، وبعـض املواقـع يف كـل  أرحـود

وهـذا الصنـف مـن . ونـساجلزائـر، وت: مـن
 Homme نياندرتـالاملخلوقـات مسـاه العلمـاء بإنسـان 

de Néanderthal  نسبـة إىل منطقـة يف أملانيـا؛ اكتشـف
وقـد حـدد . فيهـا اآلثـار األوىل هلـذا املخلـوق
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و  40.000العلمـاء زمـن وجـوده بفتـرة تنحصـر بيـن 
العصـر خـالل مبعـىن أنـه عـاش . م.سنـة ق 25.000
؛ وقـد تـردد  Le Paléolithique moyenاألوسـط  جـرياحل

العلمـاء يف اإلقـرار بإنسانيـة هذيـن املخلوقيـن؛ نظـرا 
للصفـات البهيميـة اليت يتميـزان ـا؛ غيـر أن 
استعماهلمـا لبعـض األدوات احلجريـة؛ جعـل بعضهـم 

  .لعاقـلإلنسـان اليعتقـدون أمـا ميكـن أن ينسبـا 
ومـا هـو مؤكـد ـ حـىت اآلن ـ أن البقايـا 
اإلنسانيـة الـيت ال شـك فيهـا؛ يعـود تارخيهـا إىل 

 احملـدد؛ L’Epipaléothiqueر املتأخـ العصـر احلجـري
م؛ وهـذه .ق 6.500إىل  12.320زمنـه بفتـرة متتـد مـن 

البقايـا اإلنسانيـة تـم اكتشـاف العينـات األوىل منهـا 
ثـم اكتشفـت عينـات . باجلزائـر مشـىت العـريب يف

؛ سـمي صاحبهـا قفصـة بتونـسأخـرى يف منطقـة 
؛ وهـو Protoméditerranéen إنسـان مـا قبـل املتوسـطي

خيتلـف يف تقاطيـع مججمتـه عـن إنسـان مشـىت 
وال يعـرف ـ حـىت اآلن ـ كيـف ظهـر . العـريب

وهكـذا بقيـت .. هـذا اإلنسـان يف مشـال إفريقيـا
هـل قـدم إىل .. اؤالت حولـه قائمـة إىل اآلنـالتس

؟ أم احنـدر عـن اإلنسـان ذي ..هـذه الديـار مهاجـرا
؟ فأمـا االحتمـال ..الصفـات البهيميـة السابـق الذكـر

األخيـر فقـد استبعـده العلمـاء؛ نظـرا لكونـه 
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وعليـه فقـد . خيتلـف كثيـرا عـن النياندرتـايل
رجحـوا فرضيـة أن يكـون قـدم مـن الشـرق؛ عبـر 

ويبـدو أن هـذا ممكـن ـ حينهـا . اجلنـوب التونـسي
ـ ألن إمكانيـة االتصـال متوفـرة عبـر اجلنـوب 

يف  التاسيـليالشـرقي؛ حيـث تتواجـد منطقـة 
اجلنـوب اجلزائـري؛ تلـك املنطقـة الـيت كانـت 

وممـا يعـزز . لبشريـةتزخـر باحليويـة، وبالتجمعـات ا
ال؛ هـو اتضـاح مـا لإلنسـان القفـصي ـهـذا االحتم

ن مشاعـره؛ وهـذا ـمـن ميـول فنيـة للتعبيـر ع
بالطبـع مـن السمـات البـارزة يف التجمعـات 

باإلضافـة إىل ذلـك الحـظ . اإلنسانيـة بالتاسيـلي
إنسـان مشـىت املختصـون تشـاـا واضحـا بيـن 

 أيبيـرو مغـريب واإلنسـان املسـمى، العـريب
L’Ibéromaurusien ؛ وعليـه فقـد رجحـوا انتمائهمـا إىل

فـرع واحـد؛ انتقـل مـن مشـال إفريقيـا إىل أوروبـا 
وهـذه األصنـاف وجِـد . عبـر جبـل طـارق

. أشباههـا يف الساحـل الشـرقي مـن البحـر املتوسـط
اإلنسـان قـدم لـذا رجحـوا فكـرة أن يكـون هـذا 

مهاجـرا مـن تلـك اجلهـات املشرقيـة؛ وعليـه 
تكـون هجـرة هـذا اإلنسـان مـن الشـرق إىل 

  ..اًوارد الاـالغـرب احتم
؛ Le Néolithiqueأمـا العصـر احلجـري احلديـث 

م؛ فقـد ظـل .سنـة ق 4.000الـذي حـدد حبـوايل 
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سائـدا ببـالد املغـرب؛ حـىت ظهـور املراكـز 
وقـد اكتشفـت بقايـا هـذا . تجاريـة الفينيقيـة األوىلال

العصـر يف مشـال البـالد وجنوـا؛ حيـث متيـزت 
يف اهلقـار، (بقايـا اإلنسـان املكتشفـة باجلنـوب 

ويف هـذا . 1ا بأصـول سودانيـةـباختالطه) والتاسيـلي
العصـر بالـذات بـدأت الصحـراء تكشـف عـن 

اجلفـاف الـذي أخـذ حيـل  وجههـا الشاحـب؛ بعـد
وعليـه ميكـن ـ يف هـذه احلـال ـ . بالبـالد تدرجييـا

للهجـرات أن حتـدث؛ هروبـا مـن اجلفـاف؛ مـن 
اجلنـوب حنـو الشمـال، ومـن الشـرق حنـو الغـرب؛ 
سعيـا وراء املناطـق اخلصبـة أيـن يسهـل العثـور 

 أمـا االفتـراض القائـل حبـدوث. عـلى الغـذاء
هجـرات مـن الشمـال إىل اجلنـوب؛ يف تلـك احلقبـة 
التارخييـة القدميـة؛ فقـد استبعـده العلمـاء؛ نظـرا 
للظـروف الطبيعيـة القاسيـة؛ الـيت كانـت تكتنـف 

وعليـه فقـد . قـارة أوروبـا؛ بعصورهـا اجلليديـة
رجحـوا حـدوث هجـرات بشريـة مـن مشـال 

  .ـد نـزوح اجلليـد عنهـاإفريقيـة؛ حنـو أوروبـا بع
  

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

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

  .لشـارل أنـدري جوليـان. وتاريـخ إفريقيـا الشماليـة
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  :القـول الفصـلهـ ـ 
والسـؤال الـذي يبـقى يبحـث عـن جـواب 

ألي جنـس أو ساللـة ينتـمي سكـان : مقنـع هـو
؟ بالطبـع فاجلـواب الشـايف ال ..املغـرب احلالييـن

ميكـن انتظـاره حاليـا؛ لكـن مـن السهـل تكويـن 
ذا اـال؛ صـورة تتميـز بـشيء مـن الوضـوح يف هـ

لـو أن الدارسيـن اختـاروا املوضوعيـة، وابتعـدوا عـن 
مـن . األحكـام املتأثـرة باألهـواء وامليـول اخلاطئـة

هنـا ال بـد مـن االعتـراف بوجـود سكـان قدمـاء 
جـدا يف هـذه الديـار؛ ولكنهـم امتزجـوا بأجنـاس 

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

تكذيـب ـ بشكـل قطـعي ـ األقـوال الـيت مفادهـا 
ن ـأن هجـرات بشريـة أتـت مـن الشـام أو م

اليمـن؛ ألن احلـروب واجلفـاف والكـوارث الطبيعيـة 
كانـت ـ عبـر األحقـاب التارخييـة ـ أهـم العوامـل 

جـات البشريـة مـن منطقـة إىل املتسببـة يف انتقـال املو
وهـذا مـا كـان حيـدث يف املعمـورة . أخـرى

ومـع هـذا ال ميكـن .. كلهـا؛ وال سبيـل إىل نكرانـه
اءت؛ دون متعـن فيهـا أو ـقبـول األساطيـر كمـا ج

مـع أـا وإن لـم تكـن هي احلقيقـة كلهـا؛ . نقدهـا
  ..ألقـلفقـد تكـون نصفهـا أو جـزءا منهـا عـلى ا
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فالقـول الفصـل هـو أن سكـان البـالد  ؛لـذا
املغربيـة مشكليـن مـن مزيـج بشـري؛ تكـون ـ 
عبـر قـرون وقـرون ـ مـن سـالالت خمتلفـة، 
وأجنـاس متباينـة؛ انتقـل أسالفهـم إىل هـذه الديـار 
ضمـن موجـات بشريـة عديـدة، وهجـرات إنسانيـة 

. يتعـذر حصرهـا بالكامـلكثيـرة؛ يف فتـرات تارخييـة 
وكثيـر مـن الدالئـل العلميـة تثبـت أن سكـان هـذه 

وقـد مجـع شـارل . البـالد ال جيمعهـم جنـس واحـد
أندريـه جوليـان األعمـال املخربيـة الـيت قـام ـا 

  Chantreوشانتـر  Bertholonبرتولـون : علمـاء مثـل
وهـذا (( :ولثـم خلـص إىل القـ.  Leblancولوبـالن 

البحـث يف األصنـاف الغالبـة مـا زال يف بدايتـه؛ 
وسيكـون مثـرة املستقبـل؛ إذ أن مقارنـة هـذه 
األصنـاف مـن حيـث الشكـل الظاهـري هي 

. وحدهـا الـيت ستسمـح بإقامـة تصنيـف علـمي
ويف الوقـت احلاضـر يكـون مـن الصلـف أن نقـوم 

ئـج احلاصلـة الـيت بعمـل آخـر غيـر تضميـن النتا
مـن حيـث تـدل عـلى جتـزؤ بـالد الرببـر 

إال أنـه ـ مـا إن يتيسـر لنـا معرفـة  .أجناسهـا
املغـريب ـ : الرببـري الـذي ميكـن تسميتـه حبـق

حـىت يبـدو صنفـا اجتماعيـا لـه خصائصـه 
وبقـدر حرصنـا عـلى طرافـة الرببـري؛ . الواضحـة
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رب مـن الوحـدة لتاريـخ نتمكـن مـن إبـراز ضـ
  .1))بـالد الرببـر

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

حلـة تاليـة إىل ثـم ينتقـل أصحاـا بعـد ذلـك؛ كمر
بـالد املغـرب؛ الـيت كانـت تعـرف ـ آنئـذ ـ 

وكمـا هـو معـروف .  La Libyeليبيـاأو  لوبيـاباسـم 
لـدى املهتميـن عمـا ميكـن أن حتدثـه احلـروب 

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

لـذا فاحتمـال هـروب . الضطهـاد والعبوديـةالقتـل وا
فئـات مـن أنصـار جالـوت املقتـول حنـو مصـر، 
ثـم بـالد املغـرب أمـر وارد، وال يستـدعي الرفـض 

وعليـه فـال غرابـة مـن حـدوث تلـك .. والنكـران
اهلجـرات؛ وإمنـا الغرابـة تكمـن يف عرضهـا بتلـك 

املعتمـدة مـن قبـل الصـورة األسطوريـة الساذجـة؛ 
اإلخبارييـن؛ الذيـن حصـروا اهلجـرات يف شخـص 

وبذلـك .. واحـد، أو بعـض األشخـاص احملدوديـن
فـال حـرج يف االعتـراف باحتمـال وجـود فئـات ـ 

                                     
  .70: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1
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ببـالد املغـرب ـ تنسـب نفسهـا إىل كنعـان أو 
فمزاعمهـم .. العمالقـة أو األقبـاط أو محيـر أو مضـر

  ..لتقديـر مـا لـم يثبـت عكسهـاتستحـق ا
فيمـا اتضـح مـن معطيـات ف ؛ومجلـة القـول
أن سكـان البـالد املغاربيـة  ثبـتتارخييـة صحيحـة؛ 

: احلالييـن هـم نتـاج مزيـج بشـري تشكـل مـن
إنسـان مشـىت العـريب، واإلنسـان القفـصي، وعناصـر 
سودانيـة نزحـت مـن اجلنـوب؛ وكلمـا مـرت 

نـوات ازدادت هـذه التركيبـة البشريـة مزجـا الس
وتعقيـدا؛ بفضـل استيعاـا واحتوائهـا لفئـات بشريـة 
جديـدة؛ قدمـت مهاجـرة مـن الشـرق، واجلنـوب 

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

بـل، أو اآلتيـة مـن اجلماعـات املستقـرة مـن ق
بعدهـا؛ فأضـحى مجيعهـم ميثلـون جمتمعـا واحـدا؛ 
انصهـر يف بوتقـة التاريـخ الواحـدة؛ الـيت شكلـت 
عبقريـة هـذا الشعـب املتميـزة، واملطعمـة بالتجـارب 

فعـرف هـذا اتمـع ـ عندئـذ  .اإلنسانيـة املختلفـة
 ، وعنـد اآلخريـنالرببـرـ لـدى بعضهـم باسـم 

ومـن هنـا ميكـن قبـول األقـوال . األمازيـغباسـم 
الـيت تنـص عـلى مـجيء اجلماعـات العربيـة، 

ولكـن ال .. واليهوديـة، واحلاميـة مـن بـالد العـرب
يعـين هـذا أن مجيـع مـن يف بـالد املغـرب قدمـوا 
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وهكـذا ليـس هنـاك مـا .. ضمـن تلـك اهلجـرات
تنكـار؛ عندمـا يعتقـد يدعـو إىل احلـرج أو االس

بعضهـم أـم ينتسبـون إىل قحطـان أو كنعـان أو 
فكـل ذلـك حمتمـل وجائـز مـا لـم يثبـت .. غيـره

وهـذه الظاهـرة ـ .. عكسـه، أو يظهـر مـا ينفيـه
كمـا هـو معلـوم ـ ال ختتـص ـا بـالد املغـرب 
فحسـب؛ بـل عرفتهـا جـل شعـوب املعمـورة؛ يف 

اآلسيويـة، واألوروبيـة، : القديـم بقاراتـه العالـم
ومـن خـالل مـا سبـق؛ يبـدو أن . واإلفريقيـة

البحـث عـن حقيقـة شعـب األمازيـغ ال يكـفي 
القيـام ـا يف بـالد املغـرب فحسـب؛ بـل 
يستحسـن الشـروع يف أحبـاث معمقـة يف بـالد 

مصـر وإثيوبيـا واليمـن ووسـط : املشـرق؛ كـ
فاحلقيقـة . زيـرة العربيـة ومنطقـة اهلـالل اخلصيـباجل

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

الـيت احنـدرت  تفنـغ؛، أو تيفينـاغيكتبوـا بأجبديـة 
ـت مستعملـة عن أجبديـة لوبيـة قدميـة؛ وهي مـا زال

؛ التارقيـةـ يف هـذه األيـام ـ ضمـن األوسـاط 
؛ وكانـت  consonnantiqueوتتميـز بكوـا لغـة صامتـة 

مـن : يف البدايـة تكتـب منفصلـة يف االجتاهـات كلهـا
اليميـن إىل الشمـال، ومـن الشمـال إىل اليميـن؛ ثـم 

. عـلىمـن األعـلى إىل األسفـل، ومـن األسفـل إىل األ
وكانـت هـذه .. وحروفهـا ليسـت كاملـة حـىت اآلن

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

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

فمـن قائـل أـا تنتـمي : املختصـون يف أصوهلـا األوىل
إىل العائلـة الساميـة، إيل قائـل بانتمائهـا إىل العائلـة 
اللغويـة احلاميـة؛ بينمـا اشتـط آخـرون يف حكمهـم 

  .. بكوـا يافثيـة األصـل
ـع عليهـا الثقـاة واحملققـون واحلقيقـة الـيت أمج

هـي أـا حاميـة األصـول، ومتأثـرة بالساميـة تأثيـرا 
                                     

  .160ـ  158: ثـم ص ص. 28: ، ص42: عروبـة البربـر، الوثيقـة رقـم 1
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هـذا ـ بالطبـع ـ إذا صحـت هـذه ..(كبيـرا
التقسيمـات التوراتيـة التقليديـة للتـراث اإلنسـاين 

ساميـة : عـلى أنـه ال خيـرج من حـدود ثـالث أسـر
ـرأي هـو ومـا يعـزز هـذا ال) وحاميـة ويافثيـة

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

وتعتبـر الفينيقيـة . 1الثموديـة، واللحيانيـة، والصفائيـة
زيغيـة؛ وهـذا مـا أهـم اللغـات املؤثـرة يف اللغـة األما

؛ تفنـغأو  تيفينـاغميكـن استشفافـه من أجبديـة 
ويبـدو أن هـذه األجبديـة .. فامسهـا يـدل عـلى هـذا

كانـت جتـد عنايـة مـن طـرف أبنائهـا، أو مـن 
قبـل فئـة منهـم يف العهـد الفينيـقي؛ وهـذا مـا 

ومـع هـذا . يفسـره وجودهـا بيـن قبائـل التـوارق
يتـم العثـور عـلى مؤلفـات كتبـت ـذه لـم 

ويف .. األجبديـة؛ مـا عـدى بعـض مشاهـد القبـور
تكتـب من  تفنـغالعهـد الفينيـقي أضحـت كتابـة 

. اليميـن إىل الشمـال؛ مثلهـا مثـل اخلـط الفينيـقي
ن ـن جهـة أخـرى يعتقـد بعضهـم أن شيئـا مـوم

ومـا ) يبيـةالل(الشبـه جيمـع بيـن األمازيغيـة 
                                     

للمزيـد مـن المعلومـات حـول تقـارب األبجديتيـن أرجـع إلى كتـاب عروبـة البربـر   1
لمحمـد عـلي مـادون؛ فهـو يحتـوي عـلى مـادة غزيـرة ومستوفيـة الشـروط؛ يمكنهـا 

  .تعزيـز هـذا الـرأي
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؛  L’ Ibériqueاكتشـف من كتابـة يف جنـوب أسبانيـا 
باإلضافـة إىل التشابـه بينهـا وبيـن خـط االتروسـك 

L’Erusgue  ورمبـا .. وخطـوط يونانيـة فرعيـة أخـرى
حـدث هـذا نتيجـة االحتكاكـات الـيت حدثـت 

ولكـن الراجـح فيمـا . عبـر فتـرات تارخييـة خمتلفـة
هـو االرتبـاط القـوي بيـن اللغـة األمازيغيـة ذكـر 

واللغـات احلاميـة بالدرجـة األوىل، ثـم اللغـات 
  ..Chamito-Sémitique 2الساميـة يف درجـة ثانيـة 

  
  :البديـل األجنـيبـ أ 

فمـا يهـم هـو أن  ؛أمـا يف العهـد الرومـاين
: بعـض األمازيـغ كتبـوا جملـدات عديـدة؛ مثـل

؛ ذلـك األديـب  Apulée)آبـويل(املاضـوري  سأبوليـو
؛ الـذي تربـع ـ )مـداوروش(واخلطيـب ابـن بلـدة 

يف وقتـه ـ  عـلى عـرش اآلداب والفلسفـة؛ وكتـب 
جمموعـة مـن املؤلفـات؛ يف شـىت العلـوم، والفنـون؛ 

جمموعـة أشعـار : ولكنهـا باللغـة الالتينيـة؛ منهـا
وقصـة احلمـار الذهـيب  ضمهـا كتـاب األزاهيـر،

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

                                     
2 Les Berbères, (Que sais-je ?) p p: 21 - 22. 288: ، ص1: ، وقبائـل المغـرب، ج.  
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لـروح امللحمـة أو فيـض الوجـدان؛ ملـرح امللهـاة، 
ء، وكذلـك ال أقصـر؛ ال يف اهلجـا. أو جـالل املأسـاة

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

؛ امللـك  Juba 2الثـاين ثـم يوبـا  .1))األسلـوب
األمازيـغي الـذي اغتـرب وذاب يف الالتينيـة 
واإلغريقيـة؛ فكتـب جمموعـة مـن الكتـب يف مياديـن 

التارخييـة، واجلغرافيـة، واللغويـة، : كثيـرة؛ منهـا
املوسيـقى : والطبيعيـة، والشعـر، والفنـون كـ

. والتمثيـل، والرسـم؛ ولكنهـا ضاعـت بكاملهـا
  Libycaرمبـا يكـون أحـد كتبـه املعنـون بـ ليبيكـا و

Les  ـ يف أجزائـه الثالثـة ـ مفيـدا يف اجلوانـب الـيت
ختـص اتمـع األمازيـغي بعاداتـه، ولغتـه وتقاليـده؛ 
ولكنـه ـ مـع األسـف ـ يبـقى بيـن مـا فقـد 

كمـا أنـه كتـب كتابـا آخـر . 2مـن مؤلفاتـه
: وجغرافيـة اجلزيـرة العربيـة؛ مسـاه يبحـث يف تاريـخ

؛ واعتنـاؤه ببـالد العـرب يبعـث  Les Arabicaآرابيكـا 

                                     
  .252: ، ص1: تاريـخ إفريقيـة الشماليـة، ج 1
  .173ــ  172: نفسـه، ص ص 2
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 أوغسطينـوسثـم القديـس .. عـلى التسـاؤل
ابـن تاجستـه أو سـوق ( Saint Augustin  )أوغسطيـن(

الـذي جتـاوز صيتـه حـدود بـالد املغـرب؛ ) أهـراس
كتـب هـو .. صـرهبـل اعتبـر مـن أبـرز فالسفـة ع

االعترافـات، : اآلخـر مؤلفاتـه بالالتينيـة؛ ومـن كتبـه
إن الدولـة : ((ومدينـة اللـه؛ وهـو الـذي قـال

الرومانيـة الـيت تعـرف كيـف حتكـم الشعـوب؛ 
لـم تفـرض عـلى املغلوبـة منهـا سيطرـا 

هـذا . 3))السياسيـة فحسـب؛ بـل لغتهـا أيضـا
يقيـة ونوميديـا الرومانيـة تزخـر وكانـت مـدن إفر

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

أمـا سكـان األريـاف فقـد ظلـوا جيهلـون . اخلاصـة
ينهـم باللغـة تلـك اللغـة؛ ويتعاملـون فيمـا ب

  .. األمازيغيـة غيـر املكتوبـة
وباإلضافـة إىل الذيـن ذكرناهـم مـن علمـاء 
األمازيـغ؛ مثـة ـ أيضـا ـ أدبـاء وحمامـون آخـرون؛ 
: كانـوا يكتبـون ويعبـرون بالالتينيـة كذلـك؛ منهـم

 Salvius سالفيـوس جوليانـوس القانـوين الشهيـر

Sulianus واخلطيـب الفيلسـوف سمنيلـو؛ والشاعـر ،
                                     

   .248: ، ص1: تاريـخ إفريقيـة الشماليـة، ج 3
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 سبتيمـوس سواريـوس، واخلطيـب كرنيتـوسالـرواقي 
الـذي أصبـح حفيـده إمرباطـورا عـلى رومـا 

، فلـوروسنفسهـا، ثـم الشاعـر واخلطيـب واملـؤرخ 
وهـو مـن مدينـة سريتـا؛ وكـان  فرونتيـوسثـم 

أستـاذا ألبنـاء اإلمرباطـور، وخطيبـا، ثـم أصبـح 
غيـر أن شـارل أندريـه جوليـان يبـدي  .1قنصـال

إن هـذا التكويـن : ((مبالحظـة خاصـة إذ يقـول
املسيحييـن : تبـدو آثـاره يف املؤلفيـن األفارقـة

فـفي قرطـاج تعلمـوا كيـف . منهـم، واملشركيـن
يستسيغـون األفالطونيـة احلديثـة، والتصـوف 

يهـا الفلسـفي، وتأمـالت مدرسـة اإلسكندريـة؛ وف
حتمسـوا لسلسطيـوس، وفيهـا كذلـك هذبـوا 
ميلهـم الطبيـعي إىل اخلطابـة العنيفـة الالذعـة 

إـم لـم يكونـوا بارعيـن يف الكتابـة . املتحديـة
. بقـدر مـا كانـوا بارعيـن يف اجلـدال املرجتـل

ولقـد نشـأ عـن طبعهـم الـذي كـان حيملهـم إىل 
يـر متنوعـة ضـرب االهتمـام مبـادة فكريـة غ

. 2))طريـف مـن التفكيـر والتعبيـر يزخـران حيويـة
إذن فحـىت أندريـه جوليـان مييـل إىل االعتقـاد بـأن 
األمازيـغي يبـدع يف مياديـن اخلطابـة واالرجتـال؛ 

                                     
  .250: ، ص1: تاريـخ إفريقيـة الشماليـة، ج  1
   .250: نفسـه، ص 2
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ومـا ميكـن .. أكثـر منـه يف األعمـال الكتابيـة
إضافتـه ـ هنـا ـ إنـه إذا لـم يكـن مـا قالـه 
جوليـان صحيحـا؛ فعـلى األقـل فهـم يتحملـون ـ 
عبـر التاريـخ ـ مسئوليتهـم يف عـدم العنايـة بلغتهـم، 
والتـراخي يف العمـل عـلى تطويـر أجبديتهـا اخلاصـة 

وهكـذا يصبـح أصحـاب هـذه اللغـة ). التيفينـاغ(
هـم الذيـن تسببـوا يف ضياعهـا وختلفهـا؛ وليـس 

  ..تهـمالـدول الـيت حكم
  

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

ؤلفـات األمازيغيـة وأجبديتهـا قدميـا، ومـا قدمتـه امل
وإذا مـا راجـع الباحثـون ـ . باللغـة األمازيغيـة

موضـوع اللغـة املستعملـة ضمـن الكتـل الضخمـة 
من القبائـل األمازيغيـة؛ ومن خـالل مـا تقدمـه 

ادر املتوفـرة ـ جيـد أن بعـض املختصيـن قـد ـاملص
حصـروا اللهجـات األمازيغيـة الكبـرى ضمـن 

ـر مبثابـة هلجـات أساسيـة؛ جمموعـات ثـالث؛ تعتب
يتفـرع عنهـا عـدد كبيـر مـن اللهجـات احملرفـة 

وهـذه .. واملعدلـة؛ حسـب املناطـق اجلغرافيـة
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اللهجـات الزناتيـة، : اللهجـات الرئيسيـة هي
. 1واللهجـات املصموديـة، واللهجـات الصنهاجيـة

وتنتشـر اللهجـات الزناتيـة بشكـل واسـع يف 
: ويشتمـالن اآلن عـلى(األوسـط واألدىن؛ : املغربيـن

؛ كمـا توجـد بشكـل )اجلزائـر وتونـس وليبيـا
أمـا اللهجـات . أضعـف يف املغـرب األقـصى

املصموديـة فتتمركـز تقريبـا يف املغـرب األقـصى؛ وهي 
ان يسميهـا أبـو بكـر بـن عـلي ـالـيت ك

ا كـان ؛ رمبـباللسـان الغـريب) البيـذق(الصنهـاجي 
قولـه هـذا إشـارة منـه إىل اختـالف هـذا اللسـان 

أمـا اللهجـات الصنهاجيـة .. 2عن هلجتـه الصنهاجيـة
فـهي منتشـرة ـ هنـا وهنـاك ـ يف مناطـق حمـددة 

األوسـط واألقـصى، ويف املناطـق : من املغربيـن
  .. اجلنوبيـة الـيت تتاخـم حدودمهـا الصحراويـة

ن خلـدون باإلشـارة يف وقـد اكتـفى ابـ
اقتضـاب إىل اللهجـات الزناتيـة؛ الـيت قـال أـا 

ويف هـذا . ختتلـف عـن بقيـة اللهجـات األمازيغيـة
وشعارهـم بيـن : ((السيـاق يقـول يف متييـزه لزناتـة

الرببـر اللغـة الـيت يتراطنـون ـا؛ وهي مشتهـرة 
م يدخـل يف ثـ. 3))بنوعهـا عن سائـر رطانـة الرببـر

                                     
1 Les Berbères, (Que sais-je ?) p p: 19- 21.  
  .112: أخبـار المهـدي بـن تومـرت، ص 2
  .3: ، ص7: العبـر، مج 3
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بعـض اجلزئيـات؛ حيـن يتطـرق ملعـىن كلمـة 
ل هـذه اللفظـة؛ ـفاعلـم أن أص: ((زناتـة؛ فيقـول

الـيت هي زناتـة؛ من صيغـة جانـا؛ الـيت هي اسـم 
وهـم إذا أرادوا اجلنـس يف ... أيب اجليـل كلـه

: التعميـم أحلقـوا باالسـم باملفـرد تـاء؛ فقالـوا
دوا التعميـم زادوا مـع التـاء نونـا وإذا أرا. جانـات

ونطقهـم ـذه اجليـم؛ ليـس من . فصـار جاناتـن
خمـرج اجليـم عنـد العـرب؛ بـل ينطقـون ـا 

ويقـرب . بيـن اجليـم، والشيـن، وأميـل إىل السيـن
للسمـع منهـا بعـض الصفيـر؛ فأبدلوهـا زايـا 

رت حمضـة؛ التصـال خمـرج الـزاي بالسيـن؛ فصـا
ثـم . زانـات؛ لفظـا مفـردا؛ داال عـلى اجلنـس

أحلقـوا بـه هـاء النسبـة، وحذفـوا األلـف الـيت 
بعـد الـزاي؛ ختفيفـا لكثـرة دورانـه عـلى 

  .1))اللسـان
ومـع أن ابـن خلـدون لـم يتطـرق إىل موضـوع 
اخلـط األمازيـغي القديـم؛ فـإن سلفـه الرقيـق 

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

                                     
    .14ــ  13: ، ص ص7: العبـر، مج  1
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ليـون (وقـد خصـص احلسـن الـوزان . 2القديـم
يف كتابـه وصـف إفريقيـا بعـض الفقـرات ) األفريـقي
] أي األمازيـغ[فيهـا إىل كتابـة األفارقـة أشـار 

  .ولغتهـم بلهجاـا
إن هـذه الشعـوب : ((فبخصـوص اللغـة يقـول

] قسـم األمازيـغ إىل مخسـة أقسـام[اخلمسـة 
املنقسمـة إىل مئـات السـالالت وآالف املساكـن 

تستعمـل لغـة واحـدة تطلـق عليهـا اسـم ] األسـر[
كـالم النبيـل؛ بينمـا يسميهـا أي ال ))أوال أمزيـغ((

وهي اللغـة اإلفريقيـة األصليـة . العـرب الرببريـة
وملـا . املمتـازة واملختلفـة عن غريهـا من اللغـات

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

. ا أسلفنـاإىل السبئييـن؛ وهـم سكـان اليمـن كمـ
ولكـن أنصـار الـرأي املخالـف يؤكـدون أن هـذه 
املفـردات إمنـا أدخلهـا العـرب عندمـا جـاؤوا إىل 

وكانـت هـذه الشعـوب يف . إفريقيـة وفتحوهـا
حالـة من البـداوة واجلهالـة حبيـث لـم تتـرك أي 
كتـاب يؤيـد إحـدى النظريتيـن؛ عـلى أن هنـاك 

                                     
  .71: ، ص1: وصـف إفريقيـا، ج 2

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

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


  

ات؛ ال يف النطـق فحسـب؛ ولكـن اختالفـا يف اللهجـ
  . 3))أيضـا يف معـىن كثيـر من األلفـاظ

وهـذا القـول يفيـد أن املؤرخيـن ـ يف تلـك 
العصـور ـ لـم يطلعـوا عـلى الكتابـة الـيت كانـت 

والسـر عـلى مـا .. نسـاء التـوارق تكتـب ـا
يبـدو يكمـن هنـا؛ إذ كـان الرجـال التـوارق ال 

كثيـرا بتعلـم خـط التيفينـاغ؛ بينمـا يهتمـون 
اعتنـت بـه املـرأة وحافظت عليـه ضـد الضيـاع 

ومـا ذكـره احلسـن الـوزان .. طـوال قـرون كثيـرة
خبصـوص احلالـة املزريـة الـيت كـان عليهـا 
األمازيـغ؛ تلـك احلالـة الـيت منعتهـم مـن تقديـم 

تهـم ال أدلـة مكتوبـة عـن أصوهلـم أو أصـول لغ
ميكـن تعميمـه ـذا الشكـل؛ ألن احلقيقـة التارخييـة 
تنـص عـلى وجـود عـدد مـن األمازيـغ كانـوا ـ 
قبـل الفتـح اإلسـالمي ـ يف مستـوى علـمي 
يؤهلهـم إلعطـاء رأي مكتـوب يف ذلـك؛ ولكنهـم 

أو رمبـا تكـون أعماهلـم تعرضـت  !!..واـلـم يفعل
يف العهـد الرومـاين أيضـا و.. للضيـاع أو التلـف

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

  .. قـد ضـاع
ومـع هـذا فمـا ذكرنـاه ـ مـن قبـل ـ ال 

وزان ـ ـجيعـل األمازيـغ بكاملهـم ـ كمـا قـال ال
تغلبـت عليهـم البـداوة، واستحكـم فيهـم اجلهـل؛ 
فلـم يكتبـوا كتبـا يشرحـوا فيهـا حاهلـم 

فأمـا تعميـم اجلهالـة عليهـم؛ فغيـر .. وأصوهلـم
الكتـب فقـد كتبـوا عشـرات  صحيـح، وأمـا كتابـة

الـدات يف العهـد الرومـاين؛ ورمبـا يف العهـد 
ولكـن مـا عثـر عليـه حـىت اآلن ـ . الفينيـقي

كمـا متيـز .. حقيقـة ـ ال يـفي باحلاجـة املطلوبـة
األمازيـغ يف العهـد اإلسـالمي بالثـراء الفكـري، 

ديـن عديـدة وغـزارة اإلنتـاج العلـمي املكتـوب يف ميا
العلـوم الدينيـة، والفلسفـة واللغـة واآلداب، : كـ

والتاريـخ واجلغرافيـة، والرياضيـات، والفلـك؛ وغيـره 
ولـم يصلـوا ـ يف أي . مـن العلـوم الدينيـة والدنيويـة

عصـر كـان ـ إىل مـا وصلـوا إليـه يف العصـر 
اإلسـالمي؛ مـن رقي ومسـو يف العطـاء األديب 

لسـفي والفـين، ويف العلـوم كافـة؛ حبيـث ملئـوا والف
األندلـس بإبداعاـم، وأضـاءوا املشـرق بآداـم، 

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

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

يعترفـون ] أي العـرب[هـم : ((ثـم يقـول. الالتينيـة
هـم اخلاصـة؛ ولكنهـم يالحظـون بـأن لألفارقـة لغت

أـم يستعملـون عـادة يف كتابتهـا احلـروف 
ويف الوقـت الـذي كـان حكـم إفريقيـة ... الالتينيـة

الفاريـن مـن ] يقصـد الفاطمييـن[بيـد املبتدعـة 
خلفـاء بغـداد؛ أمـروا بإحـراق مجيـع كتـب 

ـب ويذه... األفارقـة املتعلقـة بالتاريـخ والعلـوم
فريـق آخـر مـن مؤرخينـا إىل أنـه كانـت لألفارقـة 
لغـة مكتوبـة خاصـة ـم؛ لكنهـم افتقـدوا هـذه 
الكتابـة؛ مـن جـراء احتـالل الرومـان لبـالد 

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

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

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

وا ـ حسـب عـادة املنتصريـن ـ مجيـع النقـوش حمـ
احلاملـة آلثـار املغلوبيـن خبطهـم األصـلي قصـد 

  .1))إذالهلـم؛ وجعلـوا عوضهـا كتابتهـم الرومانيـة
  

  :     ـ التسامـح املطلـقجـ 
أمـا موقـف الفاحتيـن العـرب فكـان متساحمـا يف 

يف  هـذا اجلانـب؛ ولـم تكـن اللغـة األمازيغيـة
العصـور الـيت سبقـت العهـد العثمـاين مضطهـدة، أو 
مكبوحـة؛ ألن احلكومـات والـدول الـيت تعاقبـت يف 
حكـم ديـار املغـرب كلهـا؛ كانـت مجيعهـا 

فمنـذ سقـوط الدولـة األغلبيـة .. أمازيغيـة األصـل
لـم تقـم يف بـالد املغـرب سـوى دول مـن قبائـل 

ل سقـوط األغالبـة؛ فقـد أمازيغيـة؛ وحـىت قبـ
: كانـت يف بـالد املغـرب دول أمازيغيـة قائمـة مثـل

الدولـة الرستميـة بتيهـارت، والدولـة املدراريـة 
اإلدريسيـة بفـاس، : بسجلماسـة؛ وحـىت الدولتيـن

والفاطميـة بإفريقيـة؛ فقـد كانتـا ـ يف حقيقتهمـا ـ 
ه الـدول ويف هـذ.. أمازيغيـة التكويـن واملنبـت

كانـت األمازيغيـة مستعملـة يف حـدود قدراـا 
                                     

  .70ــ  69: ، ص ص1، :وصـف إفريقيـا، ج 1

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

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


  

وخـالل وجـود الدولـة الرستميـة .. التعبرييـة
سجلـت ـا بعـض الكتـب الدينيـة؛ أضـف إىل 
ذلـك مـا أجنـزه ابـن تومـرت مـن رسائـل يف 

)) املرشـدة((و )) التوحيـد: ((الديـن؛ منهـا
ـرت يعمـل عـلى ؛ إذ كـان ابـن توم))العقيـدة((و

تسهيـل وصـول توجيهاتـه الدينيـة إىل عامـة 
السكـان؛ لـذا فقـد حـرص عـلى كتابـة بعـض 
كتبـه الدينيـة باللغـة األمازيغيـة؛ الـيت كتبـت 

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

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

ويف العصـر احلديـث .. املياديـن العلميـة واإلداريـة
عرفـت اللغـة األمازيغيـة أيضـا اهتمامـا كبيـرا مـن 

رينيـه باسيـت : طـرف الدارسيـن الفرنسييـن مثـل
René Basset    وستيفـان قزيـلGsell (Steph.)  وغوتييـه

Emile-Félix Gautier   وويليـم مـارسيWilliam Marçais  ؛
وكانـت دوافعهـم يف هـذه األحبـاث .. وآخـرون
منهـا مـا هـو يف سبيـل العلـم واملعرفـة، : خمتلفـة

؛ ختـدم .ومنهـا مـا كـان ألغـراض مشبوهـة
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ومـع هـذا فلـم ختـرج أحباثهـم عـن .. استعمارهـم
التعـرف عـلى هـذه اللغـة كعينـة أنثروبولوجيـة؛ 
لـذا فقـد بقيـت اللغـة األمازيغيـة حمصـورة ضمـن 

جـادة لترقيتهـا، مناطـق معينـة، ولـم حتـض بعنايـة 
دارس أيـام االحتـالل؛ مثلهـا يف ـوال لتدريسهـا يف امل

وملـا استقلـت اجلزائـر . ذلـك مثـل اللغـة العربيـة
أصبـح األمـر خمتلفـا بالنسبـة للفرنسييـن؛ حيـث 
سارعـوا إىل تشجيـع بعـض املوجـات املشبوهـة؛ ممـا 

ـاز مسـح لبعـض املندسيـن واملغرضيـن مـن انته
الفرصـة املواتيـة هلـم؛ لـكي ميلئـوا ذلـك امليـدان 
املهمـل؛ بغـرض ضـرب استقـرار البـالد؛ منطلقيـن 
مـن خلـف البحـار طبعـا؛ مومهيـن النـاس بـأن 

والغريـب أـم .. مثـة مشكلـة لغويـة باجلزائـر
عـلى معـادات اللغـة العربيـة؛ وحتميلهـا  ونيصـر

األمازيغيـة مـن ختلـف؛ يف الوقـت مـا حلـق باللغـة 
الـذي تقـف فيـه العربيـة يف خنـدق دفـاعي واحـد 

وباملقابـل .. مـع األمازيغيـة ضـد هيمنـة الفرنسيـة
ميجـد هـؤالء املغـرر ـم اللغـة الفرنسيـة؛ 
ويدافعـون عنهـا دفاعـا مستميتـا؛ يفـوق دفاعهـم 

فـاع الفرنسييـن أو  حـىت د.. عـن األمازيغيـة نفسهـا
وعليـه يستبعـد أن خيـدم هـذا .. عـن لغتهـم

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

وقـد . احلـلي واألواين: ـا كـالضروريـة الـيت يصنعه
يكـون ذلـك اإلنسـان ينجـز نقوشـه ورسوماتـه 
بغـرض مصلـحي؛ وليـس لغـرض املتعـة، أو لدوافـع 

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

هـذا . سـان القديـم مـن تطـور يف فـن العمـراناإلن
باإلضافـة إىل نشاطـات فنيـة أخـرى كاملوسيـقى 

  ..والغنـاء والرقـص والتمثيـل
  

  :ـ لغـة النقـوش والرسـومأ 
تعتبـر النقـوش املنحوتـة عـلى الصخـور يف بـالد 
املغـرب مبثابـة السجـل املفتـوح؛ يسمـح للمهتميـن 

خ هـذه البـالد ـ منـذ حقـب زمنيـة بقـراءة تاريـ
قدميـة جـدا ـ لـم يكـن اإلنسـان فيهـا قـد 

لـذا فقـد .. توصـل إىل اكتشـاف الكتابـة بعـد
حـاول اإلنسـان املغـريب أن يسجـل تارخيـه 
ومعتقداتـه بوسيلـة تعبرييـة مبتكـرة؛ وتتمثـل يف لغـة 

ـة بـه؛ اخلطـوط اهلندسيـة، وألـوان الطبيعـة احمليط
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وظـل ذلـك السجـل .. فتفنـن وأبـدع أميـا إبـداع
الثـري باملعلومـات املتنوعـة، والفنـون الرائعـة مطويـا 
ومهمـال؛ حـىت سخـر اللـه لـه أفواجـا مـن 
العلمـاء والباحثيـن األوروبييـن؛ فنفضـوا عنـه غبـار 

إذ انطلقـت .. الزمـن املتراكـم عبـر العصـور الطويلـة
ـالت البحـث عـن النقـوش املنحوتـة عـلى مح

الصخـور ببـالد املغـرب يف الربـع األخيـر مـن 
القـرن التاسـع عشـر؛ مببـادرة مـن جـورج  

؛ الـذي واصـل أحباثـه  J. B. Flamandبارتليـمي فالمـون 
طيلـة أربعيـن سنـة؛ عبـر مناطـق عديـدة مـن 

هـذا اجليولـوجي  ويبـدو أن إجنـازات. مشـال إفريقيـا
العلميـة اختلطـت باألعمـال العسكريـة االستعماريـة؛ 
إذ شـارك يف احتـالل عيـن صالـح ضمـن احلملـة 

وقـد صـدر كتابـه .. م1899الفرنسيـة عليهـا سنـة 
؛ بعـد عاميـن  Les pierres écrites)) احلجـارة املكتوبـة((

التاريـخ  ؛ ومنـذ هـذام1921مـن وفاتـه؛ أي يف سنـة 
أخـذت أعـداد الباحثيـن تتضاعـف؛ جريـا وراء مـا 
تقولـه النقـوش، ومـا ختفيـه مـن أسـرار ضمـن 

وقـد تضاعفـت قائمـة .. سطورهـا وأشكاهلـا
الباحثيـن األوروبييـن يف هـذا امليـدان؛ حبيـث ال 

فمـن أولئـك . يتسـع اـال لشـرح إجنازاـم كلهـا
تـىن مبـا يف الصحـراء، وختومهـا الباحثيـن مـن اع
،  E. F. Gautierإمييـل فليكـس غوتييـه : الشماليـة  مثـل
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. ، وت  M. Reygasseريغـاس . ، وم H. Breuilبـروي . وهـ
ثـم الذيـن ركـزوا أعماهلـم .  Th. Monod. مونـورد

. ، ول P. Graziosiقرازيـوزي، . ب: عـلى ليبيـا مثـل
ثـم مـن املهتميـن باملناطـق .  L. Frobeniusفروبنيـوس 

سولينيـاك . م: املعروفـة ببـالد الرببـر الشرقيـة وتونـس
M. Soligniac  وآرمبـورغ ،Arambourg  والدكتـور غوبيـر ،

Dr. Gobert  . أمـا النـواحي الوهرانيـة، ومشاهلـا
Pallaryوبـاالري  ، R. Vaufreyفوفـري . ر: وجنوـا فـ

1 .
يف أعمالـه القيمـة   Henri Lhoteنـري لـوت وأخيـرا ه

  . 2التاسيـلي واهلقـار واجلنـوب الوهـراين: بـ
وقـد لوحـظ تقـارب شديـد بيـن مـا عثـر 
عليـه يف املناطـق الصحراويـة املختلفـة ومـا تـم 

األمـر .. اكتشافـه يف املناطـق اجلنوبيـة مـن وهـران
حـدة يف تلـك الـذي يـدل عـلى سيـادة حضـارة وا

الربـوع كلهـا؛ وأغلـب الباحثيـن يعـودون بأقـدم 
النقـوش املنحوتـة عـلى الصخـور ـ يف بـالد املغـرب 
كلهـا ـ إىل احلضـارة الـيت ميـزت العصـر احلجـري 

، والعصـر احلجـري احلديـث  Epipaléothiqueاملتأخـر 
Néolithique . ومثـة مـن صنـف وحـدد النقـوش

                                     
: مدنيـة المغـرب العـربي في التاريـخ، ص ص. 58: ، ص1: تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج 1

   . 41ــ  38
 A La découverte des fresques du Tassili, et Vers D’Autres:  أنظـر كتابيـه 2

Tassilis.    
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ـرة يف هضبـة التاسيـلي ـ زمنيـا بشكـل نسـيب املنتش
ـ حسـب النشاطـات املعيشيـة الـيت كـان حيياهـا 

  : 1أولئـك السكـان القدمـاء؛ مثـل
  

إىل . م.ق 5000الـذي سـاد مـن  عصـر الصياديـن ـ
  .م.ق 3500

إىل . م.ق 3500الـذي سـاد مـن  وعصـر الرعـاة ـ
  .م.ق 1000

سـاد يف األلـف األخيـرة  الـذي وعصـر احلصـان ـ
  .قبـل امليـالد

الـذي ظهـرت بـوادره خـالل  وعصـر اجلمـال ـ
املائـة سنـة الـيت سبقـت التاريـخ امليـالدي؛ 

خـالل معركـة تابسـوس . م.ق 46وبالتحديـد يف سنـة 
قيصـر (؛ الـيت دارت بيـن يوليـوس )رأس الدميـاس(

ول؛ الـذي حتالـف وامللـك األمازيـغي يوبـا األ) رومـا
عـلى ). مببايـوس(مـع خصـم سيـزار اللـدود بومـيب 

أن باحثيـن آخريـن صنفـوا تلـك الفتـرات الزمنيـة إىل 
أقسـام أخـرى؛ منهـا مـا وصـل إىل مخسـة 
أصنـاف؛ وداللتهـم عـلى ذلـك مـا كـان يغلـب 

  ..عـلى الصـور والنقـوش مـن حيوانـات
  

                                     
   .65ــ  41: الصحـراء الكبـرى، ص ص 1
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  :عصـر الصياديـن ـ
فتـرة الـرؤوس : سميـه باحثـون آخـروني

املستديـرة؛ ألن صـور رؤوس اإلنسـان فيهـا تظهـر يف 
وعصـر الصياديـن هـذا متيـزه . شكـل مستديـر

الفيـل، والزرافـة، : رسـوم ونقـوش حيوانـات مثـل
ووحيـد القـرن، والنعامـة، والوعـل، وجامـوس 

. خاصـةالنهـر، والتمسـاح، والسمـك؛ واألرويـة 
وممـا مييـز هـذه الفتـرة ومينحهـا وضوحـا أكثـر؛ أن 
احليوانـات املذكـورة كانـت ترسـم منفـردة؛ 

كمـا كانـت تلـك . وليسـت يف شكـل قطعـان
. عيـاحليوانـات يف الغالـب ترسـم حبجمهـا الطبي

ويف حـال . وأسلـوب التصويـر مييـل إىل الطبعيـة
ـة وتأخـذ الشكـل النحـت تكـون اخلطـوط عميق

وقـد . ؛ مـع ميـل إىل الدكنـة والقتامـة)V(الالتيـين 
ختيـل بعضهـم التقنيـة الـيت كـان يتبعهـا ذلـك 
الفنـان القديـم يف إجنـاز نقوشـه؛ وذلـك  أنـه كـان 
يبـدأ برسـم املوضـوع املـراد نقشـه؛ أوال بواسطـة 

حفـر  مـادة تظهـر مـا يريـد رمسـه؛ ثـم يشـرع يف
نقـاط متتاليـة فـوق اخلطـوط املرسومـة؛ بواسطـة 
منقـاش مـن عظـام احليوانـات، أو مـن الصـوان 
املدبـب؛ وبعـد ذلـك يكمـل عملـه بوصـل 
النقـاط، حـىت تصبـح خطـا متصـل؛ ثـم جيتهـد يف 
صقـل تلـك اخلطـوط وتعميقهـا بأداة حجريـة صلبـة 
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ـ يف هـذه الفتـرة ـ وممـا يلفـت النظـر .. وحـادة
أن صـور اإلنسـان كانـت قليلـة جـدا؛ ومـا 
اكتشـف منهـا حـىت اآلن تظهـر ذلـك اإلنسـان 
ملَثَّمـاً بقنـاع مـن جلـد احليوانـات؛ بينمـا تكـون 
. أسلحتهـم عبـارة عـن هـراوات، وعـصي معقوفـة

كمـا يبـدو الكلـب كرفيـق دائـم ألولئـك 
ه فقـد يكـون هـو احليـوان األليـف الصياديـن؛ وعليـ

  .الوحيـد الـذي تظهـره تلـك الفتـرة
  

  :عصـر الرعـاة ـ
فتـرة : أمـا عصـر الرعـاة فيسميـه آخـرون

. اجلامـوس؛ بسبـب انتشـار صورهـا بشكـل واسـع
وعصـر الرعـاة هـذا  تضـحى فيـه الصـور أصغـر 

وهنـا . حجمـا؛ وتبـرز الرتعـة اإلطالقيـة املظهريـة
تغـدو الرسـوم متضمنـة لعينـات مجاعيـة أكثـر 
فساحـة؛ وبذلـك يتضـح التطـور الـذي سـاد؛ 

ويف هـذه الفتـرة ظهـرت . ةـبتجـاوز الصـور الفردي
الالتينيـة؛ بعمـق أقـل حـدة ) U(اخلطـوط يف شكـل 
ومـن احليوانـات املرسومـة يف هـذه . وأضعـف سـوادا

ـرن، والنعامـة، والغنـم البـري، وحيـد الق: الفتـرة
والغـزال، واخلرتيـر البـري، واألسـد، ومحـار 

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

قطعـان كاملـة؛ وإىل جانبهـا األغنـام واملعـز؛ يف 
ورمسـت جلـود . رعايـة الرعـاة وحراسـة الكـالب

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

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

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

ف؛ ممـا يفيـد وكانـت أثـداء البقـر ممتـدة إىل اخللـ
أـا كانـت حتلـب مـن خلفهـا؛ وليـس مـن 

أمـا الرعـاة فكانـت صورهـم تظهرهـم . اجلوانـب
عـراة؛ وأحيانـا يكونـون مستوريـن مبـآزر؛ وكانـوا 
يظهـرون يف الرسـوم منشغليـن حبيواناـم، أو 
منهمكيـن يف األعمـال البيتيـة، أو منهمكيـن يف أداء 

أو منشغليـن باالحتفـاالت، أو بعـض بعـض الطقـوس 
أمـا أسلحتهـم فقـد أصبحـت . األعمـال الزراعيـة

كمـا تظهرهـم بعـض . هي السهـام واألقـواس
الرسـوم وهـم يف وضـع القتـال؛ وقـد اكتشـف 
هنـري لـوت صـورا لبعـض احملاربـات مـن النسـاء؛ 
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كـن فيهـا يظهـرن بثـدي واحـد؛ وال يعـرف إن 
ذلـك سببـه اختـالط األمـر عـلى الرسـام؛  كـان

حبيـث لـم يتمكـن مـن التمييـز بيـن الصـورة 
اجلانبيـة والصـورة الكاملـة؛ أو أنـه كـان صادقـا يف 
تصويـره لنسـاء تعمـدن بتـر أحـد ثـدييهـن؛ 
ـدف إزالـة العائـق الـذي مينعهـن عـن استعمـال 

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

  .الرعـاة
  

  :عصـر احلصـان ـ
أمـا العصـر الـذي نسـب إىل احلصـان؛ فسـمي 
بذلـك نتيجـة لكثـرة صـور هـذا احليـوان يف 

سـوم املنحوتـة عـلى الصخـور يف تلـك الفتـرة الر
ومسـاه بعـض الباحثيـن أيضـا عصـر . الزمنيـة

وباإلضافـة إىل احلصـان تشتمـل ). العربـة(الدبابـة 
املاعـز، : رسـوم ذلـك العصـر عـلى صـور

والغـزالن، والنعـام، والزرافـات، واألسـود الصغيـرة، 
ن كانـت يمـن والريـم؛ عـلى أن صـورة احلصـا

وكـان اإلنسـان يظهـر فيهـا . عـلى تلـك الرسـوم
كمـا . الـدروع، والرمـاح: بأسلحـة جديـدة مثـل
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أخـذت صـور الرجـال واحليوانـات تبـدو يف شكـل 
وكـان احلصـان يبـرز مـن خـالل . هنـدسي

فلتلـك العربـات عجلتـان أو . العربـات الـيت جيرهـا
وادان أو أربعـة جيـاد وكانـت ع؛ وجيرهـا جــأرب

وتعلـو تلـك . تظهـر باستمـرار وهي يف حـال طـراد
العربـات مظـالت تغـطي السائـق الواقـف عـلى 

  .منصتهـا وبيـده زمـام اخليـل
  

  :عصـر اجلمـلـ 
أمـا عصـر اجلمـل ـ اجلمـل ذي السنـام 
الواحـد طبعـا ـ فيظهـر فيهـا هـذا احليـوان مـن 

ـوم أقـل جـودة وإتقـان فـين؛ ممـا خـالل رس
عصـر الصياديـن، : عـرف يف الفتـرات السابقـة كـ

ويسـمى هـذا العصـر أيضـا بفتـرة . وعصـر الرعـاة
التيفينـاغ؛ بسبـب وجـود هـذه الكتابـة منقوشـة 
عـلى الصخـور؛ إىل جانـب الصـور املنقوشـة 

ويـال؛ ويبـدو أن هـذا العصـر استمـر ط. واملرسومـة
حبيـث ميكـن دمـج الفتـرة اإلسالميـة ضمنـه؛ ألن 
بعـض النقـوش أخـذت تظهـر احلـروف العربيـة إىل 

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

واعتبـر موقعهـا املنبسـط يف اهلـواء الطلـق؛  والفانيـن؛
وهـذا مـا . أضخـم وأعظـم متحـف يف العالـم

جعـل الباحـث والرحالـة السويسـري جـورج 
 ]هنـري[تذكـرت معـرض لـوت : ((غريستـر يقـول

يف باريـس؛ فذكـرت أن صـور تاسيـلي قـد أغنـت 
ـف وقـد اكتش. العالـم بكنـوز مـن اجلمـال الفـين

ميـدان جديـد؛ يدهـش عشـاق الفـن، ويـدور 
برؤوسهـم؛ وهـو مـع ذلـك ليـس بامليـدان 

عـلى ] رينيـه[ ووافقـين موسـو . اهـول كليـة
طاملـا أن عشـاق الفـن هـؤالء ال : "رأيـي وقـال

أمـا األخصـائي . يهتمـون إال بالشكـل واللـون
ـه ال فيستثيـره هـذا االكتشـاف بالطبـع؛ ولكن

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

فهـو . واألسئلـة الـيت ال يستطيـع اإلجابـة عليهـا
أشبـه مـا يكـون مبحاسـب يريـد أن يصـفي 
حساباتـه وأن يستخلـص نتائجهـا؛ ولكنـه يواجـه 

حلسـاب؛ لـم كـل حلظـة بنـدا جديـدا مـن ا
فقـد أضـاف لـوت ... يكـن الحظـه يف البدايـة
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نفسـه مـادة جديـدة؛ عندمـا قـام بـأول  ]هنـري[
 جـرد منظـم للصـور الصخريـة يف وادي جـرات

وقـد نقـل فريقـه أربعـة . م1959يف عـام  ]جـراد[
آالف صـورة مـن جممـوع هـذه الصـور؛ 

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

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

قدمـا، والفيلـة الـيت ترتفـع مخسـة  25يبلـغ طوهلـا 
ولكـن باإلضافـة إىل . ضعشـر قدمـا عـن األر

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

وقـد . فيهـا الستـار عـن صـور صخريـة جديـدة
تـم اكتشـاف حنـو مـن عشريـن ألـف صـورة يف 

عـلى اجلـدران الصخريـة يف السنـوات القليلـة 
وأعتقـد أن هـذا الرقـم هـو ـ عـلى . الصحـراء

ويسـرد "... كـل حـال ـ أقـل مـن احلقيقـة
متحـف صـور الصحـراء قصـة احلركـة، 
واحلضـارات املتعاقبـة، واألجنـاس، والشعـوب، 
والقبائـل، والعشائـر الـيت أتـت معهـا إىل الصحـراء 
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عـن أسالفهـا تقاليـد فنيـة بفنهـا؛ أو ورثـت 
ولكـن مـاذا . كانـت قائمـة ثـم محلـت رسالتهـا

متثـل هـذه األساليـب الفنيـة املختلفـة؟ وهـل 
يكـون كـل أسلـوب منهـا تعبيـرا عـن فنـان 
فـرد، أو عـن مدرسـة، أو عشيـرة؟ وهـل تطـورت 
هـذه األساليـب يف وقـت متزامـن وبصـورة 

سلسـل تاريـخي؟ وهـل يف اإلمكـان مستقلـة أو يف ت
تتبـع آثـار أي نظـام متسلسـل تارخييـا؛ سـواء 
بصـورة نسبيـة أو مطلقـة؟ وأيـة حضـارات أو 
أجنـاس أو شعـوب أو قبائـل أو عشائـر هلـا عالقـة 
ـذه األساليـب؟ وهـل كـان سكـان الصحـراء 
مـن السـود أو السمـر أو احلمـر أو البيـض؟ 

هـذه األسئلـة الـيت نوجههـا إىل بعضنـا  كانـت
أمـا القائمـة احلقيقيـة فأطـول مـن هـذه . البعـض
  . 1))بكثيـر

  
  :األثـاث واحلـليب ـ 

النمـوذج الثـاين ـ مـن اإلجنـازات الفنيـة ـ 
هـي احلـلي الـيت كـان يتحـلى ـا ذلـك اإلنسـان 

ذي كـان املغـريب القديـم، ثـم املتـاع واألثـاث الـ
والسبـب يف . يستعملـه يف أداء أغراضـه احلياتيـة
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تصنيـف مـا ذكـر بيـن النمـاذج الفنيـة هـو تلـك 
العنايـة الـيت كـان خيـص ـا حليـه ومتاعـه؛ 
حبيـث يتفنـن يف تصميـم أشكاهلـا، ثـم حيـرص 
عـلى تزيينهـا ببعـض الزخـارف؛ قصـد إضفـاء 

هـذا وقـد كـان ذلـك . اشـيء مـن اجلماليـة عليهـ
اإلنسـان املغـريب القديـم ـ يف احلقيقـة ـ ينظـر إىل 
مـا ينجـزه مـن فنـون؛ عـلى أنـه عمـل عـادي 
تقتضيـه احليـاة؛ وليـس ترفيهـا، وال متعـة ختـص 

أمـا احلـلي ـ فكمـا هـو معـروف . خنبـة معينـة
لـدى املختصيـن ـ فـهي مستمـدة مـن أصـول 

  . ؛ هلـا عالقـة وطيـدة بالسحـرقدميـة
واألدوات الـيت يستعملهـا ذلـك اإلنسـان املغـريب 

أظافـره، أو بعـض اآلالت : يف النحـت والزخرفـة هي
احلـادة املصنوعـة مـن الصـوان، والعظـام؛ باإلضافـة 
ـَرة الـيت يلـون ـا رسوماتـه، ويضـفي عليهـا  إىل املَغ

أمـا اإلجنـازات . رونقـاـ بواسطتهـا ـ مجـاال و
بيـض النعـام املزخـرف، : الفنيـة فينجزهـا عـلى

واألقـراط، والقالئـد، واألسـاور املعدنيـة، واخلالخـل، 
واألواين الفخاريـة، واجللـود، باإلضافـة إىل بعـض 
املتـاع املصنـوع مـن األلـواح اخلشبيـة، وبعـض 

احلديديـة التحـف واألسلحـة املصنوعـة باملعـادن 
والنحاسيـة، والفضيـة الـيت أخـذ يتفنـن فيهـا يف 

  .. العصـور املتأخـرة
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وكـان املغـريب القديـم يستمـد مواضيعـه الفنيـة 
مـن الطبيعـة احمليطـة بـه؛ وتغلـب عـلى أعمالـه 
األشكـال اهلندسيـة؛ تلـك األشكـال املميـزة للفـن 

كـان يتجنـب ويبـدو أنـه . األمازيـغي حـىت اآلن
رسـم اخلطـوط املنحنيـة بقـدر اإلمكـان؛ وإن اضطـر 

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

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

وهـو مـا تظهـره .. التقليـد قائمـا إىل يومنـا هـذا
الشواهـد بـاألوراس، وبـالد القبائـل، واهلقـار، 

وغيـره مـن املناطـق اجلزائريـة، واملغربيـة .. والتاسيـلي
   ..املتعـددة

والبـد ـ هنـا ـ مـن اإلشـارة إىل أن  ؛هـذا
الفـن األمازيـغي ـ بنماذجـه كلهـا ـ قـد تطـورت 
أغراضـه، ومواضيعـه، وتقنياتـه؛ عبـر العصـور الـيت 
مـر ـا هـذا الشعـب العريـق؛ إذ تأثـرت فنونـه 
بفنـون شعـوب أخـرى؛ جلبهـا معهـم احملتلـون 

ق، وفينيقييـن، ورومـان، لبـالد املغـرب؛ مـن إغريـ
هـذا باإلضافـة إىل .. فعـرب، وأسبـان، وإفرنـج إلـخ

مـا اكتسبـه هـذا الشعـب مـن فنـون نتيجـة 
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الختـالط أبنائـه بشعـوب أخـرى كذلـك عـن 
طريـق اهلجـرات، واملعامـالت التجاريـة؛ مثـل 
الشعـوب السودانيـة يف جنـوب البـالد، ومصـر يف 

ـوب الضفـة املقابلـة عبـر البحـر شرقهـا؛ وشع
وهكـذا أضـحي الفـن األمازيـغي . األبيـض املتوسـط

مطعمـا بالتـراث اإلنسـاين؛ الـذي أبدعتـه ثقافـات 
  ..متنوعـة؛ كانـت معروفـة منـذ حقـب قدميـة جـدا

  
  :الفـن املعمـاري ـجـ 

رمبـا يكـون أقـدم إجنـاز معمـاري بـدائي 
لقديـم؛ هي تلـك املصاطـب أو شيـده اإلنسـان ا

القبـور الرابضـة يف بعـض املناطـق مـن بـالد 
املغـرب؛ منهـا ـ عـلى سبيـل املثـال ـ القبـور 
الـيت عثـر عليهـا يف منطقـة اهلقـار؛ وهي الـيت 
أدهشـت الباحـث والرحالـة السويسـري جـورج 

وينتشـر فـوق : ((1غريستـر؛ حيـث وصفهـا بقولـه
م البالتيـن عـدد كبيـر مـن القبـور احلجريـة مناجـ

ذات أشكـال غريبـة؛ فبعضهـا ال يرتفـع أكثـر مـن 
شبـر فـوق سطـح األرض، وبعضهـا عـلى شكـل 
اسطوانـة قطرهـا ثـالث يـاردات، وبعضهـا عـلى 

، كمـا أن بعضهـا ]شقهـا[برتقالـة " حـز"شكـل 
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هـا لكـل من" البوصـالت"عـلى شكـل زوج مـن 
قدمـان؛ طـول الواحـدة منهمـا عشـرون يـاردة، 
وميتـد بينهمـا حجـر مسطـح عـلى طـول ثالثيـن 
يـاردة مـن الشمـال إىل اجلنـوب، ويف وسطـه 

. اإلبـرة" خـرم"غيـر مفتوحـة مثـل " نقـرة"
ويعـزو الطـوارق هـذه القبـور ومـا شاهـا مـن 

ـطى إىل مردة القبـور املماثلـة يف الصحـراء الوس
أسطورييـن؛ يعتقـدون أـم عاشـوا يف  ]عتـاة[

وعـلى الرغـم مـن احلفريـات . الصحـراء قبلهـم
الـيت قـام ـا غوتييـه ومولـود؛ إال أن اخلبـراء مـا 
زالـوا حائريـن أمـام هـذه التماثيـل؛ فالقبـور متثـل 
أضرحـة تعـود إىل مـا قبـل اإلسـالم، وتشيـر إىل 

واألكثـر مـن . ام متطـور يف اللحـد والدفـننظـ
. هـذا أننـا ال نعـرف شيئـا عـن هـؤالء النـاس

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

وهـذا مـا ميكـن . يف أشكـال هندسيـة ملفتـة للنظـر
الحظتـه مـن خـالل اهلياكـل الضخمـة الـيت م

جتلـت يف شكـل خمـروطي، أو عـلى صـورة أهـرام 
وقـد تطـور حجمهـا، وتصميمهـا مـن . صغيـرة

ورمبـا كـان قبـر . البساطـة إىل أوضـاع فنيـة متقنـة
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بواليـة تيبـازة ) ومعناهـا القمـر(كليوباتـرة سيليـنـه 
بيـن جمموعـة األهـرام  هـو الشكـل األكثـر تطـورا

املخروطيـة املنتشـرة يف بـالد املغـرب كلهـا؛ هـذا 
باإلضافـة إىل مدراسـن القريـب مـن باتنـة، وجـدار 

ومثـة مـن يـرى مـن . الرابـض غـرب تيـارت
الباحثيـن أن أهرامـات مصـر مستمـدة يف أصوهلـا 

  .. مـن بعـض هـذه النمـاذج اللوبيـة
قالـه ـ أيضـا ـ  اـن إثبـات مـوالبـد هنـا م

الباحـث السويسـري جـورج غريستـر عـن هياكـل 
أخـرى شيـدت قدميـا يف منطقـة اهلقـار؛ حيـث 

وتقـف ثالثـة أبنيـة كاكـواخ األسكيمـو : ((قـال
إـا مبنيـة مـن . فـوق التـل يف املنطقـة" أغلـو"

؛ احلجـارة املنحوتـة، وقـد وثقـت بعضهـا بالطيـن
وتشبـه إىل حـد كبيـر ـ عنـد الفحـص ـ خاليـا 

وأحـد هـذه األبنيـة خـال، أمـا اآلخـران . النحـل
إـا تبـدو كمخـازن الـذرة؛ الـيت . فمغلقـان

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

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

غيـر . اإلنسـان القديـم يتطلـع إىل التفنـن يف مسكنـه
ك السكـان ظلـوا متمسكيـن أن الرحـل مـن أولئـ

مبساكنهـم املتنقلـة؛ إذ كانـت سهلـة للتفكيـك 
أمـا الذيـن اختـاروا االستقـرار مـنهـم .. والنقـل

فقـد تفننـوا يف مساكنهـم؛ الـيت كانـت يف البدايـة 
عبـارة عـن كهـوف زينـت ببعـض النقـوش؛ ثـم 

وغالبـا . أضحـت أكوخـا مبنيـة بالطيـن واحلجـر
مـا يتـم اختيـار األماكـن املرتفعـة لبنـاء القـالع 
واألبـراج؛ الـيت ختصـص حلفـظ الذخائـر ضـد 

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

د غـدت وقـ. وسـط الـدار معرضـا للهـواء الطلـق
دور األمازيـغ بعـد مـدة متيـل إىل اجلمـال، وتوفيـر 
الراحـة لسكاـا؛ وذلـك نتيجـة الحتكاكهـم 
بعناصـر طارئـة مـن حضـارات عديـدة؛ جاورـم 
واختلطـت ـم؛ فكـان التأثيـر واضحـا جليـا؛ 
وهـو مـا ميكـن تتبعـه يف هـذه األيـام؛ مـن 

  ..ول األمازيغيـة املختلفـةدـإجنـازات الكيانـات، وال
وكمـا استفـاد أبنـاء هـذه البـالد مـن فنـون 
أمـم وحضـارات عديـدة؛ فقـد استفـادت أمـم 
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أخـرى ـ أيضـا ـ مـن الفـن املغـريب؛ منـذ حقـب 
ويعـزز هـذا الـرأي . ضاربـة يف أعمـاق التاريـخ

النـص الـذي ورد يف املختصـر الكبيـر ملوسوعـة 
مهمـا بلـغ منـو الرجـل : ((وترمجتـه هيالروس؛ 

فهـو لـم يعـد ] املوجـود بأوروبـا[النياندرتـايل 
يظهـر يف آخـر الطـور املوستيـري إال يف شكـل 
إنسـان متأخـر؛ وإن هجـوم رجـال جـدد؛ قادميـن 

هـو مـن إفريقيـة؛ عـن طريـق إيطاليـا وأسبانيـا؛ 
 عليهـا الـذي سيبـث عقليـة مغايـرة؛ تنبـين

  . 1))وتنجـر عنهـا نشـأة الفنـون
  

  :املوسيـقى والغنـاء والتمثيـلـ  د
متلكتـين حيـرة؛ مبعثهـا مـا جـاء يف كتـاب 
ورقـات حلسـن حسـين عبـد الوهـاب؛ فيمـا يتعلـق 
بالفنـون اجلميلـة واملوسيـقى ـ عـلى اخلصـوص ـ 
لـدى األمازيـغ؛ إذ ينـفي هـذا الباحـث وجـود 

وهـذا هـو قولـه .. ـون مجيلـة أو موسيـقي لديهـمفن
مهمـا تتبـع الباحـث رسـوم احلضـارة، : ((بالضبـط

واتمـع الرببـري؛ الـذي يقطـن مشـال إفريقيـة ـ  
مـن قديـم الزمـان ـ فإنـه ال جيـد للفنـون 

                                     
1 Grand Mémento Larousse - Tome 1 - p: 159. ومدنيـة المغـرب العـربي، ص ،
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اجلميلـة ـ ومنهـا املوسيـقى ـ أدىن أثـر يذكـر؛ 
هـايل األصلييـن كانـوا وغايـة مـا يقـال أن األ

يتغنـون ببعـض أحلـان ساذجـة بسيطـة؛ رمبـا 
قلـدوا فيهـا أغـاين الزنـوج احمليطيـن ـم مـن 
ناحيـة اجلنـوب ـ الصحـراء الكبـرى والسـودان ـ 
فالقبائـل احملافظـة عـلى بربريتهـا األوىل مازالـت 
تصـوت بأحلـان أقـرب مـا تكـون إىل إيقـاع 

وميكـن االستـدالل عـلى بساطـة ... ييـنالسودان
املوسيـقى ـ ألي شعـب كـان ـ بـآالت الطـرب 

فاألمـم الرببريـة . الـيت يستعملهـا هلـذا الغـرض
) الشبابـة(ليـس هلـا مـن األدوات إال مزمـار؛ وهي 

يتخـذ يف الغالـب مـن القصـب؛ ينفـخ فيـه، أو 
؛ )القمبـري(نـوع مـن الربـاب ذي وتريـن ال غيـر 

. وهـو عيـن مـا يوجـد عنـد الزنـوج البدائييـن
وهـذا مـن أكبـر الشواهـد عـلى تأخـر التلحيـن 

وكذلـك الشـأن يف األصـوات نفسهـا، . عندهـم
جبـل : الـيت تتغـىن ـا القبائـل الرببريـة مثـل

وأهـل ) الريـف(ـ كتامـة قدميـا ـ وبـالد ) زواوة(
األدىن واألقـصى؛ ) السـوس(ن جبـال املغـرب مـ

فـإن اإليقـاع فيهـا بسيـط جـدا؛ وال يتجـاوز 
بعـض مقامـات السلـم؛ شبيـه مـا يشاهـد عنـد 

وهـذه هي األحلـان الساذجـة الـيت . السودانييـن
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وجدهـا العـرب عنـد عشائـر الرببـر ملـا فتحـوا 
البـالد عليهـم؛ وبـقي استعماهلـا شائعـا بيـن 

ـان األصلييـن إىل أن امتـد التعريـب يف البـالد، السك
ورسـخ يف البـالد اللوبيـة؛ فتحولـت أوضاعهـم 
بالتدريـج إىل أوضـاع عربيـة؛ وانتشـرت عـلى مـر 
الزمـان مـن احلواضـر العربيـة أو املتعربـة حـىت 

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

وممـا زاد . حـث املعـروف بالتدقيـق والتحقيـقالبا
اندهـاشي؛ ذلـك املـزج واخللـط بيـن حقـب 
خمتلفـة؛ فهـو خيلـط بيـن فتـرة مـا قبـل التاريـخ 

وكـان مـن األفضـل أن خيصـص فقـرة . وبعـده
للحديـث عـن املوسيـقى يف ذلـك الزمـن ـ إن 

ـ وجـدت طبعـا مـن خـالل النقـوش املكتشفـة 
ثـم ينتقـل إىل زمـن القرطاجييـن، ثـم العصـر 
الرومـاين؛ وبعـد ذلـك يدخـل يف موضـوع املوسيـقى 

ولكنـه أشـار بشكـل . يف العهـد العـريب اإلسـالمي
خاطـف خللـو النقـوش مـن أي إشـارة للموسيـقى؛ 
. ثـم انتقـل مباشـرة إىل احلديـث عـن العهـد العـريب

مـاين ال خيلـو مـن عينـات، مـع أن العصـر الرو
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ومنـاذج تؤكـد اهتمـام فئـة مـن األمازيـغ 
  ..باملوسيـقى؛ يف شكلهـا املتطـور

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

خاصـا بشرشـال؛  ـا ـ معهـداًلتدريسهـا ونشره
كمـا قـام هـو نفسـه بتأليـف موسوعـة موسيقيـة 

أمـا التمثيـل فقـد أسـس يوبـا أيضـا . ضخمـة
هـذا باإلضافـة . معهـدا لتدريسـه يف شرشـال كذلـك

إىل معهـد النحـت الـذي أسسـه يف عاصمتـه 
ولـم يكـن يوبـا هـو الوحيـد املهتـم . شرشـال
اجلميلـة ببـالد املغـرب آنئـذ؛ فثمـة  بالفنـون

آخـرون كانـت هلـم االهتمامـات نفسهـا؛ ألن 
التأثيـر اإلغريـقي والفينيـقي والرومـاين البـد أن يولـد 
اهتمامـا معينـا بيـن السكـان؛ وإذا لـم يهتـم بذلـك 

وهـذا مـا .. السكـان كلهـم فقـد يهتـم بعضهـم
س أفـراد تلـك حـدث يف شعـوب أخـرى؛ فليـ

وعليـه فمجـرد وجـود .. الشعـوب بكاملهـم فنانيـن
تيـار فـين معيـن ـ حـىت وإن كـان خفيفـا ـ 

ولـكي . فذلـك يعـين حصـول النشـاط وتوفـره
يتسـىن دراسـة هـذا امليـدان بشكـل معمـق ودقيـق؛ 

الفينيقيـة : يستحسـن دراسـة، ومتحـص الفترتيـن
ـا مينحاننـا معلومـات أوسـع والرومانيـة؛ فلعلهم
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معنـا مـا قالـه احملـامي  وقـد مـر.. وأمشـل
أعتـرف : ((واألديـب الفيلسـوف األمازيـغي أبوليـوس

بـأين أوثـر مـن بيـن اآلالت شـق القصـب 
البسيـط أنظـم بـه القصائـد يف مجيـع األغـراض 
املالئمـة لـروح امللحمـة أو فيـض الوجـدان، ملـرح 

إذن فالشبابـة الـيت . 1))لهـاة أو جـالل املأسـاةامل
استهـان ـا حسـن حسـين عبـد الوهـاب كانـت 
مـن اآلالت احملببـة لذلـك األديـب الفيلسـوف؛ 
الـذي جـال يف مصـر، وبـالد اإلغريـق، وبـالد 
الرومـان؛ ومسـع مـا فيهـا مـن آالت متطـورة، 

يـدة مـن كمـا مسـع وتعـرف عـلى منـاذج عد
الفنـون املوسيقيـة؛ ولكنـه مـع ذلـك ظـل حمبـا 
آللـة الشبابـة؛ ألـا مـن تراثـه، وقـادرة عـلى أداء 

  ..مـا تفيـض بـه نفسـه مـن أغـراض
أمـا القـول بالتأثيـرات الزجنيـة؛ فـال يعـين 
ذلـك خلـو البـالد مـن الفنـون املوسيقيـة بالتمـام؛ 

التأثيـرات الزجنيـة قـد تعـود  خاصـة إذا علمنـا أن
وهـذه التأثيـرات هي .. بداياـا إىل آالف السنيـن

إحـدى سنـن الكـون؛ فالشعـوب كلهـا تتأثـر 
وتقتبـس مـن غريهـا؛ وبذلـك تتبـادل اإلنسانيـة 
اخلبـرات والتجـارب، وهكـذا متتـزج الثقافـات، 
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يت وتلقـح احلضـارات بعضهـا بعضـا؛ ومـن هنـا يـأ
وقـد مـر أيضـا مـا جـاء يف .. التنـوع والثـراء

موسوعـة الروس الـيت تنـص عـلى التأثيـرات الفنيـة 
: لبـالد املغـرب عـلى أوروبـا يف احلقـب احلجريـة

وإن هجـوم رجـال جـدد؛ قادميـن مـن إفريقيـة؛ ((
عـن طريـق إيطاليـا وأسبانيـا؛ هـو الـذي سيبـث 

بـين عليهـا وتنجـر عنهـا نشـأة تن عقليـة مغايـرة؛
 ,une invasion d’hommes nouveaux venant d’Afrique)))). الفـن

par L’Italie et L’Espagne, répandra une mentalité différente, 
provoquant la naissance de l'art.))1 .  . ،إذن فالتأثيـر متبـادل

.. ـة نفسهـاوالتأثيـر قديـم ـ أيضـا ـ قـدم اإلنساني
  ؟    ..فمـا العيـب يف ذلـك

  
  :النظـام القبـلي ـ)4

تـدرج اتمـع املغـريب القديـم ـ منـذ عصـور 
قدميـة جـدا ـ يف تنظيـم حيـاة أبنائـه، وتطويرهـا 

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

ومبـرور الزمـن . املذكـور مـن األسـرة النمـوذج
أصبحـت تلـك األسـر تشكـل مـا صـار يعـرف 

وكغريهـم مـن اتمعـات .. اآلن بالعشيـرة، أو القبيلـة
                                     

1 Grand Mémento Larousse - Tome 1 - p: 159. ومدنيـة المغـرب العـربي، ص ،
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القدميـة اضطرـم احليـاة القاسيـة لالنسيـاق وراء 
هـذا النهـج االجتمـاعي؛ الـذي فرضتـه الطبيعـة 

فاملشهـور عـن .. ليـةأو القبي واملعـروف بالقبليـة
اتمـع األمازيـغي أنـه كـان مؤلفـا مـن قبائـل ال 
حتـصى؛ مقسمـة بدورهـا إىل أجـزاء أصغـر؛ ميكـن 
أن تكـون مبثابـة بطـون وأفخـاذ وعشائـر؛ كمـا 

وقـد .. لي عنـد العـربـكـان عليـه التقسيـم القب
) العائـالت(تشكلـت تلـك القبائـل مـن األسـر 

تطـورة، ومـن جمموعـات أخـرى؛ تكـون قـد امل
ومـن . انضمـت إليهـا بواسطـة احللـف واجلـوار

جهـة أخـرى ميكـن أن تكـون احلـروب قـد 
اضطرـم إىل التكتـل ضمـن أحـالف أوسـع مـن 

وى القبيلـة؛ فتضـحى يف شكـل مجهـرات ـمست
كبـرى؛ ينتـج عنهـا كيانـات قـد تقـوم مقـام 

مثـل األحـالف الـيت شكلـت كيانـات يف الـدول؛ 
: املناطـق الشماليـة مـن بـالد املغـرب؛ وهي

ولالستـدالل عـلى .. مورطانيـا، ومازيسولـة، وماسولـة
هـذا ـ مـن خـالل النصـوص القدميـة الـيت وردت 
عـن اإلغريقييـن والرومانييـن ـ ميكـن تلخيـص مـا 

يـة قدميـا بسـرد متـت معرفتـه عـن القبائـل املغرب
،  Masaseli ماسايسيـلي: أمساء بعـض منهـا مثـل

 وكانـاري،  Autoles وأوتولـويل، Banivrae وباينـوراي
Canarii  ،واجليتـول Gaetulia ، والقارمـونـت 
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،  Aethiopia وأيثيوبيـا،  Garamantes) كارمانـيت(
،  Macae وماكـاي،  Phazonii وفـزاين،  Massiliوماسيـلي 
،  Marmaridae ومارمايـداي،  Nasamones وناسامـوين
  . Louatah 1 ولواتـه،  Mareotae وماريوتـاي

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

فهنـاك يف الداخـل؛ : ((املغـرب اجلنوبيـة بقولـه
ذه القفـار؛ تقـوم صحـراء ليبيـا؛ وعـلى أرض هـ

مساحـات واسعـة مـن الرمـال متتـد مـن طيبـة يف 
 العمونيـونويعيـش ... مصـر إىل أعمـدة هرقـل

عـلى بعـد عشـرة أيـام مـن طيبـة؛ وعـلى بعـد 
عشـرة أيـام أخـرى منهـا إىل الغـرب؛ تقـع 

 أهـل نسامـونالعقيلـة؛ وهي واحـة يـزرع فيهـا 
عـلى بعـد عشـرة أيـام و... أشجـار النخيـل

أخـرى مـن العقيلـة؛ جبـل رمـلي آخـر؛ فوقـه 
ينبـوع وواحـة مـن أشجـار النخيـل كغريهـا مـن 

ويف هـذه املنطقـة يعيـش شعـب قـوي . الواحـات
وهـذا الشعـب يغـطي  .القارمونـتوعظيـم يـدعى 

وهنـا تعيـش  !؟؟..األرض بامللـح ثـم يـزرع القمـح
ـران الـيت تـرعى الكـأل وهي تسيـر إىل أيضـا الثي

فقروـا ملويـة إىل األمـام؛ : الـوراء للسبـب التـايل
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ولـذا فـهي تضطـر إىل املسيـر إىل اخللـف عندمـا 
ويطـارد هـؤالء القرامونـت ... تـرعى الكـأل

ـ الذيـن يعيشـون يف الكهـوف ـ  األحبـاش 
هـؤالء ويعتبـر . بعربـات جترهـا جيـاد أربـع

األحبـاش الذيـن يعيشـون يف الكهـوف أسـرع 
لكـن ساكـين الكهـوف يأكلـون . النـاس عـدوا

األفـاعي والسحـايل وغريهـا مـن احليوانـات 
وال تشبـه اللغـة الـيت يتحدثـون ـا . الزاحفـة

لغـة أي شعـب آخـر؛ فهـم يهـذرون مثـل 
  .2))الوطـواط

ا ورد ضمـن فـإذا مـا دقـق الباحـث فيمـ
املصـادر اإلغريقيـة والرومانيـة سيتضـح لـه أن 
أولئـك األحبـاش أو اإلثيوبييـن؛ كمـا تسميهـم تلـك 

الرجـال الذيـن : ومعـىن الكلمـة باإلغريقيـة(املصـادر 
؛ ليسـوا مـن الزنـوج؛ فهـم )أحرقتهـم الشمـس

بلـون بـين؛ وتقاطيـع وجوههـم ختتلـف عـن 
ورمبـا كانـوا منتشريـن يف كامـل .. جنيـةالتقاطيـع الز

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

القارمونـت فهـو مـن اجلنـس األبيـض؛ وقـد كـان 
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حمـط اهتمـام كثيـر مـن املؤرخيـن والباحثيـن؛ بـدءا 
ا بـقي يكتنـف غيـر أن غموضـا كثيفـ.. ريودوتـس

أصولـه؛ إذ ال يعـرف املختصـون ـ حـىت اآلن ـ مـن 
وإىل . أيـن أتـت األفـواج األوىل منـه إىل هـذه الديـار

ومثـة مـن .. أي جهـة نزحـوا واختفـوا فيمـا بعـد
يـرى أن هلـم عالقـة مـا مـع الشعـوب البحريـة 
القادمـة مـن البحـر األسـود؛ بينمـا يـرى آخـرون 
أن هلـم عالقـة ـ وإن مازالـت غيـر واضحـة املعالـم 

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

أمـا نزوحهـم فيـرى بعضهـم أن الفتـح 
اإلسـالمي أجربهـم عـلى النـزوح جنوبـا؛ حيـث 
متركـزوا يف التاسيـلي واهلقـار؛ وبذلـك قـد يكـون 

وهـذا الـرأي . م الطـوارقأحفـاد القارمونـت هـ
ويبـدو أن هـذا . 2رمبـا حـظي بقـدر مـن الصحـة

الشعـب انضـم إىل صـف القرطاجييـن يف حروـم 
ضـد رومـا؛ إذ كانـوا ضمـن جيـش حنبعـل يف 
تلـك احلـروب؛ وقـد كانـوا معـه يف حصـاره 

وملـا تغلبـت رومـا عـلى قرطاجـة؛ . لرومـا أيضـا
ـت مصـدر إزعـاج هلـا  مبناوشاـم، بـقي القارمون

وعندمـا تطاردهـم جيـوش .. وغزواـم املفاجئـة
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رومـا؛ ينسحبون إىل أعمـاق الصحـراء؛ ويغلقـون 
ومبـرور الوقـت استطاعـت . آبـار امليـاه خلفهـم

رومـا ترويضهـم وكسبهـم إىل صفهـا؛ إذ غـدوا ـ 
املسلـط يف القـرن األول امليـالدي ـ ضمـن جيشهـا 

واحي الـيت ـوالراجـح أن الن. عـلى الصحـراء
: سيطـرت عليهـا قبائـل القارمونـت هي مناطـق

ويقـال أن نفوذهـم امتـد  .فـزان والتاسيـلي واهلقـار
واطئ احمليـط األطلنـطي، وجنوبـا إىل ـغربـا حـىت ش

  .النيجـر
وكمـا نسبـت الفتـرة الفنيـة ـ الـيت تصنـف 

الصخـور ـ إىل احلصـان والعربـة؛ نقـوش وصـور 
مـع . فإـا كانـت تسـمى أيضـا بفتـرة القارمونـت

أن ال شـيء يثبـت اـم هـم الذيـن زخرفـوا 
ونقشـوا تلـك الصخـور بصـور اجليـاد وعرباـا؛ 
ذلـك أنـه ثبـت أن مجاعـات أخـرى ـ غيـر 
القارمونـت ـ كانـت جتـوب الصحـراء املغربيـة؛ 

وحيـاول الباحـث . طـة عربـات جترهـا اخليـولبواس
جـورج غريستـر أن يضـع معالـم تكشـف لـه 

ولكـن الدليـل قـد : ((1الطريـق الغامـض فيقـول
قـام عـلى أن الليبييـن الذيـن كانـوا دائـمي 
اإلغـارة عـلى حـدود مصـر الغربيـة كانـوا 
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ل يستخدمـون اخليـول يف القـرن الثالـث عشـر قبـ
وتذكـر أسطـورة عـن دولـة الفراعنـة . امليـالد

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

عربـة فرديـة العجـالت؛ غنموهـا مـن زعيـم ليـيب 
ويظهـر هـذا الدليـل؛ أن احلصـان والعربـة . وأوالده

لواقعـة إىل الغـرب مـن قـد وصـال إىل البـالد ا
. مصـر ال مـن وادي النيـل؛ بـل مـن الشمـال

فـفي القـرون األخيـرة مـن األلـف الثـاين قبـل 
امليـالد جـاءت موجـة مـن الشعـوب الـيت تسـمى 
بالبحريـة مقتحمـة حـوض البحـر األبيـض 

ومـن . املتوسـط؛ وقادمـة مـن البحـر األسـود
ـؤالء األقـوام قـد هبطـوا يف احملتمـل أن يكـون ه

برقـة، وكانـوا مسئوليـن عـن دفـع الليبييـن شرقـا 
ومـن احملتمـل أن يكـون القارمونـت . ضـد مصـر

ويوضـح . قـد شكلـوا جـزءا مـن هـذا الغـزو
هـذا االفتـراض املالمـح البحـر ـ متوسطيـة يف 

مالبـس : الصخـور الصحراويـة القارمونتيـة كـ 
ـال والنسـاء، وأفخـاذ سائـقي العربـات الرج

الضيقـة وأكتافهـم العريضـة، وكذلـك اجليـاد وهي 
  )).يف حالـة غـارة
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وقبـل االنتقـال إىل فتـرة مـا بعـد الرومـان؛ 
البـد مـن اإلشـارة ـ ولـو بـشيء مـن اإلجيـاز؛ 
بسبـب ضحالـة املعلومـات ـ إىل بعـض القبائـل 

ـ دون أن تتعمـق املصـادر يف  الـيت تـردد ذكرهـا
الكـالم عـن أوضاعهـا االجتماعيـة والسياسيـة ـ 

فقبيلـة . وقبيلـة املزاملـة، قبيلـة جدالـة: منهـا
جدالـة كانـت حتتـل السهـوب اجلنوبيـة لنوميديـا؛ 
وقـد شغلـت جيـوش الرومـان، وأقضـت مضاجعهـم 

ة املزاملـة أمـا قبيلـ. يف ديـار املغـرب زمنـا طويـال
فكانـت جتـاور املقاطعـة القرطاجيـة الرومانيـة؛ 
وبالتحديـد مبحـاذاة ضفـاف وادي مـالق؛ وكانـت 
قـد انتفضـت ثائـرة ضـد احلكـم الرومـاين عـدة 

هـذا باإلضافـة إىل عـدد مـن القبائـل الـيت .. مـرات
كانـت حماطـة بغمـوض كثيـف؛ وكـل مـا يعـرف 

امـت بثـورات ضـد الرومـان عنهـا؛ أـا ق
والونـدال مثـل القبائـل الـيت ثـارت يف جبـال 

؛ بيـن سكيكـدة وقسنطينـة، ثـم  Bavaresالبابـور
 Lesالتكتـل القبـلي الـذي عـرف باحللـف اخلمـاسي 

Quinquégentiens  ؛ وهـو عبـارة عـن مخـس قبائـل
ـة؛ حتالفـت يف املنطقـة احملصـورة بيـن دلـس وجباي

؛ فاركسـنباإلضافـة إىل قبيلـة أخـرى بزعامـة 
انضمـت إليهـم؛ قادمـة مـن مرتفعـات بلعبـاس 

ثـم القبائـل األوراسيـة الـيت ثـارت يف عهـد . غربـا
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؛ الـذي متكـن مـن يوضـاسالونـدال بزعامـة 
االستيـالء عـلى منطقـة واسعـة غـريب األوراس 

ىل جانـب املمالـك هـذا إ. مبحـاذاة سهـل احلضنـة
بـالد النمامشـة، واحلضنـة : القبليـة الـيت تشكلـت يف

؛ املعرفـة اآلن حبجـر  Altava، وآلطـاوة أرثايـاسبإمـرة 
الـروم؛ شـرق تلمسـان، وصافـار جنـوب وهـران؛ 

، ثـم اململكـة الـيت نشـأت مازونـةبقيـادة اإلغليـد 
  .ماستينـاسجنـوب شرشـال بزعامـة 

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

الـيت تدخـل ضمنهـا األحـداث الـيت حصلـت بعـد 
الفتوحـات اإلسالميـة؛ فهي أكثـر وضوحـا مـن 
الفتـرات املاضيـة؛ ألن املصـادر العربيـة كانـت أكثـر 

وأوسـع حديثـا عـن عنايـة بالسكـان األصلييـن، 
وكـان الكتـاب العـرب . القبائـل األمازيغيـة

يعتمـدون يف أخبارهـم عـلى روايـات أمازيغيـة؛ 
  .مصدرهـا النسابـة األمازيـغ أنفسهـم

وإذا اعتمدنـا عـلى مـا ذكـره النسابـون عـن 
األمازيـغ، ومـا نقلـه املؤرخـون العـرب عنهـم؛ 

يـة تنتـشـر عبـر بـالد جنـد أن القبائـل األمازيغ
اجلـزر (املغـرب كلهـا؛ مبـا فيهـا جـزر الكنـاري 

؛ باإلضافـة إىل مساحـات واسعـة مـن )اخلالـدات
: األجـزاء الشماليـة للبـالد السودانيـة؛ املعروفـة اآلن
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بالسينيغـال ومـايل والنيجـر والتشـاد؛ ثـم اجلـزء 
وا مهيكليـن وكانـ. الغـريب مـن الصحـراء املصريـة

ضمـن قبائـل كثيـرة؛ ال ميكـن معرفـة عددهـا 
غيـر أن النسابـة واملؤرخيـن حصـروهـا . بالتحديـد

قـد تصـل يف كثافتهــا، . ضمـن فئتيـن عظيمتيـن
وتشعبهـا إىل مرتبـة شعـب، أو جـذم؛ حسـب البنـاء 

وعنـد . القبـلي املتبـع لـدى النسابـة العـرب
ه ابـن خلـدون يتضـح أنـه مراجعـة مـا كتبـ

صنـف القبائـل األمازيغيـة إىل صنفيـن؛ وجعـل كـل 
  :؛ ومهـاجـذمفئـة منهمـا يف مرتبـة 

  .مادغيـس األبتـر؛ نسبـة إىل جـذم البتـرـ 
  .برنـس؛ نسبـة إىل جـذم الربانـسـ 

: فمـن قائـل. وقـد اختلـف النسابـة يف أمرمهـا
ـد، وقائـل خبـالف بأمـا ينتميـان إىل أب واح

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

غيـر أنـه أشـار ـ يف موضـع . آبـاء برنـسذكـر 
ـا إىل أب واحـد؛ هـو آخـر ـ إىل احتمـال عودم

مادغـس، : فولـد بـر(: (؛ إذ قـالبـر
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أمـا ابـن خلـدون نفسـه فينسبهمـا . 1...))وبرنـس
  .مازيـغ بـن كنعـانمجيعـا إىل أب هـو 

ورمبـا تسـاءل بعضهـم؛ مـا هـو العائـق الـذي 
منـع اتمـع األمازيـغي مـن تطويـر نظمـه 

حتكاكـه مبجتمعـات االجتماعيـة؛ عـلى الرغـم مـن ا
كالفراعنـة، واإلغريقييـن، أخـرى متطـورة؛ 

؟ ومبعـث هـذا التسـاؤل .والرومانييـن ،والفينيقييـن
ـ حسبمـا يبـدو ـ هـو أنـه لوحـظ عـلى 
األمازيـغ متسكهـم بالنظـم القبليـة؛ يف الوقـت الـذي 

 القرطاجيـة ةـاإلمرباطوريتربـض إىل جوارهـم 
كانـت تتفاخـر مبؤسساـا املدنيـة، الكبـرى؛ الـيت 

ة ـوبعـد سقـوط اإلمرباطوري. والعسكريـة، والعمرانيـة
ة أخـرى؛ قامـت ـالقرطاجيـة؛ خلفتهـا إمرباطوري

عديـدة بيـن األمازيـغ،  رومانيـة مستعمـراتبـزرِع 
ويف عمـق مواطنهـم؛ تستنـد إىل نظـم مدنيـة 

ومـع هـذا . طريقـا متطـورة؛ وال تعـرف القبليـة هلـا
بـقي األمازيـغ عـلى حاهلـم؛ الـذي يهيمـن عليـه 

  . املتحجـر القبـلي النظـام
وعـلى الرغـم مـن االجتهـادات احملـدودة الـيت 

؛ العاهـل األمازيـغي الشهيـر ماسينيسـاقـام ـا 
كتشجيع القبائـل عـلى االستقـرار، والعمـل بالفالحـة، 

                                     
  .495: جمهـرة أنسـاب العـرب، ص 1
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سـات جديـدة؛ ال تعمـل مبنطـق وتشييـد دولـة مبؤس
القبليـة؛ فإنـه فشـل يف تغييـر التركيبـة االجتماعية؛ أو 
حـىت بعـث حركـة قويـة تستطيـع االستمـرار يف 

والعلـة يف ذلـك تتمثـل . 1النهـج الـذي شـرع فيـه
أحدمهـا : ـ كمـا يبـدو ـ يف عامليـن اثنيـن

ي فهـو فأمـا اخلـارج. خـارجي، واآلخـر داخـلي
؛ ذلـك الوجـود اينـوالروم، الفينيـقيالوجـود 

األنـاين، القمـعي، املستبـد؛ وإن اختلـف وجهيهمـا، 
  . وتباينـت مواقفهمـا

فالوجـود الفينيـقي بـدأ يف شكـل حمطـات 
جتاريـة شيـدت عـلى طـول الساحـل؛ بـدءا بسنـة 

م؛ وهي السنـة الـيت تـم فيهـا تأسيـس .ق 1101
ثـم تطـور ـ . ؛ يف خليـج تونـسأوتيكـةمركـز 

فيمـا بعـد ـ حـىت أضـحى كيانـا قريبـا مـن 
ة ـثـم دولـة هلـا اعتبارهـا؛ فإمرباطوري. الدولـة

عظـمى؛ سيطـرت عـلى البحـر األبيـض املتوسـط 
مـع العلـم أـم ظلـوا يقدمـون الضرائـب . بكاملـه

ة ثالثـة قـرون السنويـة لألمازيـغ أو الليبييـن؛ طيلـ
وعندمـا استفحـل أمرهـم؛ وجـد األمازيـغ . ونصـف

                                     
والجيـاللي؛ تاريـخ . 134: ، ص ص1: جوليـان؛ تاريـخ إفريقيـا الشماليـة، ج. ش  1

 :M. Kaddache, L’Algerie dans L’Antiquite, pp.62 :، ص1: الجزائـر العـام، ج
68-72. F. Decret et Mhamed Fantar, L’Afrique du Nord dans L’Antiquité, 

p: 132-139.  
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. أنفسهـم حتـت سلطـان مـن كانـوا حتـت محايتهـم
يعيشـون يف ظـل  قرطاجـةوملّـا كـان الفينيقيـون يف 

مؤسسـات الدولـة املنظمـة؛ فقـد تفوقـوا عـلى 
األعـداد اهلائلـة مـن األمازيـغ، واستخدموهـم، 

ملصاحلهـم، ومصالـح دولتهـم؛ كمقاتليـن؛ وسخروهـم 
وعـلى الرغـم . وكعمـال، وكمستهلكيـن لبضائعهـم

مـن الفتـرة الزمنيـة الطويلـة الـيت استوطنـوا خالهلـا 
بـالد الليبييـن؛ فإـم ظلـوا متقوقعيـن عـلى 
أنفسهـم، وحريصيـن علـى ضمـان عـدم اختـراق 

نظـم األرستقراطيـة األمازيـغ تمعهـم احملصـن بال
  . املنيعـة

أمـا الرومـان فكانـوا ينظـرون ـ منـذ جميئهـم 
ـ إىل األمازيـغ نظـرة متعاليـة؛ وباملقابـل كانـوا 
يرصـدون بالدهـم بعيـون مشحونـة باألطمـاع يف 

وعندمـا سنحـت الفرصـة املواتيـة؛ انقضـوا . ثرواـا
ـان عمـا ولـم يشـذ سلـوك الروم. عـلى فريستهـم

عـرف يف تاريـخ اإلنسانيـة؛ عـن سلوكيـات الغـزاة 
احملتليـن؛ إذ اهتمـوا مبـا تـدره البـالد عليهـم مـن 

ثـم . خيـرات؛ دون االلتفـات إىل مـا ينفـع سكاـا
اـم توغلـوا يف عمـق البـالد؛ أكثـر ممـا ذهـب 

فبينمـا اكتـفى هـؤالء بالشريـط . إليـه الفينيقيـون
لساحـلي، وبعـض املناطـق الداخليـة؛ فيمـا يعـرف ا

ـ اآلن ـ بتونـس؛ نـرى الرومـان قـد زرعـوا 
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معسكراـم يف داخـل البـالد؛ حـىت وصلـوا ـا إىل 
وعـلى الرغـم مـن تواجدهـم . مشـارف الصحـراء

بيـن السكـان األصلييـن للبـالد؛ فإـم حرصـوا 
جتاهلـوا مساعدـم عـلى عـدم االختـالط  ـم، و

ثقافيـا، : عـلى تطويـر نظمهـم، أو ترقيتهـم
وبذلـك حالـوا بيـن السكـان، وبيـن . واقتصاديـا

  . مـا ميكـن أن ينفعهـم حضاريـا
هـذا عـن العامـل اخلـارجي؛ أمـا العامـل 

؛ عجـز علـل نفسيـة، وثقافيـةالداخـلي فيتمثـل يف 
. ص منهـا أو ذيبهـاأبنـاء هـذه البـالد عـن التخلـ

 بالعصبيـةوميكـن حصـر هـذه العلـل فيمـا عـرف 
ونظـرا لضيـق اـال هنـا؛ أحيـل القـارئ . القبليـة

الكريـم إىل كتـايب الـذي سيصـدر ضمـن هـذه 
العصبيـة القبليـة ظاهـرة : السلسلـة؛ بعنـوان

؛ ففيـه مـا يـفي باحلاجـة عـن وتارخييـة اجتماعيـة
ومـا ميكـن اإلشـارة إليـه يف هـذا . ـة العصبيـةنظري

اـال؛ هـو مـا متـت مالحظتـه عـلى اتمـع 
األمازيـغي؛ مـن عـدم اكتـراث مبـا كـان يتحـرك 
حولـه مـن نظـم، ومظاهـر حضاريـة يتميـز ـا 

واألغـرب مـن ذلـك . احملتلـون، أو اـاورون هلـم
معرفتهـم للفينيقييـن،  كلـه أـم احتكـوا ـ قبـل

؛ الـيت الفرعونيـة مصـروالرومـان ـ حبضـارة 
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إىل التربـع عـلى ) الليبييـن(توصـل بعـض األمازيـغ 
ومـع هـذا . 1عرشهـا؛ لفتـرة معينـة مـن التاريـخ

لـم جيلبـوا معهـم إىل بالدهـم شيئـا هامـا مـن 
حضارـا، أو نظمهـا؛ الـيت جتـاوزت مرحلـة 

مـا عـدا بعـض املظاهـر اجلنائزيـة، . يـة القبليـةالعصب
  .            والدينيـة احملـدودة

وملـا قـدم العـرب ـ خـالل الفتـح اإلسـالمي 
ـ إىل هـذه الديـار؛ وجـدوا يف اتمـع األمازيـغي 

: مـن ذلـك. تشاـا كبيـرا باتمـع العـريب
سيـة للعصبيـة، ة، واإلفـرازات النفـالتقسيمـات القبلي

. وغيـر ذلـك.. وأسلـوب العيـش، وحـب الغـزو
وباملقابـل لـم جيـد األمازيـغ لـدى العـرب ـ مـا 

الديـن ميكـن أن يأخـذوه  منهـم ـ سـوى 
احلنيـف؛ ملـا وجـدوا فيـه مـن تعاليـم  اإلسـالمي

مسحـة، وعادلـة، وصادقـة؛ لـذا فقـد سارعـوا إليـه، 
لنواجـذ؛ حـىت أضحـوا أكثـر وعضـوا عليـه با

متسكـا بـه مـن بعـض العـرب الوافديـن إىل بـالد 
  . املغـرب أنفسهـم

  
   

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

L’Afrique du Nord, p p: 42- 46   
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   :اهلجــراتـ )5
قبـل البـدء باحلديـث عـن أنسـاب القبائـل 
البتريـة؛ أو الربنسيـة يستحسـن التوقـف عنـد ظاهـرة 
مهمـة؛ وهي ظاهـرة هجـرة بعـض األحيـاء 

نتقاهلـا مـن مكـان إىل آخـر؛ يف داخـل األمازيغيـة، وا
بـالد املغـرب، أو خـارج إطـار مواطنهـم األصليـة؛ 
وذلـك بانتقاهلـم إىل األندلـس، أو بـالد املشـرق 

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

م؛ مـن شعـوب البـالد عـلى اتصـال مـع غريهـ
  . احمليطـة ـم؛ يف الشـرق، والشمـال، واجلنـوب

  
  :اهلجـرة مـن وإىل الشـرقـ أ 

؛ الـيت مصـرفـفي اجلانـب الشـرقي تبـرز  
حـوايل ) الليبييـن( باألمازيـغتكـون قـد احتكـت 

سنـة قبـل امليـالد؛ حيـث عرفـوا ـ آنئـذ ـ  3300
فمنـذ هـذا التاريـخ بـدأت . Tehenou التهينـوباسـم 

تتكلـم عنهـم نقـوش الفراعنـة، ولوحاـم األثريـة؛ 
 الرابعـة، واخلامسـة :واألنشودتيـن، نارميـر كلوحـة

، واآلثـار األخـرى  Neit نايـتة ـلآلهلـة الفرعوني
الـيت تشخـص املقاتليـن الليبييـن؛ ممتشقيـن 

مبقاتليـن  الثـاين رمسيـسكمـا استعـان . أسلحتهـم
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؛ يف بدايـة القـرن الثالـث عشـر؛ األمازيـغمـن 
الثالـث  رمسيـسواضطـر . احلتييـنلصـد هجمـات 

م؛ حيـث .ق 1189أيضـا إىل مهادنتهـم حـوايل سنـة 
  . منهـم بالدلتـا)) عشـرات اآلالف((أسكـن 

ويف هـذا البـاب يقـول شـارل أنـدري 
لليبييـن املرتزقـة واستغـل أحـد القـواد ا: ((جوليـان

وذه عـلى ـالفـوضى الـيت تبعـت ذلـك؛ فبسـط نف
وغـزا . مصـر الوسـطىيف  Hierakléopolisة ـهرقل

الدلتـا،  Sheshonq1 شيشنـق األولخليفتـه السابـع 
 وأسـس األسـرةوقسـم األرض بيـن الليبييـن، 

ويصـور لنـا الفـن . ق ـ م 950 الثانيـة والعشريـن
ول مـرة؛ جمتمعـا شغوفـا باملعـارك؛ الشعـيب أل

وخالفـا . خمالفـا متـام املخالفـة للمجتمـع املصـري
ملـا اعتقـد املؤرخـون طويـال؛ فـإن أحفـاد رسـل 

الذيـن أسسـوا  اإللـه آمون القـدامى ليسـوا هـم
الـيت اتسعـت رقعتهـا يف  Napataنباطـة  مملكـة

األول إىل  أواخـر القـرن الثامـن مـن الشـالل
أن  Reisner ريسنـاروأثبتـت حفريـات . احلبشـة

الليبييـن هـم الذيـن بسطـوا نفوذهـم عـلى أرض 
؛ كمـا فعـل ليبيـو الشمـال بالنسبـة الكـوش

لقـد كانـوا فرسانـا متحمسيـن جليادهـم؛ . للدلتـا
ولـم يوجـد أطـوع . ال سائـقي عربـات كالفراعنـة
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تـه مـن هـؤالء األجانـب ون، وكهنـلتعاليـم آم
وال شـك أن املدنيـة املصريـة . املستوطنيـن مبصـر

أشعـت بواسطتهـم عـلى الليبييـن الغربييـن؛ ورمبـا 
  .1))بلغـت أنوارهـا املتراميـة أقـصى غـرب إفريقيـا

هـذا مـا مسـح بـه اـال؛ خبصـوص هجـرة 
ا يف بعـض الفئـات األمازيغيـة إىل مصـر؛ واستقرارهـ

وبالطبـع لـم . تلـك الديـار يف العصـور الفرعونيـة
تكـن تلـك اهلجـرة هي األخيـرة؛ بـل حدثـت 

انتقـال : هجـرات أخـرى يف عصـور تلتهـا؛ منهـا
إىل  اجليـوش الفاطميـةالقبائـل الـيت كانـت تشكـل 
ومـن بيـن تلـك . مصـر؛ يف مراحـل عديـدة

كمـا انتقلـت . وزواوةكتامـة، وصنهاجـة، : القبائـل
أحيـاء مـن قبائـل أخـرى؛ إىل مصـر تلقائيـا؛ حبكـم 
اجلـوار طلبـا للمنفعـة، وحتسيـن العيـش؛ ومـن 

، ومجاعـات مـن لواتـةمجاعـات مـن قبيلـة : بينهـم
هـذا باإلضافـة إىل بعـض األفـراد . 2هـوارةقبيلـة 

يـة؛ يف رار يف الديـار املصرـالذيـن اختـاروا االستق
وتغلـب . فتـرات متفاوتـة؛ بعـد أداء فريضـة احلـج

عـلى هـؤالء النـاس صفـة العلـم، واملعرفـة؛ فهـم يف 
ولـم تقتصـر إقامتهـم يف الديـار . علمـاءالغالـب 

                                     
  .72: ، ص1: يـا الشماليـة، جتاريـخ إفريق 1
  .للتوسـع أنظـر موسى لقبـال؛ دور كتامـة 2
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املصريـة فحسـب؛ بـل استقـروا ـ أيضـا ـ يف بـالد 
  .الشـام، وفلسطيـن

وكمـا حصلـت هجـرات مـن الغـرب إىل 
لشـرق؛ حدثـت ـ أيضـا ـ هجـرات أخـرى مـن ا

الشـرق إىل الغـرب؛ حيـث كانـت مصـر هي املعبـر 
فوجـود جاليـة مـن . الرئيـسي؛ حنـو بـالد األمازيـغ

األمازيـغ ببـالد النيـل؛ منـذ عـدة قـرون قبـل 
امليـالد؛ يدعـم االفتـراض القائـل بوجـود اتصـاالت 

ال ـوهـذا االتص. واألمازيـغ بيـن املصرييـن القدمـاء،
كمـا أنـه ال يتوقـف يف . ال بـد أن يتأثـر، ويؤثـر

وعليـه ميكـن أن ميتـد التأثيـر ـ . حـدود معينـة
ال بيـن هذيـن الشعبيـن ـ إىل ـبواسطـة االتص

شعـوب أخـرى؛ مـن اجلهـة األخـرى؛ الـيت 
يفتـرض أـا ليسـت عـلى اتصـال مباشـر مـع 

وبذلـك أصبحـت مصـر مركـز . ألولالطـرف ا
الوسـط؛ وبواسطتـه اتصـل األمازيـغ بشعـوب 

 الكنعانييـن، والعربانييـن،: مثـل. أخـرى يف املشـرق
عرفـت هـذه البـالد .. ومـن هنـا. والعـرب

هجـرات يف االجتـاه املعاكـس؛ مـن الشـرق إىل 
يف أواخـر القـرن  الفينيقيـونالغـرب؛ حيـث قـدم 

ثـاين قبـل امليـالد؛ يف وقـت كـان الفينيقيـون ال
متأثريـن، ومتصليـن باحلضـارة املصريـة؛ الـيت كانـت 
. تضـم بيـن أحضاـا فئـات مـن بـالد األمازيـغ
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الع؛ ـوكتجـار نشطيـن؛ البـد للفينيقييـن مـن االستط
بواسطـة االستفسارات الشفهيـة أوال؛ وهـو مـا يوفـره 

وعليـه . تواجـدون معهـم يف املشـرقاألمازيـغ امل
ميكـن أن تكـون مصـر واسطـة ـ بـدون قصـد ـ 

  .يف اهلجـرة الفينيقيـة
أمـا اهلجـرات العربانيـة، والكنعانيـة األخـرى؛ 

فلسطيـن،  الـيت رمبـا تكـون حدثـت؛ انطالقـا مـن
والشـام؛ فلـم يظهـر هلـا سنـد تاريـخي قـوي 

ت كتـب املؤرخيـن العـرب حـىت اآلن؛ وإن كانـ
نسابـة ، أو نسابـة الرببـرتتكلـم عنهـا؛ نقـال عـن 

ومـع . ؛ ولكـن دون تقديـم أدلـة فاصلـةالعـرب
هـذا تواجـدت يف بـالد املغـرب فئـات تنتحـل 
الديانـة اليهوديـة؛ ويزعـم أعضاؤهـا بأـم مـن 

نـة مـع أن وجـود مجاعـات متدينـة بالديا. العربانييـن
اليهوديـة؛ ال يعـين ـ بالضـرورة ـ وجـود جنـس 

فكمـا دخلـت املسيحيـة إىل . مـن اليهـود العربانييـن
هـذه البـالد كديـن؛ ميكـن لليهوديـة أن تـأيت 

خاصـة وأن املصـادر التارخييـة . كديـن هي األخـرى
تتحـدث عـن قبائـل مـن أصـل أمازيـغي دانـت 

وكذلـك : ((ن خلـدون يقـولباليهوديـة؛ وهـذا ابـ
رمبـا كـان بعـض هـؤالء الرببـر دانـوا بديـن 
اليهوديـة؛ أخـذوه عـن بـين إسرائيـل عنـد 
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استفحـال ملكهـم؛ لقـرب الشـام وسلطانـه منهـم؛ 
كمـا كـان جـراوة؛ أهـل جبـل أوراس؛ قبيلـة 
الكاهنـة؛ مقتولـة العـرب ألول الفتـح، وكمـا 

دالوة، ـمـن برابـر إفريقيـة، وقنكانـت نفوسـة؛ 
ومديونـة، ولولـة، وغياثـة، وبنـو فـازان؛ مـن 
برابـرة املغـرب األقـصى؛ حـىت حمـا إدريـس 
األكبـر الناجـم باملغـرب؛ مـن بـين حسـن بـن 

نواحيـه مـن بقايـا  احلسـن؛ مجيـع مـا كـان يف
نـع ولكـن هـذه األقـوال ال مت. 1))األديـان وامللـل

حـدوث هجـرات ـ بالفعـل ـ وإن غابـت األدلـة 
  .القاطعـة

واهلجـرات العربيـة ـ بدورهـا ـ غزـا 
جمموعـة مـن األساطيـر؛ الـيت شوهـت احلقيقـة، 
ووضعتهـا يف مسـار يسوقنـا إىل متاهـات؛ ال ختـدم 

فـإن كنـا نشـك . التاريـخ الصحيـح هلـذه البـالد
اء يف املصـادر العربيـة؛ عـن يف صحـة كثيـر ممـا جـ

وتبـع،  إفريقـش بـن صيـفي،: عالقـة األمازيـغ بـ
 بـن إبراهيـم اخلليـل، والغساسنـة، وخلـم،اويقشـان 

وجـذام، ومحيـر بـن سبـأ، وجالـوت، والعماليـق، 
؛ فليـس معـىن هـذا النـفي عيـالن بـناوقيـس 

عـض القاطـع لوجـود آثـار مـا؛ تتعلـق جـرة ب
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اجلماعـات مـن الشـرق؛ إىل بـالد األمازيـغ، 
فكمـا . واختالطهـم بسكاـا، واندماجهـم ـم

هاجـر الفينيقيـون؛ ميكـن لغريهـم أن يهاجـروا 
ستبـقى هـذه النظريـات قابلـة .. وعليـه. كذلـك

للنقـاش؛ حـىت يظهـر مـا يعـزز إحداهـا، أو ينفيهـا 
ة ـ حـىت اآلن ـ خبصـوص واحلقيقـة الثابتـ. مجيعـا

يف  الفاحتيـن هجـرة العـرب: اهلجـرات العربيـة؛ هي
 وهجـرة اجليـوش الـيت بعـثالعهـد اإلسـالمي، 

إلمخـاد ثـورات  ـا األمويـون، والعباسيـون
يف  وهجـرة قبائـل هـالل وسليـماألمازيـغ املتتاليـة، 
 وقـد استقـر كثيـر مـن هـؤالء. العهـد الفاطـمي

. اجلنـد، واملهاجريـن يف بـالد املغـرب، واألندلـس
فهـذه اهلجـرات كلهـا؛ .. وكمـا سبـق ذكـره

جـاءت عـن طريـق مصـر؛ سـواء القادمـة مـن 
، العـراق، أو مـن الشـام، أو مـن العـرب جزيـرة

  .وفـارس
  

  :اهلجـرة مـن وإىل اجلنـوبب ـ 
ات هـذا مـا مسـح بـه اـال خبصـوص اهلجـر

أمـا اهلجـرات . اآلتيـة مـن الشـرق، والذاهبـة إليـه
اجلنوبيـة؛ فعرفـت ـ هي األخـرى ـ أخـذا، وعطـاء؛ 
مـن الشمـال إىل اجلنـوب، ثـم العكـس؛ وإن تـم يف 
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احلـال األخيـرة بشكـل أقـل حـدة، وأكثـر 
فالزاحفـون مـن األمازيـغ حنـو اجلنـوب؛ . غموضـا

؛ الـيت يقـال أن ـالد السنغـالبرمبـا وصلـوا حـىت 
). صنهاجـة(أي  صناكـةامسهـا اشتـق مـن كلمـة 

ألن االسـم املعـروف ـ سابقـا لتلـك الديـار ـ هـو 
، صوصـوثـم إىل الشـرق منهـا ). غانيـة(أو  غانـة

كَـوالتكـرور، ثـم )كاغـو(أو  ومـايل، وكَو ،
كلهـا وتقـع هـذه البـالد ). زغـاوة(أو  وزغـاي

وتعرضـت لزحفهـم؛ يف . جنـوب مواطـن األمازيـغ
ويبـدو أن القبائـل . فتـرات متفاوتـة مـن التاريـخ

صنهاجـة، : األمازيغيـة الـيت نزحـت إىل اجلنـوب هي
: ويقـول ابـن خلـدون .وهـوارة وملطـة، ومسوفـة،

ضعـف ملكهـم، ] غانـة[ أهـل غانيـةثـم إن ((
ستفحـل أمـر امللثميـن؛ وتـالشى أمرهـم، وا

ااوريـن هلـم مـن جانـب الشمـال؛ ممـا يـلي 
الرببـر كمـا ذكرنـاه؛ وعبـروا عـلى السـودان، 

وا منهـم ـواستباحـوا محاهـم، وبالدهـم؛ واقتص
اإلتـاوات، واجلـزي، ومحلـوا كثيـرا منهـم عـلى 

وباملقابـل يبـدو أنـه . 1))اإلسـالم؛ فدانـوا بـه
الـشيء نفسـه؛ بانتقـال فئـات مـن حـدث 

وإخضاعهـم لألمازيـغ . السـودان إىل مشـال مواطنهـم
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وهـذا مـا يشيـر . املتواجديـن يف عمـق الصحـراء
منسـا إليـه ابـن خلـدون؛ حيـن تكلـم عـن 

منسـا  لمـا كـان عليـه: ((سلطـان مـايل مـوسى
يـة مـن استفحـال ملكـه بالصحـراء املوال مـوسى؛

ووجـود عناصـر . 2))سلطانـه ؛ وقـوةواركـال لبلـد
سـوداء البشـرة مبواطـن األمازيـغ؛ خيـر دليـل عـلى 
انتقاهلـم إىل هـذه البـالد؛ منـذ حقبـة موغلـة يف 

  . القـدم
  
  :اهلجـرة مـن وإىل الشمـال جـ ـ

بـقي علينـا ـ اآلن ـ التعـرف عـلى اهلجـرات 
ق الشماليـة؛ حنـو بـالد الـيت متـت مـن املناطـ

ويبـدو أن كـل مـا توصـل إليـه . األمازيـغ
الباحثـون ـ يف هـذا البـاب ـ هـو أن البـوادر األوىل 

 اإلغريقييـن؛هلـذا االتصـال؛ رمبـا كانـت بواسطـة 
وإن كـان هـذا االفتـراض حيتـاج إىل حبـث أوسـع؛ 

ة ـنانيإلزالـة الغمـوض الـذي خلفتـه األساطيـر اليو
والثابـت ـ حـىت اآلن ـ هـو متكـن بعـض . القدميـة

اإلغريقييـن ـ خـالل القـرن السابـع قبـل امليـالد ـ 
مـن إقامـة عـدد مـن املستعمـرات الساحليـة يف 
املنطقـة احملصـورة بيـن مصـر، وطرابلـس؛ تلـك 
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 القريـيناملنطقـة املعروفـة يف القديـم باسـم بـالد 
Cyrénaique . جوليـان. أ.وعـن هـذا يقـول شـارل :

عـلى جنـد بـالد  الدوريطانيـونولـم يستقـر ((
وكانـت . م.ق 631إال حـوايل سنـة  Cyrénaiqueالقريـين 

. معـارك عنيفـة متكـررة الليبييـنهلـم مـع 
ولكنهـم اختلطـوا ـم اختالطـا وثيقـا، وتبنـوا 

وسعـوا إىل التـزوج تقاليدهـم اجلنائزيـة، وعقائدهـم، 
ولئـن هـم أسسـوا . باجلميـالت مـن نسائهـم

مدينـة برقـة يف أوائـل القـرن السـادس؛ فقـد 
 اصطدمـوا بقرطـاج عندمـا كـرروا حماوالـم

ونتيجـة ألنانيـة التاجـر؛ الـيت يتميـز . 1))التوسعيـة
ـا القرطاجيـون؛ فإـم حرصـوا عـلى منـع 

. اشـرة بيـن األمازيـغ، واإلغريقييـناالت املبـاالتص
ولـم يتـم ذلـك بوضـوح إال بعـد سقـوط 

  .قرطاجـة
أمـا  .االت األمازيـغ باإلغريـقـهـذا عـن اتص

ـ دون قصـد  قدمـوا الذيـن بالرومـان؛احتكاكهـم 
القرطاجييـن؛ الذيـن مكنوهـم بواسطـة ـ إىل إفريقيـة 

ـ مـن احتـالل ـ بعـد هزائمهـم احلربيـة أمامهـم 
قرطاجـة، والتعـرف ـ عـن قـرب ـ عـلى ثـروات 

ومـن هنـا بـدأت . بـالد األمازيـغ الطبيعيـة
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الفصـول األوىل؛ لالحتـالل الرومـاين، ثـم الونـدايل، 
م؛ السنـة .ق 204ثـم  البيزنـطي؛ ودام هـذا مـن سنـة 

 شيبيـونالـيت وطئـت فيهـا أقـدام القائـد الرومـاين 
ميالديـة؛ السنـة الـيت  429ض إفريقيـة؛ وحـىت سنـة أر

أرض األمازيـغ؛ حيـث الونـدال نزلـت فيهـا جيـوش 
؛ سنـة زحـف م534بقـوا يف هـذه الديـار حـىت سنـة 

؛ الذيـن دام حكمهـم لبـالد األمازيـغ؛ البيزنطييـن
؛ بـدءا بفتـح برقـة العـربحـىت قـدوم الفاحتيـن 

. م642أيديهـم ألول مـرة يف سنـة الـيت سقطـت يف 
وخـالل هـذه الفتـرة الطويلـة مـن الزمـن؛ عرفـت 
البـالد ـ الـيت أصبحـت تسـمى فيمـا بعـد 
املغـرب؛ نظـرا ملوقعهـا مـن بـالد العـرب ـ 
تعرضـت ملالحـم، وأحـداث يف منتـهى األمهيـة؛ 
. ةقامـت القبائـل األمازيغيـة فيهـا بـاألدوار الرئيسـ

ولكـن احلديـث عنهـا بإسهـاب خيرجنـا عـن جمـال 
هـذه الدراسـة؛ لـذا نتركهـا ملـن شـاء البحـث 

  .فيهـا
أمـا هجـرات األمازيـغ؛ انطالقـا مـن بالدهـم؛ 
يف اجتـاه الشمـال؛ فيبـدو أـم عرفـوا ـ منـذ آالف 
السنيـن؛ قبـل امليـالد ـ شعوبـا عديـدة؛ تسكـن 

اإلغريـق، والرومـان، : مثـل .مشـال وطنهـم
والقـوط،  والونـدال، واإلفرنـج، واجلرمـان،
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وهـذا مـا تشيـر إليـه بعـض . وغريهـم.. والصقالبـة
النصـوص التارخييـة؛ الـيت تسجـل وجـود فئـات 
أمازيغيـة ضمـن اجليـوش املشكلـة مـن شعـوب 
البحـر؛ منـذ بدايـة القـرن الثالـث عشـر قبـل 

: جوليـان أـم كانـوا. أ.د؛ ويف هـذا يقـول ش امليـال
وهـو رد . ضمـن احتـاد شعـوب البحـر العظيـم((

وقـد حتالـف . فعـل ضـد التوسـع اهلنـدي األوريب
 الليبييـن مـع قراصنـة الشمـالاللوبيـون أو 

، Sagalosالليسييـن، وسـردان سـارده أهـل سغلـوس 
؛ فكانـوا أغلبيـة نملنـوس، واآلخييـوترسيـن أهـل 

. 1227اجليـش الـذي هاجـم الدلتـا؛ بـدون نتيجـة 
اللوبييـن مـن وقـد يكـون أصـل هـؤالء 

اء قوادهـم تذكـر ـفقـد لوحـظ أن أمس. األطلـس
الـوارد ذكرهـم يف  أمسـاء النوميدييـنبالضبـط 

ومهمـا يكـن مـن أمـر .  A. Moretالتاريـخ املألـوف 
لـق امسهـم عـلى ليبيـا، ولعبـوا يف فهـم الذيـن أط

تاريـخ مصـر فيمـا بعـد دورا رئيسيـا؛ متزعميـن 
 ،Tehenouالتهانـو  كتلـة غيـر منسجمـة مـن

مـن هنـا حيـق لنـا . 1))واهلنـدو األوروبييـن
كيـف وجـدوا ضمـن هـذا احللـف؛ إن : التسـاؤل
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لـم تكـن هلـم اتصـاالت مسبقـة مـع أعضـاء 
  ؟..حللـفذلـك ا

واهلجـرات األمازيغيـة املنطلقـة حنـو الشمـال؛ 
والـيت ثبتـت ـ حـىت اآلن ـ هي اهلجـرات الـيت 
حدثـت خـالل حـروب قرطاجـة ضـد شعـوب 
أوربـا؛ إذ كـان الفرسـان النوميديـون يشكلـون 
جـزءا كبيـرا مـن جيشهـا؛ منهـم مـن كـان 

. ش نوميديـابقيـادة ماسينيسـا قبـل اعتالئـه عـر
وقـد كـان ـ أيضـا ـ إىل جانـب الرومـان يف تلـك 

أمـا . الديـار الشماليـة؛ ملـا تغلبـوا عـلى قرطاجـة
يف العصـر اإلسـالمي؛ فكانـت شبـه اجلزيـرة 
األيبرييـة مسرحـا مفتوحـا للقبائـل األمازيغيـة؛ إذ 

ومتـت . كانـوا أول مـن دخلهـا يف العهـد اإلسـالمي
اهلجـرات عـلى مراحـل عديـدة؛ بـدءا  هـذه

باحلملـة العسكريـة األوىل الـيت قادهـا القائـد 
؛ حيـث هـ92؛ يف سنـة طـارق بـن زيـاداألمازيـغي 

وإذا . قي أعضاؤهـا يف تلـك الديـار املفتوحـةـب
علمنـا أن تلـك احلملـة؛ كانـت تتألـف بالكامـل ـ 

سيتضـح عندئـذ أن ؛ أمازيغيـةتقريبـا ـ مـن عناصـر 
أول املقيميـن ـ مـن املسلميـن ـ يف ديـار األندلـس؛ 

وقـد أمجعـت املصـادر . كانـوا مـن األمازيـغ
التارخييـة عـلى هـذا؛ وإن اختلفـت يف حتديـد 

ولكـن أكثـر األقـوال تقـدر . عددهـم بالضبـط
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عددهـم باثـين عشـر ألفـا مـن األمازيـغ؛ ما عـدا 
. راد؛ الذيـن ال يتجـاوز عددهـم العشريـنبعـض األفـ

 إن اجليـش الـذي: ((ويف هـذا يقـول حسيـن مؤنـس
)). ادـكـان بربريـا صرفـا؛ أو يكأرسلـه مـوسى 

، وأخـذوا ففـاض سيـل الرببـر عـلى األندلـس((
ألن الرببـر )). ((النـواحي املفتوحـة يستقـرون يف

يف كـل ر انتشـروا، واستقـروا مـن أول األمـ
؛ وكانـت غالبيـة هـذه األفـواج األوىل؛ مـن ناحيـة

؛ ألن الزناتييـن كانـوا مـن زناتـةالرببـر املهاجريـن؛ 
أول الرببـر إسالمـا، وانضمامـا للعـرب؛ وكـان 

مـن الواضـح أن )). ((بـن زيـاد منهـم طـارق
أعـداد مـن اشتـرك مـن الرببـر يف فتـح األندلـس، 

ح غالـة كانـت تزيـد عـن أعـداد العـرب ويف فتـو
أضعافـا؛ وأن هـذه األعـداد لـم تقتصـر عـلى 

إذ أن تيـارا مـن مـن اشتـرك يف اجليـوش الغازيـة؛ 
اهلجـرة الرببريـة اتصـل، واستمـر عقـب الفتـح 

اجلزيـرة لـم يلبـث أن امتـأل  مباشـرة؛ وأن شبـه
هجـرات  ولـم تتوقـف. ((1ـؤالء املهاجريـن

األمازيـغ عنـد سنـوات الفتـح فحسـب؛ بـل 
استمـر نزوحهـم إىل ديـار األندلـس حـىت 

. هـ897سقـوطهـا ائيـا يف أيـدي النصـارى عـام 
                                     

  .378. 128. 75. 68: لـس، ص صفجـر األند 1
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خبـالف العـرب؛ الذيـن توقفـت هجـراـم 
والة؛ ـاجلماعيـة إىل األندلـس بانتهـاء عصـر ال

  . وبقيـت جتـرى بشكـل فـردي؛ ال غيـر
قـد توفـرت فـرص عديـدة للهجـرة و

األمازيغيـة؛ ضمـن جمموعـات كبيـرة؛ بفضـل زحـف 
اجليـوش الضخمـة؛ الـيت انتقلـت إىل تلـك البـالد؛ 
للجهـاد، أو لنجـدة بعـض احلكـام، أو لالستيـالء 

القبائـل األمازيغيـة الـيت استنجـد ـا : عليهـا؛ مثـل
وجيـوش هـد األمـوي، ابـن أيب عامـر؛ يف أواخـر الع

؛ الـيت خضعـت بـالد املرابطيـن، وجيـوش املوحديـن
 وجيـوش بـين مريـناألندلـس حتـت سلطامـا، 

. الـيت ضـت مـرات عديـدة لنجـدة األندلسييـن
باإلضافـة إىل الذيـن هاجـروا هروبـا مـن حكومـات 
بـالد املغـرب، أو مـن انتقـام شيـوخ بعـض 

املصـادر التارخييـة تتكلـم عـن عـدد و. القبائـل
وقـد ذكـر ابـن . كبيـر ممـن هاجـر بسبـب ذلـك

بعـض األسـر  1حـزم يف مجهـرة أنسـاب العـرب
األندلسيـة؛ الـيت تنتـمي يف أصوهلـا إىل قبائـل 

  : أمازيغيـة عديـدة؛ مثـل

                                     
   .502ــ  498: ص ص  1
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؛ الـيت أسنـدت أسـرة صبـرونومنهـا : ـ أوربـة
ون بـن شبيـب، وابنـه وكيـل ؛ كصربأليشـةإليهـم 

  .بـن صبـرونا
وبنـو ؛ لقنـت؛ مـن بنـو اخلـرويبومنهـا : ـ زناتـة
؛ كيحـىي بـن حممـد شنـت فبلـة؛ مـن الليـث

؛ أمـراء وبنـو عـزون. الليـث بـن شبـل ...بـنا
الـذي ينسـب ((؛ وهـم أبنـاء سعيـد؛ شنـت بريـة

  )).إليـه فحـص سعيـد بقـرب شـوذر
  .الشقنديـون بنـو مشـرِفمنهـم : زواوةـ 

 قرذَ يـرة، ؛ أصحـاببنـو مهلـبمنهـم : ـ كتامـة
ومنهـم كـان ((؛ إللبيـرةالتابعتيـن  وأشبرغيـرة؛

وبنـو )). حممـد بـن مهلـب؛ كاتـب مفـرج الوزيـر
  .البونـت؛ أصحـاب قاسـم

ـَة؛ أمـراء بنـو عبـدوسمنهـم : ـ صدينـة   .سرِت
؛ وإليهـم ينتسـب بنـو الغليـظمنهـم : صنهاجـة ـ

. األديـب أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد األعـلى
؛ وهـم أهـل الشاعـر الفحـل أيب عمـرو وبنـو دراج

أمحـد بـن حممـد بـن دراج القسطـلي، وحممـد بـن 
العـاصي بـن أمحـد بـن سليمـان؛ مـن بـين ذر بـن 

بـن ضريـس؛ ببلكونـة؛  و حيـىي. عيـسى بـن دراج
الـذي صـدم ابـن حفصـون؛ فأبطـل يـده ((

بالضربـة املشهـورة؛ فلـم يأكـل ابـن حفصـون بيمينه 
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)). بعدهـا، وعـاش بعد ذلـك حنـو ثالثيـن سنـة
وبنـو عبـد الوهـاب؛ بأشبونـة؛ وينتمـون إىل ميمـون 

بـن مجيـل؛ ابـن أخـت طـارق بـن زيـاد؛ ا
م ثـروة، وعـدد؛ وكـان منهـم قـواد، وكانـت هلـ((

؛ بـقي ممـن يتحلـون بالنشـاط ))وكتـاب، وفقهـاء
منهـم ـ يف وقـت ابـن حـزم ـ عبـد الوهـاب 

بـن حممـد بـن عبـد القـدوس؛ خطيـب جامـع ا
قرطبـة؛ ولـه كتـاب سجـل فيـه رحلتـه إىل 

ـَة؛ مـن وبنـو طاهـر بـن منـاع. احلجـاز   .أشون
قبـل  التطـرق لألسـر املديونيـة ـ هنـا : ـةـ مديون

ـ يستحسـن اإلشـارة إىل أن ابـن حـزم قـد أدرج 
ضمنهـم بعـض األسـر الـيت يـرى آخـرون بأـم 

ومنـذر . منهـم بنـو الزجـايل؛ الـوزراء. نفـزةمـن 
وبنـو طرينـة بـن . بـن سعيـد السومـايت؛ القـاضيا

م مـن أهلاصـة بـن غزلـون؛ أمـراء تيـروال؛ وهـ
أمـا البقيـة فالراجـح أـم . يطوفـت بـن نفـزاو

خـال بـين ذي النـون؛ : مـن مديونـة حقـا؛ وهـم
؛ أمـراء وبنـو هذيـل. ثابـت بـن عامـر املديـوين

ـَّا؛ اخلليـع وبنـو. شنـت بريـة وزغلـل بـن . بتاكُرن
يعيـش بـن فرانـك؛ صاحـب أم جعفـر باجلـوف؛ 

الـذي ينسـب إليـه مسجـد فرانـك ((وهـو 
؛ وبنـو نعمـان. بشاطبـة؛ وبنـو عميـرة)). بقرطبـة
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رهـط عامـر بـن فـرج بـن ((؛ وهـم بشنـت بريـة
  )).نعمـان

؛ بنـو سفيـان بـن عبـد ربـهمنهـم : ـ مصمـودة
صاحـب ((؛ وبنـو حيـىي ابـن كثيـر. احلاجـب

بنـو و)). مالـك؛ وكانـت هلـم ثـروة، وعـدد
ومنهـم الـذي تنبـأ ((؛ أشونـة؛ مـن طريـف

وحممـود، )). ((بربغواطـة؛ فاتبعـوه عـلى دينـه
ومجيلـة أختـه؛ الـيت ذاع صيتهـا، واشتهـرت 
بالشجاعـة، والفروسيـة؛ ومهـا ابنـا عبـد اجلبـار بـن 

بـن  وبنـو دانـس)). زاقلـة؛ القائـم مبـاردة
ـُلـنبيـرة؛ أصحـاب عوسجـة وقصـر دانـس ؛ ق
ونضيـف إىل هـذا مـا . ؛ ينسـب إىل جدهـمباجلـوف

جـاء يف كتـاب فتـح األندلـس؛ حيـث ذكـر أنـه 
أميـر بربـري ) يف جبـال رنـدة( بتاكُرنـاكـان 

يـدعى عبـد الرمحـن بـن عوسجـة؛ وهـو جـد 
املذكوريـن؛ وقـد  وبـين عوسجـة، بـين دانـس

ذلـك ـ يف اجلنـوب تكاثـرت أعدادهـم ـ بعـد 
حـىت أصبحـت تسـمى  الغربيـة؛ شنـت بريـةمـن 

تاجيـت؛ أصحـاب مـاردة؛  وبنـو. بـالد عوسجـة
حممـد بـن ومنهـم مسعـود بـن تاجيـت بـن 

هـو وأبـوه وجـده؛  كانـوا أصحـاب (( ؛تاجيـت
ـَجدانيـة ؛ ففـروا؛ إذ غلـب النصـارى قوريـة، ول
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ـْتوبن)). عـلى تلـك اجلهـة ؛ ـو مـضى بـن تيهل
ـَضىأمـراء  قصـر مـن  وبنـو رسيـن؛. قصـر م
مدينـة ؛ وتنسـب إليهـم وبنـو سالـم. أيضـا مـضى
؛ وتنسـب بـوادي احلجارة؛ وبنـو الفـرج؛  سالـم

. ؛ نسبـة إىل فـرج بـن سالـممدينـة الفـرجإليهـم 
 وقـال ابـن القوطيـة أن زعيـم األمازيـغ. وبنـو أران
ـ لـدى قـدوم عبـد الرمحـن  مـرورجبهـات 

الداخـل إىل األندلـس ـ كـان يسـمى إبراهيـم بـن 
  .مصمـودةشجـرة؛ وهـو مـن 

؛ شوذنـة؛ أمـراء بنـو إليـاسمنهـم  :ـ مغيلـة
؛ أمـراء زروال وبنـو. وهـم أهـل أمحـد بـن إليـاس

  .املُنتانِيـة
وزيـر ؛ أهـل البنـو وانسـوسمنهـم  :ـ مكناسـة

  .سليمـان بـن وانسـوس
بـالط وإليـه ينسـب  عوسجـة؛منهـم : ـ ملـزوزة

ومنهـم كـان إبراهيـم بـن (( بشنـت بريـة عوسجـة
بـراح؛ قاتـل أزهـر ابـن مهلـب املولـد؛ الفـارس 

؛ مـن عمـل والبـةاملشهـور الذكـر؛ مـن أهـل 
شنـت ؛ أمـراء )نبيـه(أو  وبنـو تيـه)). بريـة شنـت

 شنـت بريـة؛ أمـراء وبنـو أيب األخطـل. بريـة
، وبـذة؛ صاحـب وآل عامـر بـن وهـب. أيضـا

  .ومـا يتبعهـا
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، شاطبـة؛ أمـراء عميـرة بنـومنهـم : ـ نفـزة
بطـن ؛ وينتسبـون  مجيعـا إىل هوتوتـة؛ أمـراء وبـالل
  ). وهلاصـة(أو  أهلاصـة

ـَراطي ومنهـم :ـ هـوارة ـم رهـط أيب ؛ وهبنـو القم
وبنـو . معـدن طالـوت بـن بسطـام بـن العـاصي

؛ رزيـن وبنـو. ووبـذة، أقْليـش؛ أمـراء ذي النـون
، مدلّيـن؛ والة  فَرفَريـن وبنـو. السهلـةأمـراء 
: منهـم. وكـان هلـم ثـروة، وعـدد(( ومـاردة؛

خطـار بـن سعيـد بـن فرفريـن، وأبـو عمـرو بـن 
وبنـو  )).ن فرفريـن؛ كلهـم ويل مدليـنهاشـم بـ

وهـم مـن ولـد أيب مـوسى ((؛ املَرشانيـون جهـور
عبـد الرمحـن بـن مـوسى الفقيـه؛ املشبـه بالشعـيب 
يف زمانـه؛ وكـان هلـم عـدد، وثـروة؛ وبقيـت 

كمـا نزلـت بعـض )). منهـم اآلن بقيـة صاحلـة
لـوالة ـ حسـب اجلماعـات مـن هـوارة؛ يف عصـر ا

  .ابـن القوطيـة ـ بالقـرب مـن جيـان
ـْمومنهـم : ـ وزداجـة لي؛ الفقهـاءبنـو د.  

وأورد حسيـن مؤنـس ـ نقـال عـن كتـاب 
 .César Eمنـازل الرببـر يف األندلـس ـ لسيـزار دوبلـر 

Dubler  بعـض األماكـن؛ الـيت مسيـت بأمساء للقبائـل
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بأـا كانـت منـازل قدميـة  األمازيغيـة؛ ممـا يـوحي
  :1مـن هـذه املنازل. لتلـك القبائـل

مكـان موجـود اآلن يف   Villa  Nova  de  Oureniـ 
  .أمازيـغ وهـران؛ نسبـة إىل الربتغـال

؛ نسبـة إىل الربتغـالمكـان يوجـد حاليـا؛ يف  Tunis ـ
  .األمازيـغ مـن تونـس

؛ نسبـة إىل الالربتغـيوجـد اآلن يف   Alquerubim ـ
  .أمازيـغ القيـروان

أمازيـغ ؛ نسبـة إىل الربتغـاليوجـد يف   Arzilaـ 
  .أصيـال

يوجـد يف الشـرق بالقـرب مـن  Adzenata ـ
  Castellonقسطليـون 
  .زناتـةنسبـة إىل 

؛ نسبـة إىل الردةبالقـرب مـن  Senetأو  Sanet ـ
  .زناتـة

ـة إىل ؛ نسبطركونـةبالقـرب مـن   Benisanet ـ
  .زناتـة

  .زناتـة؛ نسبـة إىل الردةبالقـرب مـن   Butsenit ـ
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؛ نسبـة الربتغـاليف  جواردابالقـرب مـن   Barasal ـ
  .مـن زناتـة بـرزال بـينإىل 
 االبـرة؛؛ عنـد الثغـر األعـلىيف  Mequinenza ـ

  .مكناسـةنسبـة إىل 
  .صنهاجـة؛ نسبـة إىل قسطليـونقـرب   Ceneja ـ
؛ نسبـة إىل سرقسطـةإحـدى ضـواحي  Cenija ـ

  .صنهاجـة
  .صنهاجـة؛ نسبـة إىل الربتغـاليف  Azinhaga ـ

؛ نسبـة إىل الوليـد بلـدبالقـرب مـن  Cotanesـ 
  .كتامـة

؛ نسبـة إىل شقوبيـةأحـد أحيـاء  Cotanillos  ـ
  .كتامـة

    .كتامـة؛ نسبـة إىل الربتغـاليف  Alcoutimو  Cotimos  ـ
  .غمـارة؛ نسبـة إىل أنكـابناحيـة   Benigomar ـ
  .غمـارة؛ نسبـة إىل Soria صوريـةبناحيـة   Gomara ـ
  .غمـارة؛ نسبـة إىل جليقيـةيف  Gomerisو  Gomeriz ـ
    .الربانـس؛ نسبـة إىل أبلـهبناحيـة   Albornos ـ

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

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


  

وقـد اشتملـت هـذه الدراسـة القيمـة عـلى 
رى؛ الـيت تثبـت احلجـم كثيـر مـن العينـات األخـ

الكبيـر الـذي وصلـت إليـه هجـرات األمازيـغ إىل 
ومثـة مواضـع . بـالد األندلـس؛ واستقرارهـم ـا

كثيـرة يف بـالد األندلـس بقيـت حتمـل أمسـاء قبائـل 
الـيت سـمي ملايـة : أمازيغيـة؛ مـن ذلـك مثـال

ويوجـد  .ريـهالتابـع لكـورة  ؛إقليـم ملايـةبامسهـا 
بوادي يف ذلـك اإلقليـم وادي؛ يسـمى ـ أيضـا ـ 

الـيت مسيـت ـا املدينـة  صدينـةثـم . ملايـة
 مدينـة أوربـةثـم . شذونـةاملتواجـدة يف كـور 

 التابعـة ألعمـاللواتـة ثـم . دانيـةالتابعـة إىل 
وهي مـن أعمـال  جـراوةثـم ناحيـة . فـريش

الـيت كـان يسـمى  رنـاتاكثـم . فحـص البلـوط
يف شـرق األندلـس؛  أنـدارةثـم . إقليـم رنـدةـا 

ومثـة أماكـن بأمسـاء . قبـل أن ختـرب أثنـاء الفتنـة
قبائـل أمازيغيـة كثيـرة يف األندلـس ـ يضيـق هـذا 

مسيـت هـذه .. اـال عـن تعدادهـا ـ وبالطبـع
ئـل األمازيغيـة األماكـن ـذه األمسـاء؛ نسبـة إىل القبا

  . الـيت تغلبـت عليهـا، واستوطنتهـا
ويبـدو أن جـل املناطـق الشماليـة الـيت تسـمى 
بالثغـر؛ كانـت منـازل لألمازيـغ؛ نظـرا لكـون 
معظـم أمـراء تلـك النـواحي كانـوا منهـم؛ بـل 
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مانوسـة حتدثنـا املصـادر التارخييـة؛ أن املدعـو 
مـارة الثغـر الشمـايل الغـريب كـان يتـوىل إ الرببـري
وعـن . 1))احمليـط مـن حـدود البـرت إىل((بكاملـه؛ 

ازل األمازيـغ يف األندلـس يضيـف حسيـن ـمن
وقـد ذكرنـا هـذه املواضـع عـلى : ((مؤنـس

سبيـل املثـال، ال عـلى سبيـل احلصـر؛ لنستنتـج أن 
 الرببـر انتشـروا ـ منـذ العصـر األول ـ يف نـواحي

وقـد اكتفينـا بذكـر . شبـه اجلزيـرة كلهـا
املواضـع املتطرفـة؛ يف أقـصى الشمـال الشـرقي، 
والشمـال الغـريب؛ وتركنـا غيـر ذلـك؛ مـن 
مواضـع الوسـط، واجلنـوب، واجلنـوب الشـرقي، 
واجلنـوب الغـريب؛ إذ ال تكـاد ختلـو ناحيـة مـن 

ـن منـازل هـذه النـواحي، أو مدينـة مـن مدـا م
بأن املواضـع : بيـد أننـا نستطيـع القـول... بربريـة

الـيت قامـت فيهـا إمـارات بربريـة فيمـا بعـد؛ أو 
الـيت ويل عليهـا أمـراء بـين أميـة، وخلفاؤهـم والة 

ازل بربريـة مـن قديـم ـمـن الرببـر؛ كانـت من
 الزمـان؛ ألن األمـراء ال يولـون أميـرا بربريـا عـلى
. ناحيـة معظـم سكاـا عـرب، أومـن أهـل البـالد

تقـوم إمـارة  ومـن غيـر املمكـن كذلـك أن
بربريـة يف ناحيـة ال يغلـب عـلى سكاـا العنصـر 
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الرببـري؛ ألن حكـم هـذه النـواحي كـان ال يقـوم 
ـِـزوة، وعصـب متأصليـنإال عـلى    . 1))ع

ـا عـلى ثـم يكمـل حسيـن مؤنـس قولـه؛ معلق
مـا كتبـه ابـن حـزم عـن أمـراء الثغـر مـن 

أضـف إىل ذلـك؛ أن جمموعـة منـازل : ((األمازيـغ
ـا  الرببـر الـيت ذكرهـا ابـن حـزم تكَـونُ خط
واحـدا؛ يبـدأ مـن نـواحي جبـال ألبـرت؛ عنـد 
الردة، ووشقـة؛ ثـم ينحـدر إىل ناحيـة مدينـة سالـم 

نزهلـا ؛ فقـد )وسـط فيمـا بعـدقاعـدة الثغـر األ(
، وأعطوهـا امسهـم؛ بنـو سالـم مـن الربانـس

 .بنـو الفـرج، وبنـو عوسجـةوسكـن إىل جوارهـم 
ويف الدائـرة الواسعـة الـيت حتيـط مبدينـة سالـم؛ 
والـيت تضـم شنتربيـة، والسهلـة، ووادي احلجـارة؛ 

حي جنـد كتلـة بربريـة ضخمـة تعمـر هـذه النـوا
كلهـا إىل أحـواز طليطلـة؛ وهـذه الكتلـة تتكـون 

بـين الفـرج، وبـين سالـم، وبـين عوسجـة،  مـن
وبـين صبـرون بـن شبيـب، وآل وهـب بـن عامـر 
اهلوارييـن؛ وكـل هؤالء مـن الربانـس؛ ثـم بـين 
عـزون، وبـين بـالل، وبـين نعمـان؛ وكلهـم مـن 

الرببريـة شرقـا؛ ومتتـد هـذه الكتلـة . البتـر
 بنـو غزلـون،فتشمـل تيـروان؛ حيـث نـزل 
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؛ ثـم بنـو قاسـموناحيـة البونـت؛ حيـث نـزل 
تتصـل هـذه السلسلـة الرببريـة ـ بنـاء عـلى 
البيانـات الـيت يقدمهـا صاحـب األخبـار اموعـة 

، )جنـوب طليطلـة(ـ فتشمـل مناطـق طلبيـرة 
لتاجـه، والدويـرة؛ ثـم ومـاردة، وقوريـة؛ بيـن ا

تصـل إىل ساحـل احمليـط؛ عنـد قلنبيـرة؛ حيـث 
؛ بـين عوسجـة، وبـين دانـسجنـد فرعـا مـن 

ويذكـر ابـن حـزم فرعـا . عنـد قصـر أيب دانـس
استقـروا يف طرسونـة؛ أي فيمـا  بـين الفـرجمـن 

يـلي جبـال ألبـرت؛ مـن نـواحي غالـة؛ وهـذه 
إال بقيـة مـن الرببـر الذيـن كانـوا اجلماعـة إن هي 

والذيـن  يعمـرون النـواحي القصيـة مـن األندلـس؛
كانـوا ميتـدون حبـذاء خليـج بسكايـة؛ ويعمـرون 

  .1))حـوض ـر املنيـو، ويتوغلـون يف جليقيـة
ومـع مـرور الزمـن اندمـج أمازيـغ األندلـس 

ـرب بأهـل تلـك الديـار؛ واختلطـوا ـم، وبالع
املقيميـن هنـاك؛ وتزاوجـوا فيمـا بينهـم، وارتـووا 
مجيعهـم بثقافـة واحـدة؛ تعـذر بعدهـا الفـرز بيـن 
مـن هـو مولـد مـن األندلسييـن، ومـن هـو عـريب 
مـن الفاحتيـن، أو هـو مـن األمازيـغ املهاجريـن؛ 

 البلدييـن؛فأضحـوا يطلقـون عـلى أنفسهـم اسـم 
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وكـان . اجلـدد املهاجريـنوبيـن  تفريقـا بينهـم
األمازيـغ أسـرع لالندماج مـع أهـل البـالد األصلييـن 

ويعـود السبـب يف ذلـك ـ كمـا . مـن العـرب
املهيمنـة عـلى العصبيـة يقـول حسيـن مؤنـس ـ إىل 

  .    سلـوك العـرب
. هـذا مـا مسـح بـه اـال يف هـذا البـاب

إىل احلديـث عـن القبائـل ال ـوبـقي علينـا االنتق
بتقسيماـا، وأنساـا، ومواطنهـا، األمازيغيـة؛ 

الـيت قامـت ـا؛ عبـر  وأعياـا، واألدوار اهلامـة
ونظـرا ملـا سبـق ذكـره عـن سلسلـة . التاريـخ

نسـب مادغيـس األبتـر، وبرنـس؛ ومـا توصلنـا 
د إليـه مـن عـدم ثبـوت سلسلـة اآلبـاء؛ ملـا بعـ

؛ وتضـارب األقـوال يف مادغيـس األبتـر، وبرنـس
هـذا األمـر؛ فـإنين سأكتـفي بذكـر أهـم القبائـل 

البتـر، : الـيت تفرعـت عـن هذيـن اجلذميـن
علمـا بـأن الـتقسيمـات االصطناعيـة، . والربانـس

واملراتـب املتداولـة بيـن النسابيـن العـرب؛ ال ميكـن 
ـذا اـال؛ بسبـب عـدم إتباعهـا بدقـة؛ يف ه

وكـل مـا . وضوحهـا يف اتمـع القبـلي األمازيـغي
هـو اعتبـار املراتـب املتفرعـة .. ميكـن تقريـره هنـا

؛ مجهـراتأو   أحـالفعـن البتـر، والربانـس مبثابـة 
. تتفـرع بدورهـا إىل قبائـل، ثـم بطـون، وأفخـاذ
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ـة؛ وليسـت وهـذه املتسميـات ـ بالطبـع ـ جمازي
والغـرض مـن استعماهلـا ـ هنـا . ات ثابتـةـاصطالح

  .ـ هـو الرغبـة يف التوضيـح، وتسهيـل الفهـم
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فـإذا كـان النسابـة األمازيـغ، والعـرب قـد 
؛ فـإن بعـض مادغيـسإىل  أبتـرأسنـدوا عبـارة 

شكهـم يف صحـة الباحثيـن احملدثيـن ال خيفـون 
ذلـك؛ إذ منهـم مـن يعتقـد أن هـذه التسميـة؛ مـن 
مبتكـرات العـرب؛ الذيـن أطلقوهـا عـلى القبائـل 
األمازيغيـة الـيت كانـت ترتـدي لباسـا قصيـرا، 

وبذلـك أضحـت هـذه التسميـة علمـا . راـوأبت
وهـذا التفسيـر ـ وإن كـان منطقيـا . خيتصـون بـه
وقـال آخـرون . ر إىل السنـد التاريـخيـ فهـو يفتقـ

علـوان، ومادغيـس؛ فمـات : أجنـب ولديـن بـراًأن 
علـوان يف صغـره، وبـقي مادغيـس فريـدا؛ فلقـب 

وهـذه . باألبتـر؛ أي أصبـح مبتـورا، ومقطوعـا
احلكايـة تدخـل يف سيـاق مـا أشرنـا إليـه مـن 

ى ومنهـم مـن يصـر ـ أيضـا ـ عـل. أساطيـر
اعتبـار القبائـل البتريـة قبائـل وبريـة؛ جتـري وراء 

أن هـذه القبائـل ـد هـؤالء بـويعتق. النجعـة
تشكلـت؛ مـن خـالل احتـادات قبليـة؛ تعتمـد يف 
عيشهـا عـلى اجلمـال، والرحلـة مـن مكـان إىل 

وعليـه . آخـر؛ بتشجيـع، ومباركـة األباطـرة الرومـان
 قبائـلريـة ـ يف نظرهـم ـ هي تكـون القبائـل البت
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؛ بينمـا يضعـون القبائـل الربنسيـة يف عـداد وبريـة
ويبـدو . ؛ الـيت تركـن إىل االستقـرارالقبائـل املدريـة

أن مرجعهـم يف هـذا التعليـل يستنـد إىل الكلمتيـن 
؛ الـيت تعـين البـدو، بوتـروس Botros: اليونانيتيـن
الـيت يقصـد ـا  انـوسبر Baranosثـم . والرعـاة

ومـع أن . ك الذيـن اختـاروا حيـاة االستقـرارـأولئ
هـذا التفسيـر فيـه كثيـر مـن الصحـة يف شكلـه 

ل البتريـة ـالعـام؛ إال أنـه ال ينطبـق عـلى القبائ
كافـة؛ حيـث ثبـت أن بعـض البطـون البتريـة 
اختـارت حيـاة االستقـرار، وسكـىن املـدر؛ منهـا 

نفـزاوة، ومطغـرة، ولواتـه، وكوميـة، : بطـون مـن
ويبـدو أن مبعـث هـذا . اخل...ومديونـة ومغليـة،

يت ـاالعتقـاد؛ هي النظـرة األوليـة لتلـك القبائـل؛ ال
البـداوة، : متيــزت يف العصـور األوىل بظاهـريت

ارت ـ فيمـا ـون اختـغيـر أن بعـض البط. الترحـالو
  . ملستقـرةبعـد ـ احليـاة ا

ونظـرا لغيـاب الدليـل القاطـع؛ يستحسـن 
التسليـم بالـرأي القائـل بوجـود أبٍ للقبائـل البتريـة؛ 

؛ ألن النسابـة األمازيـغ مادغيـس األبتـريـدعى 
عـلى أنـه ميكـن . أنفسهـم أمجعـوا عـلى هـذا

اعتبـار كلمـة أبتـر؛ صفـة ألسلـوب عيـش 
األسلـوب الـذي يتميـز  مادغيـس، وأبنائـه؛ ذلـك
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واألخـذ ـذا الـرأي ال يعـين التسليـم  .بالبـداوة
بالتعليـل اللغـوي؛ الـذي يفسـر الكلمـة باللبـاس 
األبتـر؛ أو أسطـورة تلقيـب مادغيـس باألبتـر؛ بعـد 

كمـا أميـل ـ أيضـا ـ إىل . مـوت أخيـه علـوان
أنـه كـان روايـة النسابيـن األمازيـغ؛ الـيت تفيـد ب

؛ )زجيـك(أو  زحيـكملادغيـس األبتـر ولـد يـدعى 
وعنـه تفرعـت قبائـل أربـع؛ هي مـن الكبـر؛ 
والضخامـة؛ إىل حـد ميكـن وضـع كـل حي منهـا 

قـد يكـون يف . يف مرتبـة أعـلى مـن مستـوى قبيلـة
وذلـك يف حـال إتبـاع . مجهـرة، أو شعـبمستـوى 

. عـروف لـدى النسابيـنالترتيـب االصطنـاعي امل
فاألحيـاء الـيت تفرعـت عـن زحيـك .. وهكـذا

أو  أداس، وضـرا: تنتسـب إىل أبنائـه األربعـة؛ وهـم
: وهـذه األحيـاء هي. ولـوا، ونفـوس، )ضـري(

لـوا ، ثـم أبنـاء أداسـة، وضريسـة، ونفوسـة
  ).لواتـة، ونفـزاوة( األكبـر

  
ÉÉÉ 
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  :ـ أداســة 1
أداس بـن زحيـك بـن مادغيـس اء وهـم أبنـ

وقـد التحقـت قبائـل أداسـة، وبطوـا . األبتـر
بأحيـاء هـوارة الربنسيـة؛ ألن أم أداس تزوجـت ـ 

؛ )أوريـغ بـن برنـس(بعـد زحيـك ـ بوالـد هـوار 
وقـد . حسـب الروايـة املنسوبـة إىل نسابـة األمازيـغ
ـدة؛ ال تفرعـت عـن أداسـة بطـون، وأفخـاذ عدي

يعـرف عنهـا الكثيـر؛ بسبـب التحـامهـا بقبائـل 
.. وعليـه. هـوارة؛ فتداخلـت أخبارهـم مجيعـا

وأوطيطـة، أنـدارة، : سنكتـفي بذكـر أمسـائهـا؛ وهي
  . وهداغـة، وهرتولـة، وشتاتـة وترهونـة، وصنبـرة،

  
***  
  

ذكـر ابـن خلـدون ـ نقـال عـن : مواطنهـم ـ
تدخـل  بـين أداسـري ـ أن مواطـن املسعـودي والبك

. ؛ حبكـم اجلـوار، واحللـفموطـن هـوارةيف 
وكانـت مواطـن هـوارة عنـد الفتـح اإلسـالمي يف 

وكـان  .برقـة، ومـا يليهـا إىل طرابلـسجهـات 
بعضهـم مستقـرا يف أوسـاط مدـة، وبعضهـم ري

. اآلخـر أهـل وبـر وظواعـن؛ طلبـا للنجعـة
فقـد توغلـت أحيـاء منهـم يف القفـار؛ . .وعليـه
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قاطعـة املفـازة الكبـرى؛ متجـاورة، ومتشاركـة ـ يف 
؛ مبحـاذاة ملطـةتلـك الربـوع ـ مـع أحيـاء 

ومـا يقـال عـن هـوارة يصـح قولـه . 1السـودان
  .أداسـةعـن قبائـل 

  
ÉÉÉ 

  
   :ـ ضريسـة 2

ضـري بـن زحيـك تنسـب قبيلـة ضريسـة إىل 
: ري تفرعـتـوعـن ض. مادغيـس األبتـر بـنا

ببـين فاتـن بـن متصيـت بـن القبائـل املعروفـة 
. حيـىي بـن ضـري، والقبائـل املنسوبـة إىل ضـري

 وصطفـورة، درنـة، وصدينـة: هي فاتـنفقبائـل 
 وكشاتـة،، )الـيت عرفـت فيمـا بعـد باسـم كوميـة(

ومغيلـة،  وملايـة، ومديونـة، ومطغـرة، ومطماطـة،
: هيـف حيـىي بـن ضـريأمـا قبائـل . وملـزوزة

وسيقتصـر . وزوارة، وزواغـة، ومكناسـة زناتـة،
كالمنـا عـلى القبائـل الـيت هلـا ذكـر يف تاريـخ 
املغـرب؛ أمـا القبائـل األخـرى فنتركهـا؛ لعـدم 

ومـن أعيـان ضريسـة املذكوريـن؛ . 2الفائـدة منهـا

                                     
  .230ــ  229.  170: ، ص ص6: ابـن خاـدون؛ العبـر، مج 1
  .181ــ  180: ، ص صنفسـه 2
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باسـم القبيلـة األم؛ النسابـة الشهيـر  والذيـن احتفظـوا
  .هـاين بـن بكـور الضريـسي

  
ÉÉÉ 

  
  :ـ  بنـو فاتـن أ

تكـاد القبائـل البتريـة بكاملهـا جتتمـع ضمـن 
فاتـن بـن تنتـمي األوىل إىل : مجهرتيـن عظيمتيـن

حيـىي ، وتنتسـب األخـرى إىل بـن ضـري متصيـت
مهرتـان ـ وقـد انتشـرت هاتـان اجل. بـن ضـريا

وكـان . ـا ـ عبـر بـالد املغـرب كلهـامبقبائله
. هلمـا أثـر كبيـر يف تاريـخ املغـرب اإلسـالمي

واختصـت قبائـل بـين فاتـن ـ قدميـا ـ مبواطنهـا 
األوىل يف املغـرب األقـصى؛ ثـم تفرقـت مجوعهـم ـ 

. األوسـط، واألدىن: فيمـا بعـد ـ  عبـر املغربيـن
وأهـم قبائلهـم . ا يف القفـار الداخليـةكمـا توغلـو

  :هي
  

ÉÉÉ 
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  :ـةــ كومي) 1(
وكانـت هـذه القبيلـة . فاتـنهـم مـن أبنـاء 

وتفرعـت  .صطفـورةتعـرف ـ يف القديـم ـ باسـم 
ـَّارة، : عنهـا ثـالث عمائـر؛ هـم بنـو يلـول، وصغ

هي  ـ كمـا هـو معلـومـ وكوميـة . وندرومـة
سنـة : ت(املؤمـن بـن عـلي قبيلـة عبـد 

وهـو مـن . ؛ مؤسـس الدولـة املوحديـة)م1162/هـ558
؛ باجلبـل تاجـرا حبصـن؛ املتوطنيـن عابـد بـينبيـت 

. ؛ يف ناحيتـه الشرقيـةهنيـناملشـرف عـلى مدينـة 
هـذا وقـد متيـزت هـذه القبيلـة ـ يف العهـد 
 املوحـدي ـ بكثـرة العـدد، ومضـاء الشوكـة؛

حيـث كانـت تشكـل القـوة الضاربـة، والرادعـة يف 
وملـا . فـهي درعـه، وعصبتـه. عهـد عبـد املؤمـن

كانـت الدولـة تعتمـد عـلى هـذه القبيلـة يف صـد 
املخاطـر كافـة، وقمـع أهـم الفتـن، والثـورات؛ 

وأكلتهـم األقطـار  فقـد أهلكـت أبناءهـا احلـروب،
وبقيـت . تــع مـرور الوقالواسعـة؛ فانقرضـوا م

م ـ يف عهـد ابـن خلـدون ـ فئـات صغيـرة؛ ـمنه
؛  كبـين عابـد، وبـين سنـوسمبواطنهـم األوىل؛ 

وهـم مجيعـا ـ يف تلـك اآلونـة ـ مـن القبائـل 
. 1الغارمـة؛ بعـد أن أذلتهـم قبائـل زناتـة، وإماراـا

                                     
  .261ــ  257: ص ص ،6: العبـر، مج 1
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جـب؛ وذكـر عبـد الواحـد املراكـشي؛ يف كتابـه املع
هـذه القبيلـة؛ فقـال بأـا كانت قبـل ظهـور 
املوحديـن قبيلـة كثيـرة العـدد؛ ولكنهـا لـم تصـل 
إىل مرتبـة الرئاسـة مـن قبـل؛ حيـث كـان أبناؤهـا 
يعملـون يف الفالحـة، والـرعي، والتجـارة البسيطـة 

بذلـك ميكـن تصنيفهـم مـن بيـن أهـل . 2باألسـواق
  . كـان األريـافاملـدر؛ مـن س

  
!!!  

  
ـِلُّ هـذه القبيلـة يزخـر باألعيـان،  :ـ أعياـم سج

وعظمـاء الرجـال؛ منهـم امللـوك، والقـادة، 
كمـا نبـغ مـن بينهـم رجـال علـم، . والرؤسـاء

  : وأدب؛ نبـدأ ـم
. بـن مصـدور بـن مريـس بـن نقـوط هـاين ـ

ار املغـرب ـالنسابـة الذائـع الصيـت يف أقط وهـو
   . كلهـا

أبـو حممـد عبـد املؤمـن بـن عـلي بـن ثـم  ـ
تـويف ( يعـلى بـن مـروان الكـومي خملـوف بـن

؛ بينمـا كـان متجهـا إىل )هـ558بربـاط سـال سنـة 
ي للدولـة الفعـلوهـو املؤسـس . األندلـس للجهـاد

                                     
  .339: صالمعجـب،  2
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 ولـد ببلـدة تاجـرت. املوحديـة ببـالد املغـرب
القـرب مـن تلمسـان؛ مـن والديـن ب )تاجـرا(

خـرج مـن . بسيطيـن؛ إذ كـان والـده صانـع فخـار
بلدتـه سعيـا وراء العلـم؛ فالتـقى بابـن تومـرت يف 
طريقـه؛ قـرب جبايـة؛ فالزمـه؛ وحتالفـا عـلى 

ثـم عـاد أدراجـه مـع . اإلطاحـة بالدولـة اللمتونيـة
عـال الثـورة ابـن تومـرت حنـو املغـرب؛ أيـن أش

ومبـوت ابـن تومـرت أسنـد إليـه . عـلى املرابطيـن
املوحـون مهـام اخلالفـة؛ فأورثهـا بنيـه؛ بعـد 
تشييـده الدولـة املوحديـة الكبـرى؛ الـيت امتـدت 
مـن األندلـس مشـاال إىل املفـازة الصحراويـة جنوبـا، 

 ولـم. ومـن احمليـط األطلـسي غربـا إىل برقـة شرقـا
تقتصـر مناقبـه عـلى براعتـه يف احلكـم وإدارة 
الدولـة، وقيـادة اجليـوش فحسـب؛ بـل يعتبـر مـن 
العلمـاء؛  يف الشريعـة، كمـا كـان ضليعـا يف فنـون 

وقـد أورد املراكـشي قصيـدة لـه قاهلـا . األدب
مستنفـرا عـرب هـالل؛ حاثـا إياهـم عـلى الغـزو 

أن عبـد امللـك بـن صاحـب غيـر : ببـالد األندلـس
الصـالة ينسبهـا لكاتـب عبـد املؤمـن عبـد امللـك 

بـن عيـاش؛ وإن كانـت شاعريـة عبـد املؤمـن ا
    .1حقيقـة ال تنكـر
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ـلِأقاحوالر ـوجاِء هلْيوا إىل العيم  
 دراِء ججوا إىل اهلَيقودـلِ واهوالص  

  نِ قَومـة ثَائـرٍديصـرِ الوموا لنوقُ
  وشدوا على األعداِء شـدة صائـلِ

  فَما العـز إالَّ ظَهر أجـرد سابـحٍ
 ةدي شـا فبالص فُوتـلِاملُ ياصوت  

ـضيأبأثـورٍ كَ  وأنَّـم  هـدرِنف  
 سليو وجسناملَـاِء م لىـلِ عائبس  

 منِي العـرِبامنِ عالَلِ بـَا ه   من علْي
  وابنِ باسـلِ وما جمعت من باسلٍ 

  نِيـة  تعالَوا فَقَد شدت إىلَ الغـزوِ
  باألوائــلِ عواقبهـا منصـورة 

  الَّـذي وعـدهي الغزوة الغراُء واملَ
  تطَـاوِلِاملُ  تنجـز من بعد املَـدى

ا تىبِهلَغُ املُـنبـا تـا، بِهيح الدنفْت  
كُلِّبِه نم يققحالت فصنـلِ ا ياطب  

اللَّـهـرِ ويلْخل ا بكُمنبـا أهنبسح  
  وحسبكُمو واللَّـه أعـدلُ عـادلِ

كُـميعمج الَحـا إالَّ صنمـا هفَم  
رِحيستو رضلِّ أخي ظف ـلِ كُماطه  

تو ـرِفى تمعن كُموِيغالَلُ سهـاظ  
ـِلٍ غَيـر آجـلِ   علَيكُم  خبيرٍ عاج

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

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


  

  فَـالَ تتوانـوا فَالبِـدار غَنِيمــة
  املَناهـلِ    وللْمدلجِ السارِي صفَـاُء

  
اء، ومـع حـب عبـد املؤمـن للعلـم والعلمـ 

ومشاركاتـه الشعريـة، واألدبيـة؛ إالَّ أنَّ عشقـه 
ـَك عليـه مشاعـره ويف هـذا . للحـرب، وفنوـا مل

أورد املراكـشي خبـرا عـن أيب جعفـر أمحـد بـن 
دخلـت عـلى : ((عطيـة؛ وزيـر عبـد املؤمـن؛ قـال

عبـد املؤمـن؛ وهـو يف بستـان لـه قـد أينعـت 
ـاره، وجتاوبـت عـلى أغصاـا مثـاره، وتفتحـت أزه

أطيـاره، وتكامـل يف كـل جهـة حسنـه؛ وهـو 
قاعـد يف قبـة مشرفـة عـلى البستـان؛ فسلمـت، 
وجلسـت، وجعلـت أنظـر مينـة، ومشـأة؛ متعجبـا 

يـا : ممـا أرى مـن حسـن ذلـك البستـان؛ فقـال يل
أبـا جعفـر؛ أراك كثيـر النظـر إىل هـذا البستـان؛ 

يطيـل اللـه بقـاء أميـر املؤمنيـن؛ واللـه إن : ـتقل
فسكـت عـين؛ فلمـا كـان ... هـذا ملنظـر حسـن

بعـد يوميـن أو ثالثـة؛ أمـر بعـرض العسكـر؛ 
آخـذي أسلحتهـم؛ وجلـس يف مكـان مطـل؛ 
وجعلـت العسكـر متـر عليـه؛ قبيلـة بعـد قبيلـة، 

التفـت إيل  فلمـا رأى ذلـك... وكتيبـة إثـر كتيبـة
يـا أبـا جعفـر؛ هـذا هـو املنظـر احلسـن؛ : وقـال
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ويقـال أـم وجـدوا . 1))اركـوأشج ال مثـارك،
عـلى ظهـر كتـاب احلماسـة؛ الـذي كـان يطالعـه؛ 

  :أبياتـا خبـط يـده جـاء فيهـا
ـفيكِّمِ السحو  ـةباقـأ بِعبعالَ ت  

ع قىبة تيـرا سلِّهخوـَبِ  لى   احلق
  فَما تنـالُ بِغيـرِ السيـف منزِلَـة
  يـلِ بِالكُتـبِوالَ ترد صـدور اخلَ

  
ومـن شعـره قصيـدة بعـث ـا ـ ضمـن 
رسالـة ـ مبشـرا ابنـه بانتصـاره عـلى النصـارى، 

  :وفتحـه للمهديـة؛ قـال فيهـا
لَمـارِقِـوـا باملَشنيـا  ا قَضنرأم  

  مطْلَـبِ لِّـه في كوتم مـراد اللَّ
ـَا   وأشرقَت الشمـس املُنِيـرة فَوقَن

رغَي احلَق ـهجو حبأصـبِ  وجحم  
ـْعهذَا الص وطُهر   من كُلِّ كَافـرٍ ق

  وعـاد ا اإلسـالَم بعـد تغيـبِ
كُسولْبالص تيركلِّ ـانُ ف  ـةعيب  

  ونادى منادي احلَق في كُلِّ مرقَـبِ
نرأشيـاقِ املَـطنك  ـا بأعإلَيـم  

   بِمغـرِبِ  طَار بِها شأو السـرورِفَ
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صفْصٍ بِنا حأب ـرشرٍ  رٍـفَابزـؤم  
  مذْهـبِ  كَفيلٍ مبا تبغيـه في كُلِّ

  محجـلٍ  بـد في يومٍ  أغَـر والَ
  مذْهـبِ  يِسيلُ دماَء الكُفْرِ في كُلِّ

تووردص ـفىش نِيـنماملُؤ ةوـَز   بِغ
  املُـدربِ  تكُونُ على حكْمِ احلُسامِ

ـشيومِ جالر و بِالَدزغيو  مـرمرع  
  يعـربِ  ـاُءوأبن  تخيـر من قَيسٍ

ة احلَـقبصع نم ولُ بِهصت ـرشعم  
لْقَاها يم ـَة   مجـربِ  خيـر بِجمل

  كُلَّ مجاهـرٍ بِالصمصـامِ فَيدمـغُ
  مشغـبِ ويقْطَـع بِالبرهـان كُلَّ 

  يرونـه فَطُوبى ألهلِ الغـربِ ماذَا 
صالن نحِ املُبِنيِ رِـمالفَتبِ        ـاملُقَ  ور  

  
كيـف كـان عبـد املؤمـن  ؛وهكـذا تـرى

يعتقـد يف انتمائـه ـ هـو، ومـن معـه ـ إىل العـرب؛ 
 .املمثليـن بقيـس عيـالن، ويعـرب بـن قحطـان

تـه الشعريـة عـلى الـم يقتصـر يف معان.. ومـع هـذا
ل أنـه خـرج أغـراض احلماسـة فحسـب؛ بـل يقـا

يومـا؛ مـع وزيـره أيب جعفـر ابـن عطيـة يف نزهـة؛ 
وشاهـد أثنـاء عودمـا جاريـة يف منتـهى اجلمـال؛ 
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خلـف شبـاك مـن اخلشـب تنظـر إليـه؛ فقـال 
  :مرجتـال

تظَـرإذْ ن ـاكبالش ـني مادـُؤ ـَدت ف   ق
  

  :فأجـاز أبـو جعفـر بقولـه
رـواُء ح تنـَـلِ و إىلَــر   العشـاقِ بِاملُق

  
  :فقـال عبـد املؤمـن

  ــبِ عاشقهــاكَـأنَّ لَحظَهـا في قَلْ
  

  :فقـال أبـو جعفـر
نِ عـنِ بماملُؤ ـدبع ـَّد   ليـسيـف املُؤي

  
أبـو يعقـوب يوسـف بـن عبـد املؤمـن ثـم  ـ

ن ؛ أحـد سالطيـ)م1184/هـ580سنـة : ت( الكـومي
كـان ـ إىل جانـب . الدولـة املوحديـة العظمـاء

منصبـه السيـاسي ـ عاملـا بالعلـوم الشرعيـة، 
واألدبيـة؛ وكـان ملمـا باحلكمـة، والفلسفـة؛ وحمبـا 
للعلمـاء، وأهـل الفكـر؛ إذ جلـب إىل بالطـه خنبـة 

ابـن الطفيـل، : مـن علمـاء عصـره آنـذاك؛ مثـل
ووصفـه . ـر وغريهـموابـن رشـد، وابـن زه

كـان أحسـن النـاس ألفاظـا : ((املراكـشي بقولـه
بالقـرآن، وأسرعهـم نفـوذ خاطـر يف غامـض 

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

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


  

مـع ... مسائـل النحـو، وأحفظهـم للغـة العربيـة
صـح . إيثـار للعلـم شديـد، وتعطـش إليـه مفـرط

عنـدي أنـه كـان حيفـظ أحـد الصحيحيـن ـ 
ـاري، أو مسلـم؛ وأغلـب إمـا البخ: الشـك مـين

ظـين أنـه البخـاري ـ حفظـه يف حيـاة أبيـه بعـد 
تعلـم القـرآن؛ هـذا مـع ذكـر مجـل مـن الفقـه؛ 
وكـان لـه مشاركـة يف علـم األدب، واتسـاع يف 
حفـظ اللغـة، وتبحـر يف علـم النحـو حسبمـا 
 تقـدم؛ ثـم طمـح بـه شـرف نفسـه، وعـلـو

ـم الفلسفـة؛ فجمـع كثيـرا مـن مهتـه إىل تعل
أجزائهـا؛ وبـدأ مـن ذلـك بعلـم الطـب؛ 
فاستظهـر مـن الكتـاب املعـروف بامللـكي أكثـره؛ 
 ممـا يتعلـق بالعلـم خاصـة؛ دون العمـل؛ ثـم

ختـطى ذلـك إىل مـا هـو أشـرف منـه مـن أنـواع 
الفلسفـة؛ وأمـر جبمـع كتبهـا؛ فاجتمـع لـه منهـا 

للحكـم املنتصـر باللـه  ممـا اجتمـع قريـب
احلمـد للـه ((وكانـت عالمتـه . 1.))األمـوي
  . ؛ وسـك الدنانيـر اليوسفيـة))وحـده
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أبـو يوسـف املنصـور يعقـوب بـن يوسـف ثـم ـ 
؛ )م1198/هـ595سنـة : ت( املؤمـن الكـومي بـن عبـدا

كـان مـن أعظـم سالطيـن الدولـة املوحديـة؛ تـرك 
ماتـه بـارزة يف نظـام الدولـة، ومؤسساـا بص

فهـو إىل . اإلداريـة، والعسكريـة، والثقافيـة، والدينيـة
جانـب حزمـه، ودهائـه، وحنكتـه السياسيـة، 

أس ـوالعسكريـة؛ يتمتـع مبزايـا علميـة، وثقافيـة ال ب
ـا؛ ولكنـه يتميـز بالتعصـب إىل مذهبـه، وبقمـع 

النيـرة، وبكبحـه لكـل مبـادرة أو  األفكـار املتجـددة
ويف عهـده شهـدت الدولـة املوحديـة . اجتهـاد

إحـراق كتـب : والت مذهبيـة خطيـرة؛ منهـاـحت
الفـروع، والتضييـق عـلى الفقهـاء مـن املالكيـة؛ 
حيـث ألزمهـم حـدودا سطرهـا بنفسـه يف اإلفتـاء؛ 
م، حاصـرا ذلـك  فيمـا نـص بـه القـرآن الكريـ

وقـد . ومـا ثبـت يف  الصحـاح مـن كتـب احلديـث
تطـرق املراكـشي يف كتابـه املعجـب لتلـك 

ويف أيامـه انقطـع علـم : ((2األحـداث بقولـه
الفـروع، وأمـر بإحـراق كتـب املذهـب؛ بعـد أن 
جيـرد مـا فيهـا مـن حديـث رسـول اللـه صـلى 

ـك، اللـه عليـه وسلـم، والقـرآن؛ ففعـل ذل
فأحـرق منهـا مجلـة يف سائـر البـالد؛ كمدونـة 
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سحنـون، وكتـاب ابـن يونـس، ونـوادر ابـن أيب 
 زيـد، وخمتصـره، وكتـاب التهذيـب  لبـراذعي،

وواضحـة ابـن حبيـب، وماجانـس هـذه الكتـب، 
لقـد شهـدت منهـا وأنـا يومئـذ . وحنـا حنوهـا

ل؛ فتوضـع مبدينـة فـاس؛ يـؤتى منهـا باألمحـا
وتقـدم إىل النـاس يف تـرك  ويطلـق فيهـا النـار؛

ال بعلـم الـرأي، واخلـوض يف شئ منـه؛ ـاالشتغ
وتوعـد عـلى ذلـك بالعقوبـة الشديـدة؛ وأمـر 
مجاعـة ممـن كـان عنـده مـن العلمـاء احملدثيـن 

: جبمـع أحاديـث مـن املصنفـات العشـرة
طـأ، وسنـن أيب دود، الصحيحيـن، والترميـذي، واملو(

وسنـن النسـائي، وسنـن البـرار، ومسنـد ابـن أيب 
يف ) شيبـة، وسنـن الدارقطـين، وسنـن البيهـقي

الصـالة، ومـا يتعلـق ـا؛ عـلى حنـو األحاديـث 
الـيت مجعهـا حممـد بـن تومـرت يف الطهـارة؛ 
فأجابـوه إىل ذلـك؛ ومجعـوا مـا أمرهـم جبمعـه؛ 

يـه بنفسـه عـلى النـاس، ويأخذهـم فكـان ميل
حبفظـه؛ وانتشـر هـذا امـوع يف مجيـع املغـرب، 
وحفظـه النـاس مـن العـوام، واخلاصـة؛ فكـان 
جيعـل ملـن حفظـه اجلعـل السـين؛ مـن الكسـا، 

وكـان قصـده يف اجلملـة حمـو مذهـب واألمـوال؛ 
ـل ومحمالـك، وإزالتـه مـن املغـرب مـرة واحـدة؛ 
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النـاس عـلى الظاهـر مـن القـرآن، واحلديـث؛ 
 وهـذا املقصـد بعينـه كـان مقصـد أبيـه،

  )).وجـده
: ومـن منجـزات املنصـور التنظيميـة، والعمرانيـة

مـن سالطيـن  بيـدهأنـه أول مـن خـط العالمـة 
، وسـك ))وحـده للـه احلمـد: ((املوحديـن؛ وهي

د اجلامـع األعظـم مبراكـش، الدنانيـر اليعقوبيـة، وشيـ
وبـىن عـددا كبيـرا مـن املـدارس، واملساجـد، 

س، ـوالصوامـع، والقناطـر، واملستشفيـات باألندل
واألقطـار املغربيـة كلهـا؛ كمـا حفـر آبـار امليـاه، 
وخصـص للعلمـاء، وطلبـة العلـم مرتبـات ثابتـة، 

  . وهـو الـذي بـىن مدينـة ربـاط الفتـح
أبـو احلسـن عـلي بـن أمحـد سعيـد بـن ـم ث ـ

املعـروف  الكـومي الشنـت مـري عبـد اللـه
؛ كـان )م1202/هـ599سنـة : ت) (جنـون(بقنـون أو 

مـن احملدثيـن واحلفـاظ؛ الذيـن يظهـرون عنايـة 
البستـان يف علـم القـرآن، : بعلمهـم؛ مـن مؤلفاتـه

لفـة واإلرشـاد إىل وفتـح املنغلـق ومجـع املفتـرق، والز
  .  مـا قـرب وعـال مـن اإلسنـاد، وغيـره
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أبـو الربيـع سليمـان بـن ثـم األميـر الشاعـر  ـ
سنـة : ت( عبـد املؤمـن بـن عـلي عبـد اللـه بـن

؛ كـان واليـا عـلى جبايـة؛ أيـن )م1207/هـ 604
امـك يف حماربـة ابـن غانيـة، ومطاردتـه بسهـوب 

اردة ـملـا ويل سجلماسـة سهـر عـلى مطإفريقيـة؛ و
اع الطـرق التجاريـة، ولصـوص الصحـراء، ـقط

. واعتـىن بتمهيـد السبـل حنـو إفريقيـة السـوداء
ونقـل املقـري عـن كتـاب رحلـة ابـن محويـه 

: 1أيب الربيـع؛ جـاء فيـهـالسرخـسي؛ خبـر لقَائـه ب
ـن املخبـر، فرأيتـه شيخـا بـهي املنظـر، حس((

العربيـة، والرببريـة؛ ومـن : فصيـح العبـارة باللغتيـن
كالمـه يف جـواب رسالـة إىل ملـك السـودان 

حنـن : بغانـة؛ ينكـر عليـه تعويـق التجـار؛ قولـه 
نتجـاور باإلحسـان؛ وإن ختالفنـا يف األديـان، ونتفـق 
عـلى السيـرة املرضيـة، ونتألـف عـلى الرفـق 

ـة؛ ومعلـوم أن العـدل مـن لـوازم امللـك يف بالرعي
حكـم السياسـة الفاضلـة؛ واجلـور ال تعانيـه إال 
النفـوس الشريـرة اجلاهلـة؛ وقـد بلغنـا احتبـاس 
مساكيـن التجـار، ومنعهـم مـن التصـرف فيمـا 
هـم بصـدده؛ وتـردد اجلالَّبـة إىل بلـد مفيـد 

ـن استيطاـا؛ لسكاـا، ومعيـن عـلى التمكـن م
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ولـو شئنـا الحتبسنـا مـن يف جهاتنـا مـن أهـل 
تلـك الناحيـة؛ لكنـا ال نستصـوب فعلـه، وال 
ينبـغي لنـا أن ننـهى عـن خلـق ونـأيت مثلـه؛ 

وأليب الربيـع كتـاب خمتصـر األغـاين، )). والسـالم
ويزعـم املراكـشي؛ يف معجبـه؛ أن . وديـوان شعـر

ومـن شعـره؛ . د يكـون منحـوالبعـض شعـره قـ
مقطـع أرسلـه البـن عمـه؛ اخلليفـة يعقـوب 
املنصـور؛ بعـد جفـوة حدثـت بينهمـا؛ فانتهـز 
مناسبـة قـدوم وفـد مـن العـرب، والغـز؛ مـن 
بـالد الشـام؛ فاستأذنـوا املثـول بيـن يـدي اخلليفـة؛ 

  :فكتـب إليـه أيب الربيـع هـذه األبيـات
ا كَعي ـتجاليت ح ـة اجلُودـا بلَه  

  والديلَـم  زهـاوغُ عـرب الشـآمِ
ـَداً وف اـطُوبى لمن أمسى يطُ   غ

 ـتيـلُّ بالبحيامِ واحلَـر   ـرِمحيو  
 ـُوز   بِنظْـرة ومن العجائـبِ أنْ يف

  ميحـر  من بالشـآمِ ومـن مبكَـة
  

ويف . فاستحسـن املنصـور قولـه، وعفـا عنـه
  :مناسبـة أخـرى قـال خياطـب املنصـور

كْرِكُـمـنِ بِذيَـألنَّ اخلَاففَألم  
   ما دمت حيا ناظمـاً ومرسـالَ
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  وأل بذلَن نصحيلَكُم جهدي وذا
ى أنْ أفْعسا عماملُقلِّ و دهالَـج  

لألخـاوا أنماَء، وعالد لَك نص  
  أهـلٌ لَـه، ولَعلَّـه أنْ يقْبـالَ

  
وملـا فتحـت قفصـة؛ قـال هـذه القصيـدة؛ 

  :مهنئـا ـا اخلليفـة املنصـور
ـعباألر ـَاح   هبــت بِنصرِكُـم الري

الطُّلَّـع ـومجالن كُـمدعبِس تـرجو  
ـْـكواستبشـ   تيقُنـاً  األثيـر  ر الفُل

ت  كادـرإىلَ  م  ـورإنَّ  األمجــعر  
كـدأمـْحِ  الَّـذي  و   الرحمـن  بِالفَت

  املُتشعـشـع  ورهـة نـمـأل البِسيطَ
 ذلْـتب ـتأنـِم الَ و   في مرضاتـه ل

  جمـعق أـاخلَالئـ نفْسـاً تفَديهـا
ـَه مصممـاً   ومضيت في نصـرِ اإلل

ـةزِميبِع  ـفيكَالس  أقْـب يلْ هـَع   ط
كشيج ـَه   تنتـضى  والصـوارِم  لل

  تلْمـع  واألسنـة تجـرِي   واخلَيـلُ
  

  :إىل أن يقـول يف وصـف اـزام األعـداء
  ه منـجٍ لَـهـن أنَّ فـرارإنْ ظَ

    ينفَـع هلـه قَد ظَـن ما الَجبِف
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 ارـرالَ فو املَفَـر نـارِبٍ أيهل  
كيدي يف رشنت ضاألرو  عمجتو  

ى هضالـر يفَـة اللَّـهلأخينـهت  
فَتي ـحفَـعشيو اهـوا سبِم دم  

 توكَس فَلَقَدزاً شع ينالدخـاًام  
أن هنم تلَبسـولَـعخا الَ يم ت  

 عأود اللَّـه رس اتهيه يكُـمف  
  ويمنـع واللَّـه يعطي من يشاُء 

  واكُـمه سلَكُم اهلُدى الَ يدعيـ
ـعمسا الَ يقُولُ مي ـاهعنِ ادمو  

إنْ قخ نيلَ ماخلَالئ رـاـيقِ كُلِّه  
  اإلصبـع  فَإلَيك يا يعقُوب تومي

يـنابِقلُو الستت تـا  إنْ كُنمفَإن  
ــعبت ـقاخلَالئو ماملُقَـد تأن  

نِيـنماملُؤ يـرا أمذْهـة  خحيدم  
  تصنـع  نهشلْبِ صدقٍ لَم يمن قَ

دـةفَالْمطَبيع ـالَكي عف ينم ح  
ـعطَبت ـْك   واملَدح من غَيرِي إلَي

        
  :ولـه أيضـا هـذه األبيـات املشهـورة

ةـريحـوا بِسلَجكْبٍ أدرأقُولُ ل  
  قفُوا ساعـة حىت أزور رِكَابهـا
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  وأمُأل عينِي من محاسنِ وجهِهـا
  عتابهـا  يها أنْ أطَالَتوأشكُو إلَ

تمعأنالِ وبِالْوِص تادج يفَإنْ ه  
أيبِي أنْ رسإالَّ فَحوـت ـا     قهابب  

  
وكتـب أبـو الربيـع توقيعـا إىل عامـلٍ لديـه؛ 

قـد كثـرت : ((كثـرت شكـاوى النــاس منـه
فيـك األقـوال، وإغضـائي عنـك رجـاء أن 

فتنصلـح احلـال؛ ويف مبـادريت إىل ظهـور تتيقـض؛ 
وعـدم  ار،ـاإلنكـار عليـك؛ نسبـة إىل شـر االختي

ار؛ فاحـذر فإنـك عـلى شفـا جـرف ـاالختب
  . 1))هـار

أبـو احلسـن عـلي بـن ثـم األميـر الشاعـر  ـ
كـان معاصـرا ( املؤمـن الكـومي عمـر بـن عبـد

ـان، وجبايـة؛ ؛ ويل هـو اآلخـر تلمس)أليب الربيـع
ولكنـه عـزل عنهـا؛ بسبـب مـا اـم بـه مـن 
إمهـال، وغفلـة، وميلـه إىل شهواتـه، وجمالـس 

وكـان أديبـا، وشاعـرا؛ كتـب يومـا إىل . الطـرب
السلطـان يعقـوب املنصـور ميدحـه، ويطلـب عونـه؛ 

  :لتسديـد ديونـه؛  فقـال

                                     
  .105: ص، 3: نفـح الطيـب، ج 1
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ـرفسم ـانِي بِكُـماألم ـوهجوه  
  لـي مستبشـــره  وضاحكَـة

قـــادص يكُـمـلٌ   في أملو  
ى اللَّـهـسع قرِيـب  هـرسي قَد  

  ونٌ وتصحيفُهــاـعــلَي ديـ
كُـمدنعـاجلُـ  وود هــرفاملَغو  

  
عـن  2ونقـل صاحـب نفـح الطيـب

ـو احلسـن قـد كـان هـذا السيـد أب: ((السرخـسي
ويل مملكـة تلمسـان، وجبايـة؛ ولـه حكايـات يف 
اجلـود برمكيـة، ونفـس عاليـة زكيـة؛ كتـب إليـه 

  :السيـد أبـو الربيـع يومـا
ـهعدو ورـرس موي ـهعاجلُم موي موالي  

  مفْتـرق فَهلْ ترى أنْ نجمعـه ناوشملُ
  

  :فأجابـه بقولـه
  ليوم  يوم  اجلُمعـه وربنا قَد رفَعـها

ى أنْ نرلْ تة فَهعبد يهف برالشوهعد.((  
  

                                     
   .109: ، ص3: الطيـب، جنفـح  2
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أبـو عبـد اللـه ثـم الفقيـه احملقـق القـاضي  ـ
احلـق بـن سليمـان التلمسـاين  حممـد بـن عبـد

  سنـة : ت) (البطـوي: يف بغيـة الـرواد( الكـومي
؛ فقيـه مالـكي؛ قـال عنـه ابـن )م1227/هـ625

وويل ... وتفقـه بـه مسـع مـن أبيـه،: ((األبـار
وكـان محيـد السيـرة؛ مشاركـا يف . قضـاء بلـده

الفقـه، وعلـم الكـالم، معتنيـا باحلديـث، وروايتـه؛ 
معظمـا عنـد اخلاصـة، والعامـة؛ ومجـع مـن 

غريـب ولـه كتـاب يف . الدواويـن شيئـا عظيمـا
أ، وكتـاب املختـار اجلامـع بيـن املنـتقى ـاملوط

ار؛ يف عشريـن سفـراً؛ يف حنـو ثالثـة ـواالستذك
. 1))وحـدث، ودرس. ذلـك. آالف ورقـة، وغيـر

: مـن مؤلفاتـه الـيت لـم يذكرهـا ابـن األبـار
التسـلي عـن الرزيـة والتحـلي بـرضى بـاري الربيـة، 

لـل والبـرود، واإلقنـاع يف ونظـم العقـود ورقـم احل
اع، والفيصـل اجلـازم يف فضيلـة العلـم ـكيفيـة األمس

وكعينـة . والعالـم، وفرقـان الفرقـان وميـزان القـرآن
مـن نظمـه؛ وإن دخلـت يف سيـاق النظـم ال الشعـر؛ 

  :بيتـان أمجـل فيهـم أحاديـث البخـاري
  ىالذي رو  جميـع أحاديث الصحيحِ

   في العـدد  وسبعونَ البخارِي خمسة 
                                     

  .623: ، ص2: التكملـة لكتـاب الصلـة، ج 1
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  وسبعـة آالَف تضـاف ومـا بـقي
  اجلَـد  إالَّ مائَتيـنٍ عـد ذَاك أولُـوا

   
أبـو العـالء املأمـون إدريـس بـن يعقـوب ـ ثـم 

سنـة : ت( بـن عبـد املؤمـن الكـومي بـن يوسـفا
لرغـم مـن سعـة معارفـه، ؛ فعـلى ا)م1232/هـ630

وفصاحتـه، وشاعريتـه، ومتكنـه مـن العلـوم الشرعيـة، 
واألدبيـة، ومعرفتـه بالقـراءات، وضبطـه للروايـات، 
وحسـن تالوتـه، وقدرتـه عـلى احلفـظ، واستيعابـه 
ـْرِئ كتبهـا أيـام  لكتـب احلديـث ـ إذ كـان يق

وسنـن  املوطـأ، وصحيـح البخـاري،: حكمـه؛ مثـل
أيب داود ـ وعـلى الرغـم مـن بالغتـه، وجـودة 
إنشائـه، وتضلعـه يف علـوم اللغـة العربيـة وآداـا؛ 
ومـا كـان عليـه مـن شجاعـة، وإقـدام؛ إال انـه 
اتصـف أيضـا بالطغيـان، واجلبـروت، والتعطـش إىل 

وكـان أول مـن أدخـل الفرجنـة إىل . سفـك الدمـاء
؛ بغـرض قمـع املناوئيـن لـه؛ مقابـل بـالد املغـرب

تنازلـه عـن عـدد مـن : شـروط ثقيلـة؛ منهـا
احلصـون والقـالع باألندلـس، والسمـاح ببنـاء 

وملـا افتـك احلكـم . كنيسـة للنصـارى مبراكـش
مبساعـدة جنـد اإلفرنـج؛ قبـض عـلى خصومـه مـن 

 ثـم غيـر. مـشيـوخ املوحديـن؛ وقتلهـم عـن آخره
: رمـوز الدولـة املُنوهـة باإلمـام املهـدي؛ مـن
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دأت الدولـة ـاخل ويف عهـده ب...سكـة، وخطبـة
وهـذا نـص كتبـه صاحـب . املوحديـة تتفكـك

األنيـس املطـرب بـروض القرطـاس؛ يعطينـا صـورة 
عـن هـذه الشخصيـة املتناقضـة؛ هلـذا السلطـان 

ـع املنصـور، فصعـد املنبـر، جبام: ((1الدمـوي
أيهـا : وخطـب النـاس، ولعـن املهـدي وقـال

النـاس ال تدعـوه باملعصـوم وادعـوه بالغـوي 
املذمـوم؛ أنـه ال مهـدي إال عيـسى؛ وأنا قـد نبذنـا 

وأمـر بإسقـاط اسـم املهـدي مـن ... أمـره النحيس
اخلطبـة، وإزالتـه عـن الدنانيـر والدراهـم، ودور 

... كنـة الـيت كـان ضرـا املهـديالدراهـم املر
فأمـر بقتـل مجيـع أشيـاخ املوحديـن، وأشـرافهـم؛ 
فقتلـوا عـن آخرهـم، ولـم يبـق منهـم أحـد، 

بولـد حـىت أنـه أويت  ولـم يـراع والـدا وال ولـد؛
أختـه وهـو صـيب صغيـر ابـن ثـالث عشـرة 

وكـان قـد حفـظ القـرءان؛ فلمـا قـدم  سنـة،
املؤمنيـن أعـف عـين قتـل قـال لـه يـا أميـر لي

صغـر سـين، : لثـالث؛ قـال مـا هي؟ فقـال
وقـرب رحـمي منـك، وحفـظي لكتـاب اللـه 

فنظـر إىل القـاضي املكيـدي كاملستشيـر  العزيـز؛
كيـف رأيـت قـوة جـأش : لـه؛ ثـم قـال لـه

                                     
  .168ــ  167: ص ص  1
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هـذا الغـالم، وإقدامـه عـلى الكـالم يف هـذا 
يـا أميـر املؤمنيـن : ـام؟ فقـال لـه القـاضياملق

إنـك إن تذرهـم يضلـوا عبـادك، وال يلـدوا إال 
ثـم أمـر بتعليـق  .فأمـر بـه فقتـلفاجـرا كفـارا؛ 

الـرؤس عـلى أسـوار املدينـة؛ فعلقـت بدائرهـا؛ 
فأمـر بـه فاجـرا كفـارا؛  أربعـةفكانـت حسبتهـا 

لـرؤس عـلى أسـوار ثـم أمـر بتعليـق ا .فقتـل
أربعـة املدينـة؛ فعلقـت بدائرهـا؛ فكانـت حسبتهـا 

كـان زمـان الصيـف؛  آالف رأس وسـت مائـة رأس؛
فنتنـت منهـا املدينـة؛ وتـأذى النـاس مـن 
روائحهـا؛ فرفـع إليـه ذلـك؛ فكـان مـن جوابـه 

هنـا جمانيـن، وتلـك رؤس هلـم أحـراز؛ ال : أن قـال
وإـا لعطـرة عنـد احملبيـن،  ـم إال ـا؛يصلـح حاهل

  :ونتنـة عنـد املبغضيـن؛ ثـم أنشـد إرجتـاال
  أهلُ احلَرابة والفَساد من الـورى

 بِيـهشي التنَ فوـزعلذُّكَ يارِـل  
 ـالَحالص يهف هـادففَس ـرِهيغل  

  ربِاألشجـا  بِالقَطْـعِ والتعليـقِ
  مرآهـم  ذكْرى إذَا ما أبصـروا

  فَوق اجلُذُوعِ وفي ذُرى األسـوارِ
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  النهى وكَذَا القصاص حياة أربابِ
  والعدلُ  مألـوف بِكـلِّ جِـوارِ

ـهلْقكَافَّة خ ـَّه   لَو عـم حلْم الل
  )).ما كَانَ أكْثَرهـم من أهلِ النـارِ

  
مشـس الديـن حممـد بـن سليمـان بـن ثـم  ـ

عـلي بـن عبـد اللـه بـن عـلي التلمسـاين 
تـويف (الشهيـر بابـن العفيـف التلمسـاين  الكـومي

؛ وكـان )م1289/هـ688بدمشـق يف حيـاة والـده سنـة 
شاعـرا رقيـق الطبـع، لطيـف املعـىن، حسـن 

ـال ات؛ نقـجـاء يف كتـاب فـوات الوفي. السبـك
عـن القـاضي شهـاب الديـن بـن الفضـل قولـه 

لـم يـأت إال مـا خـف عـلى القلـوب، : ((فيـه
وبـريء مـن العيـوب؛ رق شعـره فكـاد أن 
يشـرب، ودق فـال غـرو للقضـب أن ترقـص 
ـْـرب، ولـزم طريقـة دخـل فيهـا  واحلمـام أن يط
بـال استئـذان، وولـج القلـوب ولـم يقـرع بـاب 
اآلذان؛ وكـان ألهـل عصـره ومـن جـاء عـلى 
آثارهـم افتتـان بشعـره؛ وخاصـة أهـل دمشـق؛ 
ـِي؛ ويف كمائـم  فإنـه بيـن غمائـم حياضهـم رب
ـِي؛ حـىت تدفـق ـره، وأينـع  رياضهـم حـب
زهـره؛ وقـد أدركـت مجاعـة مـن خلطائـه ال 
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ـرا يـرون عليـه تفضيـل شاعـر، وال يـرون لـه شع
وأكثـر شعـره ـ ال ... إال وهـم يعظمونـه كاملشاعـر

بـل كلـه ـ رشيـق األلفـاظ؛ ال خيلـو مـن 
األلفـاظ العاميـة، ومـا حتلـو بـه املذاهـب 
الكالميـة؛ فلهـذا علَـق بكـل خاطـر، وولـع بـه 

ولـه ديـوان شعـره تـم .. هـذا. 1))كـل ذاكـر
لـه حـجي  نشـره مـرات عديـدة، كمـا أخـرج
وهـذه بعـض . خليفـة مقامـات العشـاق يف ورقتيـن

  :املقاطـع مـن شعـره
ـَة للْبدرِ، وجهـك أجمـلُ   بِالَ غَيب

ـَا فيمـا قَلْتـه  متجمـلُ   ومـا أن
ـَوالَ صيانـة   والَ عيـب عنـدي ل

  لَديـك بِها كُـلُّ امـريٍء يتبـذلُ
اضحلذكُور ـافيا  ك أسـا  فَملَه  

  كَما زعمـوا مثْل األراميـلِ تغـزلُ
  ِ مسلِّمـاً وما بالُ  برهـان العـذار

  ـلُـتسلْس دور وفيـه ه ـويلْزمـ
ـَت   وعهدي أنَّ الشمس بِالصحوِ آذن

  لُفَما بالُ سكْرِى من محيـاك يقْبِـ
  نواظـرٍ غيـرِ ـق لكَأنـك لَم تخلَ

   وقَلبـاً  تعلِّـلُ  تسهدهـا  وجـداً
                                     

  . 373: ، ص3: ات جـفـوات الوفي  1
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كأن ـنـنِ احلُسهيبييب لح  ـَه   حزت
ـَك منـزِلُ   ويهـنِ فُـؤادي أنـه ل

كُـني يـحٍ فَلَمحص ذَا ود إذا كُنت  
يـذالُ حالع نِيـرضلُـوايـثُ  تقَو  

بي املَحظِّي فح كنا مأوآخـراً  ـةر  
  لـذَا حرفُوا عني احلَديـثَ وأولُـوا

  
  :ولـه أيضـا

  بِعينيـك هذي الفَاترات التي تسـبِي
  يهـونُ علَي اليوم قَتـلي  يا حـبي

  ـالًإذَا ما رأت عيـنِي جمالَك  مقْبِ
  شربِ  وحقِّك يا روحي سكرت بِالَ

  بـا متمايـالًصوإنْ هـز عطْفَيك ال
ـُبي   أضاع اهلَوى نسكي وغُيبت من ل

  فَدعنِي وهذَا اخلَـد أعصـر في فَمي
  عناقيـد صدغَيه وحسبِي بِه حسـبِي

  شاهـدوا  لُّؤلُؤِ الرطْبِلَو أنَّ تجار ال
ـْبِ  ثَناياك ما عنوا علَى اللُّؤ لؤِ   الرط

ادي زالكَأسِ الَّذ يـاقا سه  أيـدخ  
  علَيها احمراراً عد بِالكَأسِ عن صحبِي

  ومـا ذَاك بخـالً بِاملُـدامِ  وإنمـا
  السلْـبِ نم مإذَا لُحت لَم آمن علَيه
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 يا الظَّبهي أيقُلْ ل باللَّهو  فكَي ـَد   ق
  تعلَّمت صيد األسد في شرك اهلـدبِ

ـتنهرتفَاس تبِع ي قَدا الَّذمو  ـِه   ب
  رهنـاً كَثيباً من الكثْـبِ لَديك الرىب

نِ الَّـتياألع نى مكْوة الشصذْ قيفَخ  
  نفَيـت لَذيذَ النـومِ عنها بِالَ ذنـبِ

  ستـره  تهتـك  والَ تعتبـن صبـا
ـَق   بِالصـب  علَيك فَهتك السترِ ألْي

  
  :وقـال أيضـا

 ـزأع اللَّـه  ـونيالع  ـارصأن  
اجلُفُـون يـكاته ملْك لَّـدخو  

ـُور لَهاوضاعف بالفُ   اقْتـداراً  ت
  نِيـودي  ت عقْليوإنْ تك أضعفَ

ـوأبـَاف ـَا  قَى دولَة األعط   فين
  نِـوإنْ جارت على القَلْبِ الطَّعي

  وأسبـغَ ظلَّ ذَاك الشعـر يومـاً
ـفيه ـِه   الغصـون   علَى قَد ب

صـو يكاتاب هجانَ ح ـاالثَّناي  
  شجـون  وإنْ ثَنت الفُـؤاد إلَى
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  :اـال أيضـوق
  أسيـر ألْحـاظ  لخـد أسيـلْ

فطَـرـاٍء لشأح يميـلْ  كَلكَل  
ـَه   في حـب من حظِّيكَشعـرٍ ل

  طَوِيـلْ  لَكن قَصيـر ذَا وهـذَا
ـَّـه   لَيـس خليـالً لـي ولَكن

 مريـلْأضاخلَل ـَار   في األحشاِء ن
ـرِهصلَى خع تـرج فَـها ردي  

  رِفْقـاً بِه مـا أنـت إالَّ ثَقيـلْ
  
  :اـال أيضـوق

ـِي مقْبـالً   لَم أنـس لَمـا زارن
  أوالَنِي  الوصـلَ  ومـا  ألْـوى

 ـفشبالر ـتقعلَى وع  ـرِهثَغ  
ـْوى  طيـلِ علَىوقـع املَسا   احلل

  
  :اـال أيضـوق

  يا من أطَالَ التجني وقَد أسا في التـوخي
  أسرفْت تيهاً وعجباً وكُثْرة الشد يـرخي

  
 أبـو الربيـع عفيـف الديـن سليمـان بـنثـم  ـ

عـلي بـن عبـد اللـه بـن عـلي التلمسـاين 
؛وهـو )م1291/هـ690ق سنـة تـويف بدمشـ(؛ الكـومي
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، وأديـب؛ وكـان مـن الكتـاب، واألدبـاء بكاتـ
البارزيـن؛ إذ كـان جييـد النظـم، والنثـر؛ ولـه اجتـاه 

حممـد بـن (صـويف؛ يتبـع فيـه طريقـة ابـن عـريب 
؛ غيـر أن بعضهـم يتهمـه بالزندقـة؛ ولـه )عـلي

ي، شـرح مواقـف النفـز: مؤلفـات عديـدة؛ منهـا
وشـرح الفصـوص البـن عـريب، وكتـاب يف 

  :ومـن شعـره. العـروض، وديـوان شعـر
ـنتعيى يي يف اهلَـوـلإنْ كَانَ قت  

يـيا قاتلي فَبسفـكطر نُ فـوأه  
  حسيب وحسبك أنْ تكونَ مدامـعي

  أُكفَّـن  غُسلي ويف ثَوبِ السقـامِ
درو كـدخبـاً لجةع  يف بانــة  

  ال يمكـن  والورد فَوق البان مـا
ـهتى فلثمـةُ الكَـرنيل س ـهتنأد  

  السوسـن  حىت تبـدلَ بِالشقيـقِ
ـَر ثغـرِه فَحسبتـين   ووردت كَوث

يـهتنوج ـنم نـةيف ج  كُـنأس  
  ـالِ فَـواللُ اخلَنِي إالَّ بـما راعـ

  ق اخلَـد يف صبح اجلَبيـنِ يـؤذنُ         
  ذؤابـة فَنشرت من خوف الصباحِ 

ظَلَلْتى وجكَالد يه  ـنا أكَميهف  
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  :وقـال يف مـدح بعـض بـين الزبيـر الـوزراء
ـميثُهدت حملا عرِ كَميبو الزنبو  

س مهميقَدـوطَالُـوا ادو  ـاماألن  
مع الدىـأوـرـا  تأم بِيالن ات  

  ـمالقهـا   الأخرِيهتعاحلَـالُ ي  
  أقْعدهم شغلُـوا بِنِيـرانَ القـرى
  أشغـالُ  الـوغَى  ولَهم بِنِيـران

  
  :ومـن شعـره الصـويف

  رىأما تـ  محيـاك يهواه املُحيـا
ـَد   حشـا الكَأسِ فيه جمـرة تتوقّ

قا فَوـدا با مكَاهالَ بلَوـا  وهدخ  
دفَـراملُت لُـؤـا اللُّؤكَاهح ـوعمد  

  فعلهـا  وما كُنت أدرِي فتنة الفسقِ
 اينيع أتك إىلَ أنْ رنسح  ـدعبي  

  كَأسها لراح من ثغرِ إنما ارتشفْت ا
هِكجو وحا ناهرت تألَس  ـدجست  

ني الكَوف اكنعم كُني لَم لَوطْلقاً وم  
ـدقَيم  ـنسح ـكنم هلَيلَّ  علَد  

 الَكمنِي جيع ترصا أبة لَمـرهج  
فكَي هنيع داهشت لَم نمو  يـدهش  

  عجِبت لكَأسٍ قَد صحوت بِشربِهـا
     لي   يعربـدـع  أبـرأ   صحـواً
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وقـال يف رثـاء ولـده مشـس الديـن؛ الـذي 
وأثـاء ذلـك أشـار إىل أخيـه امليـت . تـويف قبلـه

  :أيضـا
ـدـنِ ييدماملُح ي بِفَقْـدـالم  

دعب  ي  ثُمى أخـضملَـدالو  ه  
أو قَلْـبِي  نأيـْبِي و ـَار  قَل   يا ن

ي كَبـدكُونُ  لي  ي  لوا  كَبدي  
ـَا ـِع املَوت  مشترِيـه  أن   يا  بائ

ابصا  الَ  يم  ربفَالص  ـَد   واجلَل
ـتبي  إذَا  كَتـانُ الَّتنالب ـنأي  

  سجـدوا  وعايـن الناس خطَّها
تمسـتي إذَا ابـا التايالثن ـنأي  

ـدضلُؤلُـؤ ن الَح طقَـتن  أو  
ـَدي ما فَقَدتك اإلخـوانُ    يا ول

ـسما  شمإنوا  وفَقَـد  ِسهمأن  
 ـدمحم  ـدمحـا مداً يـدع  

  عـدد  وما ملَـا لَيـس ينتـهِي
  

  :قـولإىل أن ي
ـَرب األمْـ   ماذَا علَى الغاسلني إذَ ق

ـَو  أنهـم بعـدوا   ـالَك  منـه ل
ـُوم إلَى الـ   قَد حملَت نفْسـه العل

 قَـهفَو ـشعالنسِ وودرف ـداجلَس   
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 ـكاحوالض االَتكخ تكَيأب ـنم  
فَاتـكص  ـنا  مملُ وقَب  كَـدالن  

قَـد ـكأمـنِي وسم ـربـِي ك   ب
  ولَـد  يـرى  شاخت فَمن أين لي
ـَانَ لي فَمثْلُـك الَ   وهبـه قَـد ك

ـداألمـان  ومالز ـنأيى وجـري  
  
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن حممـد بـن ثـم  ـ

؛ )م1373/هـ775حـوايل : ت( النـدرومي حيـىي الكـومي
 أحـد علمـاء املالكيـة؛ لـه ثبـت تكلـم فيـه عـن

  . ه، وإجازاـم لـهـشيوخ
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن يوسـف ثـم الفقيـه  ـ

سنـة : ت( شعيـب السنـوسي بـن عمـر بـنا
؛ وهـو مـن كبـار علمـاء تلمسـان يف )م1489/هـ895

نيـة، عهـده؛ عالـج يف مؤلفاتـه علومـا شـىت؛ دي
التفسيـر، : ودنيويـة؛ ولـه بـاع طويلـة يف علـوم

كتـاب عقيـدة : والتوحيـد، واحلديـث؛ ومـن مؤلفاتـه
أهـل التوحيـد؛ ويسـمى العقيـدة الصغـرى، ثـم 
كتـاب العقيـدة الوسـطى، ثـم شـرح صغـرى 
الصغـرى، وشـرح صحيـح البخـاري؛ لـم يكتمـل، 

ح مجـل اخلونـجي؛ يف وشـرح األمسـاء احلسـىن، وشـر
املنطـق، وشـرح مقدمـات اجلبـر واملقابلـة؛ البـن 
اليامسيـن، والعقـد الفريـد يف حـل مشكـالت 
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التوحيـد، وشـرح لالميـة اجلزائـري، وخمتصـر يف 
علـم املنطـق، وشـرح كلمـيت الشهـادة، ومكمـل 
إكمـال اإلكمـال، واملقدمـات يف التوحيـد، وتفسيـر 

ومـا بعدهـا مـن السـور، ونصـرة الفقيـر  سـورة ص
يف الـرد عـلى أيب حسـن الصغيـر، وشـرح التسبيـح 
وبـر الصلـوات، وشـرح قصيـدة احلبـاك يف 
اإلسطرالب، وخمتصـر بغيـة السالـك يف أشـرف 
املسالـك؛ للساحـلي، وشـرح جواهـر العلـوم؛ يف 
علـم الكـالم، وشـرح مشكـالت البخـاري، 

ـر الزركـشي عـلى البخـاري، وخمتصـر وخمتص
حاشيـة التفتـازاين عـلى الكشـاف، وخمتصـر ابـن 
عرفـة، وشـرح رجـز ابـن سينـا يف الطـب؛ لـم 
يكتمـل، وخمتصـر يف القـراءات السبـع، وشـرح 
الشاطبيـة الكبـرى؛ لـم يكتمـل، وشـرح الوغليسيـة؛ 

نـف؛ يف الفقـه؛ لـم يكتمـل، وخمتصـر الـروض اآل
للسهيـلي؛ لـم يكتمـل، وشـرح املرشـدة والـدر 
املنظـوم؛ يف شـرح األجروميـة، ونظـم يف الفرائـض، 
واختصـار الرعايـة؛ للمحاسـيب، وتفسيـر القـرآن؛ إىل 

ك هـم املفلحـون، وتعليـق عـلى فـرعي ـأولئ: قولـه
ابـن احلاجـب، وشـرح إيساغـوجي؛ يف املنطـق، 

يف سفريـن، وشـرح أبيـات اإلمـام  وخمتصـر ملسـلم؛
األليـري؛ يف التصـوف، واملقـرب املستـويف؛ شـرح 
عـلى احلوفيـة، وأم الرباهيـن يف العقائـد، واحلقائـق يف 
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تعريفـات مصطلحـات علمـاء الكـالم، واملنهـج 
  . السديـد يف شـرح كفايـة املريـد؛ للجزائـري

مـد بـن أبـو عبـد اللـه حممـد بـن حمثـم  ـ
ولـد بعـد عـام ( الكـومي حممـد الغمـاري

؛ فقيـه، وخطيـب مبكناسـة؛ وإىل جانـب )م1533/هـ940
الفقـه فهـو حنـوي، ويستظهـر خمتصـر خليـل؛ ولـه 

احلسـاب، والفرائـض؛ إذ : أيضـا مشاركـة يف علـمي
  . كـان أستـاذا فيهمـا

  
OOO  

  
  

، أمـا الذيـن عرفـوا باألدوار السياسيـة
  : والعسكريـة، ومهـام احلكـم فمنهـم

 عبـد السـالم بـن حممـد الكـوميـ الوزيـر 
تـويف مقتـوال بسجنـه سنـة (املعـروف باملقـرب 

؛ عـرف باملقـرب بسبـب تقريـب عبـد )م1161/هـ557
املؤمـن إيـاه؛ أو للقرابـة الـيت بينهمـا؛ ومـع هـذا 

ـن قتلـه؛ لـم يستنكـف هـذا السلطـان الـدموي ع
حيـث أرسـل مـن قتلـه بسجنـه خنقـا، أو بواسطـة 

   . مسهـل قـضى عليـه تدرجييـا كمـا يقـال
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عمـر بـن عبـد السـالم بـن ثـم الـوزيـر  ـ
؛ الـذي خلـف والـده يف منصـب حممـد الكـومي

وزارة بعـد مقتلـه؛ وبـقي يف منصبـه حـىت وفـاة ـال
  . عبـد املؤمـن

 بـن حيـون املعابـدي الكـومي احلسـنثـم  ـ
؛ كـان )م1226/هـ624تـويف مقتـوال بتلمسـان سنـة (

مـن عمـال الدولـة املوحديـة؛ فتآمـر عـلى قبيـل 
بـين عبـد الـواد؛ األمـر الـذي أوصلـه إىل القتـل؛ 
وفتـح البـاب أمـام رؤسـاء القبيـل إىل االستبـداد 

هـدة لقيـام بتلمسـان؛ وتعتبـر هـذه اخلطـوة مم
  . الدولـة العبـد الواديـة

أبـو العـالء الواثـق باللـه إدريـس بـن ثـم  ـ
 بـن عبـد املؤمـن الكـومي حممـد بـن عمـر

تـويف مبراكـش سنـة (أيب دبـوس ـاملعـروف ب
؛ وهـو مـن ملـوك بـين عبـد املؤمـن؛ )م1268/هـ667

وبعـد قتلـه ـ مـن طـرف بـين مريـن ـ بظاهـر 
  . اكـش أشرفـت الدولـة املوحديـة عـلى ايتهـامر
إسحـاق بـن إبراهيـم بـن يوسـف بـن ثـم  ـ

تـويف بفـاس مقتـوال سنـة ( الكـومي عبـد املؤمـن
؛ وهـو آخـر امللـوك مـن بـين عبـد )م1275/هـ674

املؤمـن؛ بويـع يف تنملـل؛ بعـد سقـوط مراكـش، 
   . ومقتـل أيب دبـوس
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العبـاس أمحـد بـن عثمـان بـن أبـو ثـم  ـ
املعـروف بابـن أيب  الكـومي إدريـس بـن حممـد

تـويف بفـاس سنـة (دبـوس؛ والـده السابـق الذكـر 
؛ ولـد بالقاهـرة؛ وملـا كبـر انتقـل إىل )م1360/هـ762

بـالد إفريقيـة واملغـرب طمعا يف استرجـاع ملـك 
؛ ولكنـه آبائـه؛ فأعلنهـا ثـورة يف تلـك الديـار

  . فشـل
ومنهـم أيضـا الداعيـة الثائـر بالـزاب؛ املسـمى  ـ

كـان حيـا ( اللـه بـن خدجيـة الكـومي أبـا عبـد
؛ وهـو مـن ولـد عبـد املؤمـن )م1323/هـ724سنـة 

  .بـن عـلي؛ وكـان يدعـوا للفاطـمي املنتظـرا
***  

األوىل يف  كوميـةكانـت مواطـن  :ـ مواطنهـم
وسـط؛ وبالتحديـد ضمـن منطقـة املغـرب األ

عـلى امتـداد .. ؛ وذلـكأرشكـول، وتلمسـان
الـيت تربـض مشـال تـرارة  وجبـالشـاطئ البحـر، 
وملـا استـوىل املوحـدون عـلى . غـرب تلمسـان

، واختذوهـا حاضـرة لسلطاـم؛ استـدعى مراكـش
عبـد املؤمـن بـن عـلي قبيلتـه كوميـة؛ إىل تلـك 

ع؛ ليكونـوا درعـا لـه، وعصابـة يشـد ـا الربـو
     .أزره

ÉÉÉ     
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  :ـ  ملـايـة )2( 
 ملايـةوتعتبـر . أيضـا بـين فاتـنوهـم مـن 

وقـد . ، وأوسعهـا بطونـاضريسـةمـن أكبـر قبائـل 
: لعبـت هـذه القبيلـة دورا بـارزا يف تاريـخ املغربيـن

املذهـب األوسـط، واألدىن؛ حيـث اعتنـق أبناؤهـا 
اإلبـاضي، وشاركـوا يف حركـة أيب اخلطـاب عبـد 
األعـلى ابـن السمـح؛ عنـد متلكـه طرابلـس، وعنـد 
استيالئـه عـلى القيـروان؛ بغـرض إخـراج ورفجومـة 

اب؛ جلـأ عاملـه عـلى ـاخلط وـوملـا قتـل أب. منهـا
 قبيلـةإىل ) عبـد الرمحـن بـن رستـم(القيـروان 

؛ يف املغـرب جبـل كـزولـرب مـن ؛ بالقملايـة
األوسـط؛ نظـرا لكـون هـذه القبيلـة مـن حلفائـه 

وبالفعـل أجارتـه ملايـة، . وحلفـاء أميـره أيب اخلطـاب
كمـا قامـت ملايـة ببنـاء . ومحتـه مـن كـل مكـروه

؛ جبـل كـزولالثانيـة؛ يف سفـح  تيهـرتمدينـة 
بإمـرة عبـد  جاعلـة منهـا دار ملـك لإلباضييـن؛

. الرمحـن بـن رستـم؛ بعـد أن بايعتـه باإلمامـة
وظلـت هـذه القبيلـة سنـدا قويـا للدولـة الرستميـة 

فتشتـت ـ إثـر ذلـك ـ أبنـاء . حـىت سقطـت
ملايـة يف األقطـار، وانقـرض معظمهـم؛ بسبـب 

ولـم يبـق سـوى بعـض الفئـات املتفرقـة، . احلـروب
ومـن بيـن بقايـا . بائـل أخـرىواملوزعـة بيـن ق
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الـيت مسيـت ـا اجلزيـرة املعروفـة  جربـة؛ملايـة 
وسكاـا حـىت عهـد ابـن . ساحـل تونـساآلن؛ يف 

كمـا توجـد يف جربـة . خلـدون كانـوا مـن ملايـة
ـَايـ حـىت اآلن ـ قبيلـة تسـمى  يعتقـد حممـد  ؛1آملْ

ـة؛ ولكـن امسهـا عـلي دبـوز أـم مـن بقايـا ملاي
أصابـه التحريـف؛ وقـد يكـون إمسهـا هـذا هـو 

الـيت تتوسـط  ملايـةكمـا أن قريـة . الصحيـح
؛ تنسـب هي األخـرى وزوارة، طرابلـسالطريـق بيـن 

وقـد نقـل الشيـخ مبـارك امليـلي . إىل هـذه القبيلـة
فرنـدة، أن أهـل .. مـا مفـاده)) أبـوراس((عـن 
ولكنهـم تركـوا املذهـب  ملايـة؛مـن  وارثـواحل

كمـا تنسـب إليهـم مقاطعـة ملايـة؛ . 2اخلـارجي
دى ـاملتواجـدة ببـالد األندلـس؛ وتعتبـر مدينتهـا إح

وهي كغريهـا مـن مقاطعـات . 3حصـون مالقـة
األندلـس الـيت مسيـت باسـم القبائـل األمازيغيـة 

دد مـن وينسـب إليهـا عـ. الـيت استقـرت ـا
  . العلمـاء، واألدبـاء

  
!!!      

                                     
   .259: ، ص3: تاريـخ المغـرب الكبيـر، ج  1
  .596: تاريـخ الجزائـر، ص  2
  .511: الحميـري؛ الـروض المعطـار، ص 3
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  : مـن املنتسبيـن إىل ملايـة ببـالد األندلـس :ـ أعياـم
و ـأبالوزيـر  والكاتـب النحريـر الشاعـر الفحـل ـ

تـويف مبالقـة ( جعفـر أمحـد بـن أيـوب اللمـائي؛
وهـو مـن فحـول الشعـراء ). م1256/هـ654سنـة 

را لعـلي بـن محـود؛ أميـر كـان وزيـ. باألندلـس
وملـا دفـن؛ كتبـت . مالقـة؛ أيـام ملـوك الطوائـف

  :ات مـن نظمـه هيـعـلى قبـره أبي
  بنيت ومل أسكُن وحصنت جاهـداً

  قَبـري  دور صيـرهـفَلما أتى املَقْ
تر ما أنحظِّي غَي كومل ي  ـرصبم  

  ذراعِ إىل الشبـرِبعينيك ما بين الـ
 يـكري أوصراً قَبا زائـداً فَياهج  

  واجلَهـرِ سر  يف العليك بتقْوى اِهللا
ـَا فَال تحِسنـن بالدهرِ ظَنـا    فإنم
ـَزم   إىل الدهـرِ  أالَّ يستنام  من احل

  
وحـاول بعـض أصحابـه الترويـح عليـه؛ أثنـاء 

ـم مرجتـالمرضـه؛ فأجا:  
  فَقُلْـت لَـه   روحـين  عائـدي

لىين عـزِدي  الَ الَ تالَّـذ   أجِـد  
  أمـا تـرى النـار  وهي خامـدة

ـدقتيـاحِ  تـوبِ  الربه  ـدنع   
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  :ومـن شعـره أيضـا
بـه يـنفالس ـارإذْ س قُلْـت قَد  

  نهبـا  ب مهجـتيوالبيـن ينهـ
ـولُ  بِـهلْكـاً أصي مأنَّ  ل لَـو  

  ألخـذْت كُـلَّ سفينـة  غَصبـا
  

  :ويقـول كذلـك
ـَانُ  منطقـه  ق بيان     فَـو    غَين ولإليقَـاعِ   بي

كَأنو  فَـم هـدـا يـانُ        مسـا ليهف ـهيبوقَض  
  
أبـو احلسـن عـلي بـن عبـد اللـه الفقيـه ثـم  ـ

سنـة . ت(؛ املعـروف باملـالطي اللمـائي بـن داودا
؛ وهـو مـن أهـل املريـة؛ ولـه تأليـف )م1143/هـ538

املنتـقى للبـاجي، : مجـع فيـه بيـن كتـايب
وال نـدري حـىت اآلن . ار البـن عبـد البـرـواالستذك

إىل ملايـة؛ حبيـث بـقي   مـدى انتمـاء هذيـن العامليـن
هـل ينتميـان إىل القبيلـة أصـال؛ أم : التسـاؤل قائمـا

ونظـرا ملـا . ينتميـان إىل املقاطعـة األندلسيـة ال غيـر
عرفنـاه؛ عـن استيطـان القبائـل األمازيغيـة مجاعـات، 
مجاعـات؛ كـل منهـا يف منطقـة خاصـة ـا؛ فإننـا 

ن العامليـن مـن القبائـل ال نستبعـد احنـدار هذيـ
ومـن جهـة أخـرى فقـد تعـذر . املستوطنـة فيهـا

احلصـول عـلى معلومـات كافيـة ختـص أعيـان 
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هـذه القبيلـة، وعلمائهـا ببـالد املغـرب؛ وهـذا 
عائـد إىل الطابـع البـدوي املتفـشي بيـن أبنائهـا، وإىل 

يـون السلـوك السلـيب الـذي اتبعـه املؤرخـون السن
آنئـذ؛ إذ كانـوا يتجاهلـون أخبـار العلمـاء مـن 
اإلباضييـن؛ وغريهـم ممـن خيالفوـم مذهبيـا؛ وهـذا 

ومـع . العصبيـة املذهبيـةبالطبـع يدخـل يف بـاب 
هـذا فقـد تضمـن كتـاب الدرجيـين؛ طبقـات 
املشائـخ باملغـرب؛ أخبـارا عـن بعـض علمـاء ملايـة؛ 

  : ـمعـلى قلتهـم؛ وه
 أبـو حممـد عبـد اللـه بـن مانـوج اللمـائيثـم  ـ
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن اخلامـس (

؛ ويقـال أنـه لـم يكـن حيفـل بدينـه يف )للهجـرة
شبابـه؛ ولـم يتـب إال يف كبـره؛ حيـث توجـه إىل 
جزيـرة جربـة؛ أيـن تلـقى العلـم؛ حـىت أصبـح 

بـاضي البارزيـن؛ وهـو مـن علمـاء املذهـب اإل
غـار أحـد العلمـاء السبعـة الذيـن اعتكفـوا يف 

، أيـن صنفـوا فيـه تصنيفـا يتنـاول موضـوع أجمـاج
  . الفقـه اإلبـاضي؛ وهـو يف اثـين عشـر جـزءا
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 أبـو حممـد عبـد اللـه بـن األميـر اللمـائيثـم  ـ
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن اخلامـس (
؛ وهـو مـن علمـاء املذهـب اإلبـاضي )لهجـرةل

  .أيضـا
***  

  
يف عـداد  ملايـةيضـع ابـن خلـدون  :ـ مواطنهـم

؛ الـيت تتنقـل عبـر بـالد إفريقيـة، الرحـل القبائـل
عـلى أن مجهورهـم كـان  . واملغـرب؛ طلبـا للنجعـة

يرتـع يف مراتـع املغـرب األوسـط؛ يف السهـوب 
ثـم حيـدد تلـك املواطـن؛ . ـراءاملتامخـة للصح

 وإىل الغـرب، جنـوب منـداس؛ بـأرض السرسـو
الشمـال، والشـرق تتواجـد ويف . أرض زواغـة

  .1ومكناسـة، وزناتـة مطماطـة،
  

ÉÉÉ  
  

  :ـ  مديونــة) 3(
وتذكـر . أيضـا بـين فاتـنوهـم مـن 

املصـادر التارخييـة؛ بـأن فئـات مـن هـذه القبيلـة 
ـد لعبـت أدوارا هامـة يف تاريـخ األندلـس؛ تكـون ق

                                     
    .250ــ  246: ، ص ص6: العبـر، مج 1
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ويبـدو أن . بعـد أن أجـازوا إليهـا أيـام الفتـح
هجرـم إىل األندلـس قـد قلصـت سطوـم بديـار 
املغـرب؛ لـذا جندهـم أضحـوا يف موقـف ضعيـف؛ 

 بـين راشـد، وبـين توجيـن :عندمـا تغلبـت قبائـل
ب األوسـط؛ حيـث عـلى ربـوع املغـر) مـن زناتـة(

مـدوا سلطاـم عـلى مواطـن مديونـة الضعيفـة؛ 
بسبـب افتـراق أتباعهـا، وتضـاؤل عددهـم؛ نتيجـة 

فقـد ألزمـت زناتـة .. وعليـه. للحـروب، واهلجـرة
. قبيلـة مديونـة بدفـع الضرائـب، وإعطـاء املغـارم
از كمـا زامحتهـا يف مواطنهـا؛ ممـا أدى ـم إىل اإلحنيـ

روف ـ؛ املعوجبـل وجـدة، حصـون جبـل تسالـةإىل 
بـقي منهـم مـن يتعـاطى .. ومـع األيـام. ـم

حرفـة الفالحـة؛ بينمـا ظـل آخـرون موزعيـن بيـن 
وبـقي حي منهـم ـ أيـام ابـن خلـدون ـ . القبائـل

  .2ملغيلـة؛ إذ كانـوا جماوريـن فـاس، وصفـرويبيـن 
  

!!!  
  

  

                                     
  .257ــ  256: ، ص ص6: المصـدر السابـق، مج 2
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جنبـت مديونـة عـددا كبيـرا مـن أ :ـ أعياـم
  : العلمـاء، والصاحليـن؛ منهـم

 أبـو عبـد اللـه حممـد بـن أسـود بـن شعيـبـ 
رمبـا كانـت . ؛ فقيـه؛ ويل القضـاء بإفريقيـةاملديـوين

لـه عالقـة مـا مـع حممـد بـن أسـود؛ قـاضي 
املريـة؛ الـذي انتـدب حملـاورة املهـدي أمـام 

  .رابـطي عـلي بـن يوسـف؛ يف مراكـشالسلطـان امل
 أبـو عمـر أمحـد بـن خلـف بـن حممـدـ ثـم 

ـُون املديـوين ؛وهـو )م948/هـ377سنـة : ت( ابـن فُرت
مـن الـرواة، والزهـاد؛ كـان يسكـن يف مدينـة 

مسـع النـاس : ((1الفـرج؛ قـال عنـه ابـن بشكـوال
ة فيمـا منـه؛ وكـان خيـرا، فاضـال، زاهـدا، ثقـ

: ومـن روايتـه عـن وهـب بـن مسـرة؛ قـال. رواه
دخلـت عـلى حممـد بـن وضـاح بيـن املغـرب 

أوصـين رمحـك : والعشـاء مودعـا؛ فقلـت لـه
أوصيـك بتقـوى اللـه عـز وجـل، : اللـه؛ فقـال

وبـر الوالديـن، وحزبـك مـن القـرآن فـال تنسـه، 
يـن اثنيـن، إن احلسـد بـمـن النـاس؛ ف وفـر

والنميمـة بيـن اثنيـن؛ والواحـد مـن هـذا 
    )).سليـم
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: ت( أمحـد بـن احلسـن بـن سعيـد املديـوينـ ثـم 
وهـو والـد . ؛ فقيـه، وقـاضي)م1366/هـ768سنـة 

عائشـة املديونيـة؛ أم ابـن مـرزوق احلفيـد؛ استعملـه 
و احلسـن يف خطـة تنظـر يف مسـاع الشكايـات، ـأب
يف مجـع الزكـاة؛ ثـم واله أبـو عنـان خطـة و

  . القضـاء بتلمسـان
عبـد الرمحـن بـن حممـد بـن عطيـة ـ ثـم 
 تضاربـت اآلراء حـول(املعـروف باجلـادري املديـوين؛ 

و  1435و  1415/هـ 840و  839و  818: تاريـخ وفاتـه بيـن

؛ وهـو فقيـه، وحمـدث، وميقـايت؛ وصاحـب )م1436
روضـة األزهـار يف علـم وقـت الليـل  منضومـة

والنهـار، كمـا قـام بتأليـف فهرسـة ضمـت 
معلومـات عـن شيوخـه، وكتـاب يف شـرح البـردة، 

اف، ـوكتـاب اقتطـاف األنـوار، وخمتصـر االقتط
رالب ـوكتـاب اشتمـل عـلى طريقـة العمـل باإلسط

 مـع الصفيحـة الشاكريـة وربـع الدائـرة، والعمـل
بابـا، وكتـاب  42باحلسـاب واجلـدول؛ اشتمـل عـلى 

تنبيـه األنـام عـلى مـا حيـدث يف أيـام العـام، 
وأرجـوزة بعنـوان النافـع يف أصـل حـرف نافـع، 

   . وغيـره ..وكتـاب املذكـر واملؤنـث
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املعـروف بـأيب  حيـىي بـن حممـد املديـوينـ ثـم 
نصـف األول مـن مـن أعـالم ال(السـادات األكبـر 

  .؛ فقيـه، وصـويف)القـرن العاشـر للهجـرة
بـأيب  املديـوين املعـرف حممـد بـن حيـىيـ ثـم 

). م1543/هـ950ويف بعـد سنـة ـالسـادات األوسـط ت
  .فقيـه، ومـدرس؛ تصـدر لإلفتـاء بتلمسـان

أمحـد بـن حممـد بـن حممـد بـن حممـد ـ ثـم 
روف بابـن جيـدة املعـ املديـوين بـن يـحىيا

؛ وهـو )م1544/هـ951ت سنـة (اجلهبـرزي الوهـراين 
  . مـن الصوفييـن الصاحليـن

بـن حممـد  حممـد بـن حممـد بـن حيـىيـ ثـم 
سنـة : ت(أيب السـادات احلفيـد ـالعـروف ب املديـوين

  . ؛ فقيـه، وحمقـق؛ تصـدر للتدريـس)م1573/هـ981
تـويف بعـد ( ديـوينحممـد بـن عبـد اللـه املـ ثـم 
؛ فقيـه، وخطيـب؛ لـه اهتمـام )م1552/هـ960عـام 

وهـو مـن مدينـة الفـرج . بالعلـوم العقليـة، والنقليـة
  . باألندلـس

   .فقيـه. محـد بـن مـوسى املديـوينأـ ثـم 
حممـد بـن أمحـد بـن حممـد املليـيت ـ ثـم 

وهـو  ؛ مـدرس؛)م1577/هـ985تـويف سنـة (؛ املديـوين
   . والـد ابـن مريـم
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 عائشـة بنـت أمحـد بـن احلسـن املديـوينـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن الثامـن (

؛ وهي أم اإلمـام ابـن مـرزوق احلفيـد؛ )للهجـرة
أـا ألفـت : الـذي قـال يف شرحـه عـلى البـردة

جمموعـا مـن األدعيـة؛ وكانـت مـن النسـاء 
ـات؛ واشتهـرت بتعبيـر الرؤيـا؛ إذ متكنـت الصاحل

  . ا الواسـعـمـن هـذا الفـن؛ بفضـل إطالعه
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن حممـد بـن ـ ثـم 

؛ املليـيت املديـوين التلمسـاين أمحـد الشريـف
كـان حيـا سنـة (املعـروف بابـن مريـم 

؛ وهـو فقيـه مالـكي، ومـؤرخ؛ ألـف )م1616/هـ1025
كتابـا يف علـوم الديـن، والتراجـم؛ أشهرهـا  12

كتـاب البستـان يف ذكـر األوليـاء والعلمـاء 
بتلمسـان، كتـاب كشـف اللبـس والتعقيـد عـن 
عقيـدة أهـل التوحيـد، وتعليـق عـلى رسالـة 

  . خليـل
فقيـه، وصـويف؛ . حممـد بـن بـالل املديـوينـ ثـم 

  .ملـم باإلقـراء
؛ الضليـع يف العلـوم ـن رقيـة املديـوينأمحـد بـ ثـم 

  . العقليـة، والنقليـة
  

OOO     
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ومـن أمـراء مديونـة الذيـن كـان هلـم ذكـر 
  :يف التاريـخ

مـن أعـالم النصـف األول ( مسعـود جريـر بـنـ 
؛ املنضـم إىل أيب قـرة، )مـن القـرن الثـاين للهجـرة

  . قيـروانوأيب حاتـم؛ يف ثورتيهمـا ضـد والة ال
مـن أعـالم القـرن الثـاين ( هـالل بـن أبزيـاـ ثـم 
؛ وهـو الـذي الـذي خـرج عـلى عبـد )للهجـرة

الرمحـن الداخـل بشنـت بريـة باألندلـس؛ متحالفـا 
  . بذلـك مـع الثائـر الرببـري شقيـا املكنـاسي

مـن أعـالم القـرن الثـاين (نابتـة بـن عامـرـ ثـم 
و الـذي خلـف هـالل بـن ابزيـا ؛ هـ)للهجـرة

  . عـلى قيـادة قومـه مـن مديونـة بشنتربيـة
  

***  
  

حيـدد ابـن خلـدون مواطـن مجهـور  :ـ مواطنهـم
مـا بيـن .. وبالتحديـد. بأطـراف تلمسـانمديونـة 

وبيـن ) جبـل العمـور حاليـا( جبـل بـين راشـد
م ـويقـول أ. ؛ جنـوب وجـدةجبـل مديونـة

ـوا ظواعـن؛ يرحتلـون عبـر هـذه الضـواحي، كان
ومواطنهـم جمـاورة لبـين يلـومي، وبـين . واجلهـات
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يفـرن؛ مـن جهــة الشـرق، وإىل الغـرب منهـم 
  .مكناسـة؛ أمـا جهـة الساحـل فكوميـة، ووهلاصـة

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  مطغـــرة) 4( 

ويتميـز هـذا الـحي . بـين فاتـنينتسبـون إىل 
مـن بيـن القبائـل  مطغـرةوتعتبـر . دادهبوفـرة أعـ

رار؛ يف ـاملدريـة؛ الـيت اختـارت حيـاة االستق
. ةـور اجلنوبيـات، والقصـاألريـاف، ويف بعـض الواح

ت هـذه القبيلـة أدوارا خطيـرة؛ يف تاريـخ ـولعب
املغـرب اإلسـالمي؛ حيـث تزعمـت احللـف القبـلي 

؛ بعـد أن اعتنقـت غي؛ ضـد والة بـين أميـةـاألمازي
. ـ مـع حلفائهـا ـ املذهـب اخلـارجي؛ الصفْـري

؛ املطغـري ميسـرةوشبـت ثورـم مجيعـا؛ بقيـادة 
مـا بعـد العقـد الثـاين مـن القـرن الثـاين للهجـرة؛ 
حيـث أشعلـت ثـورة تلـك القبائـل املتحالفـة 
املغـرب اإلسـالمي كلـه بنيـران احلـرب، والعصيـان؛ 

ألمـر الـذي كـاد أن يزيـل الوجـود العـريب متامـا ا
وقـد انتـهى احلـال بقبيلـة . مـن هـذه الربـوع

مطغـرة ـ أخيـرا ـ إىل الفرقـة، والضعـف؛ 
ـ يف العهـد  كوميـة قبيلـةفاندرجـت ضمـن 

املوحـدي ـ حبكـم اجلـوار، واحللـف؛ ثـم أضحـت 
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عـة ـ بعـد ذلـك ـ يف عـداد القبائـل اخلاض
  . 1ألحكـام الدولـة، والدافعـة للضرائـب

  
!!!  

  
أجنبـت مطغـرة كغريهـا مـن القبائـل  :ـ أعياـم

  : عـددا مـن العلمـاء واألدبـاء؛ منهـم
تـويف بدرعـة ( عبـد اللـه بـن عمـر املطغـريـ 

؛ فقيـه، وفـرضي؛ لـه إملـام )م1520/هـ927سنـة 
ناثريـن، كــان مـن احلفـاظ، وال. باحلسـاب

والناظميـن؛ وهـذه عينـة مـن منظوماتـه؛ ذات 
  :الطابـع التعليـمي

  علْقَمـة وامرؤ القَيسِ والنابِغـة
  عنتـرة طَرفَـة وزهيـر أوفـا

تالَِء السـؤواـههِدـا ة شندنع  
 ـمرِهعش ـةاحفَصل ـفىاملُقْت  

  
 حممـد بـن حممـد بـنأبـو عبـد اللـه ـ ثـم 

؛ كـان )م1543/هـ950حـوايل : ت( فـارس املطغـري
وكمـا هـو معـروف؛ . أديبـا، وشاعـرا، وأستـاذا
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فـفي بـالد الغـرب يلقـب باألستـاذ كـل املتمكنيـن 
   . مـن فنـون األدب، وعلـوم اللغـة، والنحـو

أبـو احلسـن عـلي بـن مـوسى بـن عـلي ـ ثـم 
؛ وهـو )م1544/هـ951سنـة : ت( ملطغـريا بـن هارونا

مـن كبـار فقهـاء املالكيـة؛ لـه إملـام بالتفسيـر، 
  . اللغـة، والفرائـض، واحلسبـان: وعلـوم

 عبـد الرمحـن بـن عبـد اللـه بـن عمـرـ ثـم 
كـان ). م1552/هـ960كـان حيـا سنـة ( املطغـري

  :ينظـم الشعـر؛ مـن نظمـه
 تـدعو توحص كْرنِي السحفضلَ يقب  

  الدهـر  ونِلْـت اهلَوى جهـالً فَأدبنِي
ـُـه   وبيـيت لَزِمـت وانفـرادي   ألفْت

يسلُوصدي ونع ـة  ـانيم  ـرواهلج  
  فَديـنِي التعـامي والتجاهـلُ سيـريت

  عمـر والَ   جاَء زيـد  ولَسـت أبالي
   

وقـال يف املواضـع الـيت تكـون فيهـا الصـالة 
  :عـلى النـيب صـلى اللـه عليـه وسلـم مكروهـة

ـْرة بائـعٍ    عجِبـت لمـن صلى بِعث
  وحاجـة عطَّـاسٍ وذَبـحِ مجامـعِ

ـَّبِي   لـذَا سبعها دعِ الصالَة   على الن
   ـه في سواهـا وتابِـعِعلَي  وصـلِّ
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الرمحـن  حممـد بـن عبـد اللـه بـن عبـدـ ثـم 
سنـة : ت(؛ املعـروف بابـن رمحـة املطغـري

  . كـان فقيهـا، ومـن الصوفيـة). م1592/هـ1001
  

OOO  
  

ومـن أعيـان مطغـرة، وقادـم الذيـن اشتهـروا 
  : بالسياسـة، وشئـون احلكـم فيهـم

  
قتلـه أصحابـه سنـة ( سـرة املطغـريميـ أمريهـم 

؛ ويقـال أنـه كـان يعمـل يف السقايـة؛ )م739/هـ122
تـوىل قيـادة الصفريـة . لـذا عـرف أيضـا بالسقـاء

يف ثورـم عـلى والة بـين أميـة باملغـرب؛ وتطلـع 
بعـد انتصاراتـه األوىل إىل رتبـة اخلالفـة؛ فأعلـن 

اره بتلـك الرتبـة؛ نفسـه خليفـة، وبايعـه أنصـ
  . ولكنهـم خلعـوه، وقتلـوه بتهمـة سـوء السيـرة

مـن أعـالم ( حيـىي بـن حـارث املطغـريـ ثـم 
؛ وهـو )النصـف األول مـن القـرن الثـاين للهجـرة

الـذي خلـف ميسـرة يف رئاسـة قبيلـة مطغـرة بعـد 
مقتلـه؛ وحتالـف بعـد انفضـاض الصفريـة؛ مـع 

  . وة حممـد بـن خـزرأميـر مغـرا
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كـان ( لـول بـن عبـد الواحـد املطغـريـ ثـم 
؛ وهـو زعيـم مطغـرة يف )م812/هـ197حيـا سنـة 

عهـد األدارسـة؛ كـان يف البدايـة مـن املقربيـن إىل 
اين؛ بـل تـوىل رعايـة شئونـه، وشئـون ـإدريـس الث

دولتـه؛ بعـد مـوت راشـد الـوصي عـلى إدريـس؛ 
ع هـذا تغيـر موقفـه حيـن أغـراه ابـن ومـ

األغلـب؛ ومتـت بينهمـا مراسـالت عديـدة انتهت إىل 
احنراف لـون عـن إدريـس؛ وممـا وصلتـه مـن 
وعـود مـا جـاء يف هـذا البيـت الشعـري البـن 

  :األغلـب شعـرا
ـةـامِ بِطَاعون اإلمـارهل ـعائبو  

ـَافي تجِده على اإلسـالَمِ ـْر مك   خي
  

  :وكـان جـواب لـول شعـرا كذلـك
  فَعجـلْ عـلي  رد  رأيي فَإنـنِي

  أرد اهلَـوى للْحـق حيـن يـوافي
  

وقـد أشـار . اق بينهمـاـوبالفعـل تـم االتف
صاحـب األنيـس املطـرب بـروض القرطـاس إىل هـذا 

لـول بـن عبـد وكـان : ((1املوضـوع بقولـه
قومـه؛ وكـان مـن خاصـة  الواحـد معظمـا يف
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إدريـس؛ فكاتبـه ابـن األغلـب؛ عامـل الرشيـد 
عـلى إفريقيـة، واستهـواه باملـال؛ فمـال إليـه، 
وبايـع الرشيـد؛ فكتـب إليـه إدريـس بـن 

  :إدريـس
ـَّة   أبهلُول قَد شممت نفْسك خط

 لـتدبـ  تهنمشـادلَـة  بروا  ص  
  م من  بعـد دارِهـأضلَّك إبراهي

ـَاداً  بِغيـرِ   قيـاد  فَأصبحـت  منق
  كَأنك لَم تسمع بِمكْرِ ابِنِ األغْلَبِ

  بِالْكَيـد  كُلَّ  بِـالَد  وقَد  تـرامى
  ومن دون ما منتك نفْسك خاليـاً

وـكنم  يـماهرإب  ـادقَت  كـوش.((  
  

 هـارون بـن مـوسى بـن خليفـة املطغـريـ ثـم 
؛ كـان )م1272/هـ672تـويف يف األندلـس بعـد سنـة (

رئيسـا عـلى قبيـل مطغـرة يف وقـت قيـام دولـة 
 يغمراسـن بـن زيـانبـين عبـد الـواد؛ إذ تـوىل 

الل بندرومـة؛ ـستقمبطاردتـه؛ بعـد أن حـاول اال
فلجـأ إىل بـين مريـن، ثـم هاجـر إىل األندلـس؛ 

فخلفـه . بغـرض اجلهـاد؛ فاستشهـد بتلـك الديـار
    .تاشفيـنعـلى رئاسـة مطغـرة أخـوه 
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 تاشفيـن بـن مـوسى بـن خليفـة املطغـريـ ثـم 
؛ هـو الـذي تـوارث أبنـاؤه )م1303/هـ703سنـة : ت(

  . فيمـا بعـد زعامـة القبيلـة؛
  

***  
  

لقـد تعـددت مواطـن هـذه القبيلـة،  :ـ مواطنهـم
، بالتلـول، واجلبـالو ـا هـوتنوعـت؛ إذ منهـا م

والقصـور ومنهـا مـا هـو يف الواحـات، 
استوطـن مجهورهـم .. فـفي البدايـة. الصحراويـة

األوسـط، واألقـصى؛ ثـم انتقـل مجـع : املغربيـن
. ـس؛ أثنـاء الفتـح؛ فاستقـروا هنـاكمنهـم إىل األندل

. وبـقي اآلخـرون يف تلـول املغـرب، وصحرائـه
؛ كوميـة جبـوارومواطنهـم التليـة حماذيـة للبحـر؛ 

كمـا أن . بتاونـتحيـث شيـدوا حصنهـم املعـروف 
حماولتهـم إقامـة إمـارة يف ندرومـة؛ تـدل عـلى 

د الـذي وقوعهـا ضمـن مواطنهـم؛ خاصـة يف العهـ
  . حتالفـوا فيـه مـع جرياـم مـن كوميـة

ويـرى ابـن خلـدون أن بعـض األحيـاء مـن 
جنـوب مطغـرة تسكـن جببـل يسـمى بامسهـم؛ 

 بأطـراف سجلماسـةكمـا يوجـد  .مدينـة فـاس
: ثـم يقـول يف سيـاق حديثـه. مجـع كبيـر منهـم
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)). جراهـم ورمبـا حدثـت ـا عصبيـة مـن((
ر ـذكـر ـ أيضـا ـ أن أعـدادا كبيـرة منهـم تنتشوي

يف الصحـراء؛ حيترفـون فالحـة النخيـل؛ عـلى 
تواجـدون يف شريـط عريـض يكمـا . الطريقـة العربيـة

مـن القصـور املتتاليـة؛ يف الصحـراء؛ مـن سجلماسـة 
ومنهـم يف قبلـة : ((إىل تـوات، إىل قليعـة، فيقـول

مراحـل منهـا؛ وهي قصـور تلمسـان؛ وعـلى سـت 
متقاربـة بعضهـا مـن بعـض؛ ائتلـف منهـا مصـر 
كبيـر، مستبحـر بالعمـران البـدوي؛ معـدود يف 
آحـاد األمصـار بالصحـراء؛ ضـاح مـن ظـل 

ورئاستـه يف بـين . امللـك، والـدول؛ لبعـده يف القفـر
ويف شرقيهـا، وعـلى مراحـل . امللـوك منهـم سيـد

قـرى أخـرى متتابعـة عـلى مستهـا؛ منهـا؛ 
متصاعـدة قليـال إىل اجلـوف؛ آخرهـا عـلى مرحلـة 

ويف جهـة الشـرق عـن ...مـن قبلـة جبـل راشـد
هـذه القصـور؛ وعـلى مخـس مراحـل منهـا؛ 

واآلن . دامعـة، متوغلـة يف القفـر تعـرف بقليعـة
  .1...))رهـط مـن مطغـرة هـؤالء يعتمرهـا

  
ÉÉÉ      
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  : ـ  مطماطـة) 5(
ومطمـاط . كذلـك بـين فاتـنوهـم مـن 

وهلـذا . مصكـابلقـب ألبيهـم؛ أمـا امسـه فهـو 
الـحي بطـون كثيـرة جـدا؛ منتشـرة يف ربـوع 

وقـد كـان ملطماطـة دور .. هـذا. املغـرب، وإفريقيـة
ث ـهـام باملغـرب؛ يف عهـد الدولـة الزيريـة؛ حي

وظهـر أثرهـم . واخـر الدولـةاستفحـل أمرهـم يف أ
جليـا؛ خـالل فتنـة محـاد بـن بلكيـن، مـع باديـس 

مطماطـة ـ آنئـذ ـ هـو  ورئيـس. ابـن املنصـور
ـَة ذي قـاد قومـه يف احلـروب، والفتـن ـ؛ العزان

، لواتـةالـيت دارت بينهـم وبيـن جرياـم؛ مـن 
ذي ؛ الـزيـريوبعـد موتـه خلفـه ابنـه . وغريهـم

أجـاز ـ فيمـا بعـد ـ إىل األندلـس؛ عندمـا تغلبـت 
ملتونـة عـلى بـالد املغـرب؛ فاستضافـه ابـن أيب 
عامـر، ثـم اصطنعـه مـع مـن انضـم إليـه مـن 

  . 1أمـراء األمازيـغ
  

!!!  
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  :مـن أشهـر أعيـان مطماطـة، وعلمائهـا: ـ أعياـم
أعـالم  مـن( عبـد اللـه بـن إدريـس املطمـاطيـ 

؛ ويل )النصـف الثـاين مـن القـرن الثـاين للهجـرة
كتابـة خـراج الدولـة الفاطميـة؛ يف عهـد عبيـد 

  . اللـه املهـدي
وا بـن ـكهـالن بـن أيب لـ ثـم النسابـة الشهيـر 

مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن ( يصالصـن
؛  وهـو مـن علمـاء مطماطـة، )الرابـع للهجـرة

ن النسابيـن املشهوريـن؛ أجـاز إىل األندلـس؛ ومـ
  . ونـزل عـلى الناصـر لديـن اللـه األمـوي

سابـق بـن سليمـان  ـ ثـم النسابـة الذائـع الصيـت
؛ الـذي صـوالت بـن دوفـاس بـن حـراث بـنا

كبيـر نسابـة الرببـر؛ ((وصفـه ابـن خلـدون بـ
  )). ممـن علمنـاه

فقيـه؛ مـن أهـل . مـاطيعمـران املط أبـوـ ثـم 
  . الصـالح
أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن خيلـف بـن ـ ثـم 

تـويف بتلمسـان ( السـالم التنـسي املطمـاطي عبـد
؛ فقيـه؛ قـال عنـه ابـن )م1281/هـ680حـوايل سنـة 

التدريـس، والفتـوى  انتهـت إليـه رئاسـة: ((مريـم
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ى عـل ولـه شـرح...يف أقطـار املغـرب كلهـا
  . 2))التلقيـن؛ لعبـد الوهـاب يف عشـر أسفـار

أبـو حممـد عبـد اللـه بـن حممـد ـ ثـم 
املعـروف بالبـزاز؛ لـه روايـة عـن  املطمـاطي

  . مالـك؛ غيـر أن احملققيـن أنكروهـا
أبـو عـلي بـن أمحـد بـن إبراهيـم ـ ثـم 

كـان حيـا سنـة ( السـالوي املطمـاطي
  . ه، وأستـاذ؛ فقيـ)م1285/هـ684

 عـلي بـن مـوسى بـن إمساعيـل السـالويـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن ( املطمـاطي

  . فقيـه). الثامـن للهجـرة
  

OOO  
  

ومـن الرؤسـاء، والشيـوخ الذيـن ذكـروا يف 
  :أحـداث املغـرب

؛ وهـو الـذي أخـرج إرهـاص بـن عصفراصـنـ 
  . كـن مطماطـة فيـهمنـداس مـن موطنهـم، وأس

مـن (السابـق الذكـر عزانـة املطمـاطي ـ ثـم 
  ). أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن الرابـع للهجـرة
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أعـالم  زيـري بـن عزانـة املطمـاطيـ ثـم ولـده 
؛ وهـو )النصـف األول مـن القـرن اخلامـس للهجـرة

  الـذي خلـف والـده يف زعامـة مطماطـة
  

***  
  

يف ربـوع مطماطـة تنتشـر مواطـن  :هـمـ مواطن
اء منهـم ـ ـفبعـض األحي. المي كلـهـاملغـرب اإلس

: كمـا يقـول ابـن خلـدون ـ كانـوا مستقريـن بـ
هـذه شعـوب مطماطـة ـ كمـا ذكـر نسابـة ((

الرببـر؛ سابـق وأصحابـه ـ وهـم مفرقـون يف 
 املواطـن؛ فمنهـم مـن نـواحي فـاس؛ مـن قبلتهـا؛

يف جبـل هنالـك معـروف ـم؛ مـا بيـن فـاس 
ات قابـس؛ والبلـد املختـط ـومنهـم جبه. وصفـروي

عـلى العيـن احلاميـة؛ مـن جهـة غرـا؛ منسـوب 
 ...وهلـذا العهـد يقـال محـة مطماطـة. إليهـم

وكانـت مواطـن . وبقياهـم أوزاع مـن القبائـل
وانشريـس، مجهورهـم بتلـول منـداس؛ عنـد جبـل 

وكـان هلـم .كـزول؛ مـن نـواحي تاهـرت وجبـل
بتلـك املواطـن أخريـات دولـة صنهاجـة 

وبقيـة هـؤالء القـوم هلـذا ...استفحـال، وصولـة
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ثـم . 1]))رمبـا وانشريـس[.العهـد جببـل وادشنيـش
؛ منـداس ذكـر أن قبيلـة مطماطـة نزحـت عـن

ن؛ حيـث ـتوجي بعـد إخراجهـا منهـا بواسطـة بـين
؛ أيـن أصبحـت يف جبـل وانشريـسجلـأت إىل 

  .عـداد القبائـل الغارمـة
  

ÉÉÉ  
  
  :ـ  مغيلــة) 6(

وقـد . بـين فاتـنهـم ـ بدورهـم ـ مـن 
لعـبت هـذه القبيلـة أدوارا خطيـرة يف القـرون األوىل 
مـن الفتـح؛ حيـث كانـت يف مقدمـة القبائـل 

ومثـة قـول جيعـل أبـا . روانالثائـرة عـلى والة القيـ
قـرة؛ زعيـم الثـوار مـن مغيلـة؛ وإن كانـت أقـوال 

وبعـد احنسـار الفتنـة . أخـرى أصـدق؛ تنكـر ذلـك
ا ـ بنشـر دعـوة ـالصفريـة؛ وقامـت مغيلـة ـ أيض

إىل جانـب أوربـة، وصدينـة،  األكبـر إدريـس
وا والقبائـل املنضويـة حتـت سلطانـه؛ حيـث أخضعـ

وتنـدرج ضمن . جـزءا مـن املغـرب األقـصى لدولتـه
: قبيلـة مغيلـة أخواـا؛ الـيت التحقـت ـا مثـل

ورمبـا اندجمـت ـم ـ .  وملـزوزة، وكشاتـة، درنـة
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؛ حليفتهـم يف عهـد صدينـةأيضـا ـ قبيلـة 
وبذلـك أضحـت هـذه القبائـل يف عـداد . األدارسـة

  .1هـامغيلـة، ومنسـوبـة إلي
  

!!!  
  

أجنبـت مغيلـة خنبـة متميـزة مـن  :ـ أعياـم
  : العلمـاء؛ منهـم

مـن أعـالم ( عمـر بـن محـدون األمـوي املغيـليـ 
؛ وهـو )النصـف األول مـن القـرن الثالـث للهجـرة

مـن سكـان ريـة باألندلـس؛ وكـان عاملـا، حافظـا 
للمسائـل؛ عـاش يف عهـد عبـد الرمحـن بـن 

  . عاويـةم
أبـو حممـد عبـد اللـه بـن حممـد املغيـلي ـ ثـم 
؛ وهـو أحـد علمـاء )م945/هـ334سنـة : ت( القرطـيب

  . احلسـاب، والزراعـة
أبـو بكـر حيـىي بـن عبـد اللـه بـن حممـد ـ ثـم 

؛ وهـو )م972/هـ362تـويف سنـة ( املغيـلي القـرطـيب
وم العربيـة، ب، وكاتـب بليـغ؛ متمكـن مـن علــأدي

وفـن الشعـر، وحمـدث بـارع؛ كانـت لـه ردود 
شعريـة مـع أيب احلسـن جعفـر بـن عثمـان 
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ومـن شعـره الوعـظي مقطوعـة وجههـا . املصحـفي
؛ إثـر )ئيـهـو أبـو بكـر اللؤل(إىل أحـد معارفـه 

  :علـة أملـت بـه
لَـماملَع ـحضو فَقَـد ـنيبت  

 ـانَ لَـكبو    ـمفْهت لَو ـراألم  
 ـتلَس ـرهالد ونـاً هآم لَه  

 ـتوالَ أن ـِه   تسلَـم  من صرف
ـمهأس ـك لَـهطَأتإنْ  أخو  
  أسهـم    لَـه   بعـد  أصابتـك
  لَياليـه تـدنِي إلَيك الـردى

سـا تم ي ذَاكـب فائوـد    ـأم  
  بعد الضنـا تفْـرح بِالبـرِء أ

  تعلَـم     لَـو  داؤك  وفي البـرِء
 ـنفَأي  ـُوك   وأتباعهـم  املُل

  ـم       ـرت عنهـودنياهـم أدبـ
 بِهم ـوري القُبذفَه تـرمع  

ـمهنم لَتخ ـورالقُص لْـكتو  
رص لَقَداحلَـق ح  نع  ـِه   غَيب

ـْزِم   وبـانَ لَـك احلَـزم لَو  تع
عطَو تأن ىتم ىتى  فَحدالـر  

ى اإللَـهـصعتالَ  وو  نـتمـد  
ـتباً قَسكُو قُلوشن إىلَ اللَّـه  

ـعامدكُـو مشنو    ـمجسا تم  
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بـن سليمـان بـن أبـو عبـد اللـه حممـد ـ ثـم 
سنـة : ت( القسـام املغيـلي القرطـيب حـارث

؛ فقيـه؛ عمـل لـدى القضـاة كعـدل؛ )م987/هـ377
وكـان ظريفـا، خفيـف الظـل، كثيـر الدعابـة، 

  . مقـرب مـن السلطـان
أبـو بكـر خلـف بـن يوسـف بـن نصـر ـ ثـم 
ه؛ ؛ فقيـ)م1005/هـ396تـويف بطلبيـرة سنـة ( املغيـلي

  . مستوعـب لعلـوم الفقـه، واحلديـث
أبـو احلسـن عـلي بـن حممـد بـن خلـف ـ ثـم 
: ؛ قـال عنـه األوسي املراكـشياملغيـلي الشاطـيب

))رعبـد اللـه بـن بركـة، وحـكى  ى عـن أيبو
عـداد  عنـه أبـو عمـر بـن عيـاد؛ وهـو يف

  .1))أصحابـه؛ وكـان ثقـة خيـرا
ـم عبـد الرمحـن بـن القاسـم أبـو القاسـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن ( املغيـلي
  .فقيـه). السابـع للهجـرة

أبـو الفضـل حممـد بـن حممـد بـن عبـد ـ ثـم 
؛ )م1320/هـ720تـويف بتلمسـان سنـة ( املغيـلي الرمحـن

وهـو مـن األدبـاء، والكتـاب، وأعـالم الفقـه؛ 
تلمسـان؛ وقـد يكـون هـو تصـدر للتدريـس يف 

الـذي أشـار إليـه ابـن اخلطيـب يف اإلحاطـة؛ حيـن 
                                     

  .304: ، ص1: ، قسم5: الذيـل والتكملـة، سفر 1
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ترجـم اىل عبـد اللـه بـن عـلي بـن سلْمـون 
  . الكنـاين؛ ولكنـه كنـاه أبـا غالـب

 عيـسى بـن خملـوف بـن عيـسى املغيـليـ ثـم 
؛ وويل قضـاء )م1345/هـ746تـويف مبصـر سنـة (

  . املصريـة؛ فكـان محيـد السيـرةاملالكيـة بالديـار 
أمحـد بـن عـلي بـن أمحـد ـ ثـم الشيـخ الفقيـه 

  ). م1407/هـ810بعـد : ت( السـالوي املغيـلي
 عبـد الرمحـن بـن حيـىي بـن حممـد بـنـ ثـم 

؛ )م1416/هـ816كـان حيـا سنـة ( صالـح املغيـلي
وهـو مـن علمـاء الفقـه املالـكي؛ أعـد شرحـا 

  . التلمسانيـة عـلى
 املغيـلي أبـو عمـران مـوسى بـن عيـسىـ ثـم 

  .فقيـه؛ وويل القضـاء). م1429/هـ833سنـة : ت(
؛ حممـد بـن أمحـد بـن عيـسى املغيـليـ ثـم 

؛ )م1470/هـ875سنـة : ت(الشهيـر باجلـالب التلمسـاين 
إنـه حافـظ : ((فقيـه؛ قـال عنـه الشيـخ السنـوسي

  . وكـان مـن املختصيـن باإلفتـاء)) ملسائـل الفقـه
 أبـو زكريـاء حيـىي بـن مـوسى بـنـ ثـم 

ويل . ؛ فقيـه)م1478/هـ883سنـة : ت( عيـسى املغيـلي
  . قضـاء مازونـة
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أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد الرمحـن ـ ثـم 
؛ فقيـه؛ ويل القضـاء )م1479/هـ884بعـد : ت( املغيـلي

الشعـر؛ ومـن شعـره هـذه  بأزمـور؛ وكـان يقـرض
األبيـات الـيت يصـف فيهـا فـاس؛ إذ كـان متشوقـا 

  :إليهـا؛ بعـد أن انتقـل إىل أزمـور
كضأر ا اللَّهبح ا فَاسي  نى  مـَر   ث

ـِلِ  الغمامِ  وسقَاك من صوبِ   املُسب
ـتبي أرالَّت ـة اخلُلْـدنا جي  لىع  
بِم نـدـلِعماألج ـهِيا البهظَرن  

فغُر لىع فرِي غُرجيـا  وهتحت  
  السلْسـلِ من الرحيـقِ  ماٌء ألَـذ 

ـْدسٍ ـَت وبساتني من سن   قد زخرِف
  بِجـداوِلٍ كَاأليـمِ أو كَالفَيصـلِ

فـُر   ذكْـر ه وبِجامعِ القَرويني ش
ـسـلِ أنلْممت  هيـجي  هذَكُـرت  

 يفاملَص نمز نِـهحبِصو ابِـسحم  
يهف بالقُـر يشالع عـِلِ  فَم   استقْب

ـا بِـهنـة احلَساَء اخلُصإز سلاجو  
  واركَع بِها عـين فَديتـك وانهـلِ
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بـد أبـو غالـب حممـد بـن حممـد بـن عـ ثـم 
  .فقيـه. املغيـلي الرمحـن
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن أيب غالـب بـن ـ ثـم 
؛ خطيـب، )م1492/هـ898سنـة : ت( املغيـلي حسـان

  . ونائـب يف األحكـام الشرعيـة
أبـو حممـد بـن عبـد الكريـم بـن حممـد ـ ثـم 
؛ وهـو )م1503/هـ909سنـة : ت( التلمسـاين املغيـلي

اء املالكيـة، ومـن املتكلميـن، مـن كبـار فقهـ
لـه مؤلفـات كثيـرة يف الفقـه، . وأصحـاب التفسيـر

والتوحيـد، والتفسيـر، واحلديـث، واملنطـق، والعربيـة، 
تأليفـا  18واآلداب السلطانيـة، والشعـر؛ تصـل إىل 

البـدر املنيـر يف علـوم التفسيـر، : تقريبـا؛ أمههـا
كتـاب ابـن احلاجـب، وشـرح بيـوع اآلجـال مـن 

وخمتصـر تلخيـص املفتـاح، وشرحـه يف البالغـة، 
وشـرح اجلمـل للخونـجي، ومقدمـة يف املنطـق، 
ومنظومـة فيهـا ـ أيضـا ـ بعنـوان منهـج الوهـاب؛ 
خصهـا بثالثـة شـروح، وتنبيـه الغافليـن عـن مكـر 
امللبسيـن بدعـوى مقامـات العارفيـن؛ وهـو نقـد 

فيـن؛ حسبمـا يبـدو، ومقدمـة يف العربيـة، للمتصو
وكتـاب الفتـح املبيـن، وشـرح خطبـة املختصـر، 
ورسالـة مصبـاح األرواح يف أصـول الفـالح؛ الـيت 
بعـث ـا إىل علمـاء أقطـار املغـرب؛ حلثهـم عـلى 
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وحـدث بينـه . مناهضـة اليهـود، والتصـدي هليمنتهـم
طي خـالف؛ حـول وبيـن جـالل الديـن السيـو

شرعيـة تعـاطي علـم املنطـق؛ فأرسـل إليـه هـذه 
املنظومـة؛ مدافعـا فيهـا عـن هـذا العلـم، ومعارضـا 

ومـن هنـا . ملوقـف السيـوطي؛ الـذي ينـهى عنـه
يتبيـن تفـوق املنهـج العلـمي عنـد املغيـلي؛ الـذي 
يستنـد إىل املنطـق؛ الفاصـل بيـن مـا هـو حـق 

. اد إىل أسـس عقليـةـهـو باطـل؛ باالستن ومـا
  :وهـذه أبيـات مـن منظومـة املغيـلي
ثْلـهبِم تعما سرٍ مبأم ـتعمس  

ـْمـه حكْم أصلـه   وكُلُّ حديث حك
  أيمكـن أنَّ املَرَء يف العلْمِ حجـة

  وينـهى عنِ الفُرقـان يف بعضِ قَولـه
  إالَّ عبـارة نطـق املَعنِي هـل املَ

ـَة حيـن جهلـه؟   عن احلَـق أو حقيق
  فَهلْ تـرى  معانيه يف كلِّ الكَالمِ

  لشكلـه؟ ال يـرد   دليـالً صحيحـاً
 داك اللَّـهأريين ه ـهنـة  مقَضي  

  محلِّـه  عن على غَيـرِ هـذا تنفهـا
 كنع عـهودوذم ى كَفُوردما أب  

    نقْلـه  صحـة وإن أثْبـت  رجـال 
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  وال تقم  خذ احلق حىت من كفور
  مثلـه مبذْهـب   دليـالً على شخص

كْسباحلَقِ ال الع مفْناهرع  تبِنفاس  
  بِـه ال ـم إذْ هـم هـداة ألجلـه

  م هملئن صح عنهم ما ذَكَرت فَكَ
  بِفَضلـه؟ باح   وكَْم عالـمٍ بالشـرع

  
  :فأجابـه السيـوطي مبنظومـة أيضـا
ـهلفَضكْـراً لشِ شرالع إلَه مدتح  

  وأهـدي صـالةً  للنـيب  وأهلـه
ـهثلبِم تمعظْـمٍ ما سنل ـتعجب  
  بِنبلـه  أقـر  أتـانِي عـن حبـرٍ

جعدعـاتبم ألفـت ي حنينم ـب  
بنقلـه  كتابـا مجوعـا فيه جـم  

ـَّهي عن علْمِ منطـقٍ   أقـرِر فيه الن
من قال من ذم ـه  وما قالَـهشكْل  

ـتبالفرقان يالي ـاهومس كُـنمل ي  
ـَذا وصف قُـرآن كَرميٍ لفَضلـه   ف

ـةتجا بغيـرِ رِوايحقـال م وقـد  
ـِّهم   قـاالً عجيباً نائيـاً عـن محل

  ودع عنك ما أبدى كفور وبعـد ذا
  بِختلـه  خـذ احلَق حىت من كفور
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  وقد جاَءت اآلثار يف ذَم من حـوى
  ألجلـه علـوم يهـود أو نصارى 

ـهوإن  ـهيلمـاً لدع بِـه حـوزي  
ـذبعذي  يعبـاًت  ليـقـه  يلعبِف  

  صحبـه  فاروق  وقَد منـع املُختار
  أهلـه بعد تـوراة   د خطَّ لَوحاًوقَ

  لكافـرٍ وكَم جاَء من نهيِ اتبـاعٍ 
  بِأصلـه  وإنْ كانَ ذاك األمر حقـاً

ـمأق ولَـم ليالً باحلَديـثت دأقَم  
  مثلـه  مبذْهـبِ دليالً على شخصٍ
لـه لى هذا اإلمامِ فَكَـمع ـالمس  

 ـِراف   بِفَضلـه  لَـدي ثنـاٌء واعت
  

هـذا وكانـت حملمـد بـن عبـد الكريـم املغيـلي 
مواقـف مثيـرة للجـدل؛ جتـاه يهـود تـوات؛ هاجـر 

تكـدة، وكشـن، (بعدهـا إىل بـالد السـودان 
؛ وكـان لـه تأثيـر )غـووكانـو، والتكـرور، وكا

عجيـب عـلى سالطيـن تلـك البـالد؛ حيـث ألـف 
لبعضهـم بعـض الكتـب يف الديـن، ويف األحكـام 

  :ومـن مأثـور نظمـه. السلطانيـة
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  مودتهـا  كُلُّ العـداوة قَد تـرجى
   إالَّ عـداوة من عـاداك في الديـنِ 

  
OOO  

  
ورؤسائهـا املتمرسيـن يف  مغيلـةومـن زعمـاء 

  :شئـون السياسـة، واحلكـم
مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن ( إليـاس الغيـليـ 

؛ وهـو أحـد أعـالم األمازيـغ )القـرن األول للهجـرة
الداخليـن إىل األندلـس؛ مـع الفاتـح طـارق بـن 

  . زيـاد
ـ وقـد سـرد ابـن خلـدون امسـاء بعـض رؤسائهـم 

مـن رؤسائهـم مـوسى بـن خلَيـد، :((لـهبقو
ومليـح بـن علـوان، وحسـان بـن زروال الداخـل 

وكـان منهـم أيضـا دلـول . مـع عبـد الرمحـن
بـن محـاد؛ أميـرا عليهـم يف سلطـان يعـلى بـن ا

حممـد اليفـرين؛ وهـو الـذي اختـط بلـد إيكـري 
ـذا عـلى اثـين عشـر ميـال مـن البحـر؛ وهي هل

  . 1))خـراب العهـد

                                     
  255: ، ص6: العبـر، مج 1
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مـن ( أمحـد بـن حممـد بـن إليـاس املغيـليـ ثـم 
  أعـالم النصـف األول

؛ وهـو الوزيـر )مـن القـرن الرابـع للهجـرة
  . القائـد؛ يف عهـد عبـد الرمحـن الناصـر

ـ كمـا سبقـت  وملـزوزة، صدينـةومبـا أن 
يـان ؛ فكـل أعمغيلـةاإلشـارة إليـه ـ اندجمتـا يف 

وعليـه يصبـح . هاتيـن القبيلتيـن يتبعـان مغيلـة أيضـا
  : منهـم

: ت( أبـو حاتـم يعقـوب بـن حبيـب امللـزوزيـ 
؛ هـو ذلـك الثائـر اإلبـاضي )م771/هـ155سنـة 

املتحالـف مـع أيب قـرة اليفـرين؛ ضـد والة  بـين 
العبـاس بالقيـروان؛ فزحـف إليهـا، وافتكهـا لبعـض 

ت؛ ولكنـه خسـر معركتـه أمـام يزيـد بـن الوقـ
   . حاتـم؛ الـذي قتلـه

أبـو هـارون مـوسى بـن حيـىي الصديـين ثـم ـ 
  . فقيـه). م998/هـ388ويف بفـاس سنـة ـت( الفـاسي
أبـو احلسـن عـلي بـن حسـن الصديـين ـ ثـم 
؛ كـان مـن )م1203/هـ600بعـد سنـة  :ت( الفـاسي

لرباعـة يف علـوم النحـو العربيـة أصحـاب الدرايـة، وا
والفقـه؛ فأهلتـه معارفـه وسريتـه احلميـدة لتـويل 

  . قضـاء غرناطـة والتدريـس ـا
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أبـو فـارس عبـد العزيـز بـن عبـد ـ ثـم 
املعـروف بعـزوز  حممـد امللـزوزي الواحـد بـن

؛ )م1297/هـ697قتـل خنقـا بسجـن فـاس سنـة (
قـال عنـه ابـن اخلطيـب . رينييـنشاعـر األمـراء امل

كـان شاعـرا مكثـرا سيـال القرحيـة؛ : ((يف اإلحاطـة
منحـط الطبقـة، متجنـدا، عظيـم الكفايـة واجلـرأة، 
جسـورا عـلى األمـرا، علـق خبدمـة امللـوك مـن 
آل عبـد احلـق وأبنايهـم، ووقـف أشعـاره عليهـم، 

ـم، وخلـط وأكثـر النظـم يف وقايعهـم وحرو
املُعـرب باللسـان الزنـايت يف خماطبتهـم، فعـرف 
ـم، ونـال عريضـا مـن دنياهـم، ومجـا مـن 

ويل يف دولـة بـين مريـن خطـة احلسبـة؛ . 1))تقريبهـم
ا يف بيعـة أيب ـمـن شعـره قصيـدة طويلـة قاهل

يوسـف املريـين مبدينـة سـال؛ نسجـل يعقـوب 
  :بعضهـا هنـا

ـَة الوعساِء قد بـرِح اخلَفَـا يا   ظَبي
ا كَـفىم ـكاقفَر لىع تـربإينِّ ص  

  كم قد عصيت على هواك عـواذيل
يـدعببالت ـابأنو   ـكنبِاجلَفَـا مو  

لْتمىـحاهلَـو نم يـقا ال أطنِي م  
ـكجِ حلْظغُن نـِنِي م   فرقفـا  وسقَيت

                                     
  .21: ، ص1: ج: اإلحاطـة 1
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  فَمنظَـرِي  وكَسوتنِي ثَوب النحولِ
ـفىتاخ قَد ـانيـنِ البع رِيـناظلنل  

ـَّـه   هـذَا قَتيلـك فَارحميـه فَإن
ـَا ـُّحولِ على شف   قَد صار من فُرط الن

ىـلَهقَضـنٍ تملى زي عـا فمبِاحل  
  جيـرِعِ قَد عفَـاوعـلى محـلٍّ بِاُأل
ـهتهِدع فلُ كَيمالش ودعى يـرأت  

 يـرصيو ـدعـ باقـفَرتألِّقَـ  هاـم  
ةلْـدب  ـنـالَ ما سي  كرد لَّـهل  

ـِن مثلَ حسـنِك ما اشتفَـا   من لَم يعاي
  اطَاميـ  قَد حزت بـرا ثُم بحـراً

الَحم تزِد بِـذَاكفَـا  ـة ـورخزتو  
ـعا القَطَائبِه ـتأيـا  فَإذَا رهلْتخ  

لىع ـومحـراً يطَي  ودرفْرِفَـا  الورم  
ـمهيـمِ كَأنكالر لىع يـنفاجلَاذو  
  مسرِفَـا  إمامـاً قَوم  قَـد اتخـذُوا

  كُلَّهـا  هم ركُوعاًجعلَ الصـالَة لَ
  وأتى ليشـرع في السجـود مخفِّفَـا

  ـوج يـأتي كَاجلبـالِ عبابـهواملَ
  ازِلِ مشرِفَــاـفَتظُنـه فَـوق املَنـ

 ـرصأب جا املَـوإذَا م ىته حـدح  
ـَا  عنِ السـرى  غَض العنـانَ   وتوقَّف
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ـشيج ـهاظَـ  فَكَأنعت ةكَ مثـر  
 ايِـعبمـاً يحدزـاَء مج فَـا قَدوسي  

  ملـك بِه ترضى اخلالَفَـة والعـالَ
ـِه تجـدد في الرياسـة ما    عفَـا               وب

  
ولـه أيضـا أرجـوزة طويلـة جـدا؛ نظمهـا يف 

وموضوعهـا هـو األحـداث ؛ م1285/هـ684عـام 
التارخييـة الـيت عرفتهـا بـالد املغـرب اإلسـالمي؛ 
مـع التركيـز عـلى دولـة بـين مريـن؛ مساهـا بنظـم 
السلـوك يف األنبيـاء واخللفـاء وامللـوك؛ فقيمهـا ابـن 

)). إجـادة لـم يقصـر فيهـا عـن: ((اخلطيـب بقولـه
  :ن املرابطيـنقالـه عـ ومـن هـذه األرجـوزة مـا

  مرابِطُـونَ أصلُهـم من حميـر
  قَد بعـدت أنسابهـم عـن مضـر

  وإنَّ صنهـاج  سليـلُ  حميـر
هـوو  ـهنلْبِـه  ابصـر  لصنالَ الع  

  أكْـرِم بِه من  نسـبٍ صرِيـح
  بِالتصرِيـح ه ـتخفـ  الَ ه ـفَقُلْـ
ـملُهفَضو ـملُهدعـور  وهشم  

  مذْكـور   مـومجدهـم وسعدهـ
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  :ومـا قالـه عـن زناتـة، وبـين مريـن
 ترـاوـة  فَجاتزِن   براـالبر  

  فَصيـروا كَالَمهم كَمـا تـرى
هلَ الددا بـمالَهى أقْووس ـرم  

  أحواهلـم منتـهى   ولَم يبـدلْ
  العرب  بل فعلهم أرىب على فعل

بي األدف اإليثارِ ثـمي احلالِ وف  
  تبـدالَ  فَانظُر كَـاَم العربِ قَد

  وحالُهـم عـن حالـه تحـوالَ
م مـورِفُونَ اليعـالَ يا الكَـالَم  

  امإفْهـ  ومـا لَهـم نطْـق والَ
  وإنْ تمـادت بِهـم األحـوالُ

ـْوالُ  لَهم  لَم تبق في الدهـرِ   أق
رِيـنم ـملَهقَب ـتكَان كَذَاك  
ـمهرِ   كَالَمإذْ   كَالـد بيـني  

  خليـالَ سواهـم    فَاتخـذُوا
  ـالَـتبدي  كَالَمهـم   فَبدلُـوا

  
  :إىل أن قـال
  ـةـوستمي  عشـرة  في عـامِ

  أتـوا إىلَ الغـربِ مـن البرِيـة
ـباسباِء والسرحالص ناُءوا مج  

   والنجائـب  على ظُهورِ اخلَيـلِ
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ـْلِ ما قَد دخـلَ املُلَثِّمـونْ   كَمث
ـَه   ميمـونْ  من قَبلِ ذَا وهـم ل

  
ـرق إىل تـويل حممـد بـن عبـد احلـق ثـم تط

  :إمـارة بـين مريـن
ـدمحم هـدعب ـنم يلو ـُم   ث

  دـوكَـانَ  في أمـورِه يستنِـ
 ـرـَان الَ يفْت   قتـالِ  عـن فَك

  ـزالِـوالن  مواظبـاً للْحـربِ
ـُود   كَم عسكَـرٍ الَقَى وكَم جن

مج نموـودـة احلُشمـوعٍ ج  
 ناَء ميشٍ جج نم كَمش واكرم  

  اوشـأفْنـاه بِاحلُـروبِ والتنـ
  ـانْــه    طعـنهـاره  ولَيلُ

نــلَكيؤــانْــه  معم   د  
  

تبيـن مسعـاه للتنويـه بنسـب زناتـة، يوهكـذا 
زي النسـب، وبـين مريـن العـريب؛ مـع أنـه ملـزو

وحكـام بـين مريـن ينتسبـون ـ أيضـا ـ لقبيلتهـم 
  .األمازيغيـة

  
   ***  
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يف  مغيلـةر مواطـن ـميكـن حص :ـ مواطنهـم
األوىل باملغـرب األوسـط؛ حـول مصـب : منطقتيـن

ومـن هـذه املنطقـة . مازونـة؛ بضـواحي ـر شلـف
ا أمـ. أجـاز عبـد الرمحـن الداخـل إىل األندلـس

املنطقــة الثانيـة فـهي باملغـرب األقـصى؛ ومتتـد 
 .اس، وتـازةـمدينـة فـاس إىل صفـروي، فمكنمـن 

وقـد إختلطـت ـم ـ طبعـا ـ أحيـاء صدينـة، 
  .وملـزوزة

  
ÉÉÉ  

  
  : ب ـ  بنـو حيــىي

هـذا مـا أمكـن ذكـره عـن أبنـاء فاتـن بـن 
 ـريأبنـاء حييـى بـن ضأمـا . متصيـت بـن ضـري

أو ( بنـو زانـا: فيتفرعـون إىل ثالثـة فـروع هـم
زناتـة، وبنـو مسكـان، وبنـو : وهـم). شانـا أو جانـا

أمـا . ومجيعهـم أوالد حييـي بـن ضـري. ورصطـف
فسيـأيت ذكـرهم يف مكـان الحـق؛ بعـد  أبنـاء زانـا

ه ـ، وأخيورصطـفالكـالم عـن بعـض قبائـل 
خـرى نتركهـا؛ لعـدم ومثـة قبائـل أ. مسكـان
  .أمهيتهـا

ÉÉÉ  
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   :ـ  ورصطــف) 1(
. ورصطـف بـن حيـىي بـن ضـريهـو 

أوكتـة، : ويتفـرع أبنـاؤه إىل ثالثـة أحيـاء هي
وسيقتصـر احلديـث هنـا عـلى . ومكناسـة، وورتنـاج

مكناسـة؛ بسبـب دورهـا اهلـام؛ يف تاريـخ املغـرب 
؛ فقـد اندجمتـا يف أمـا أوكتـة، وورتنـاج. اإلسـالمي

فالكـالم .. وعليـه. زءا منهـاـمكناسـة، وأضحتـا ج
  . عنهمـا ال يفيـد شيئـا

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  مكناســة

أبنـاء مكنـاس بـن ورصطـف بـن وهـم    
ونظـرا لكبـر مكناسـة، وتشعـب أحيائهـا؛ . حيـىي

. مجهـرة، أو مرتبـة شعـبميكـن وضعهـا يف 
نكتـفي منهـم ..  عليـهوبطوـا كثيـرة جـدا؛ و

 وقنصـارة، وبـين، واتـبـين ح: بذكـر أمسـاء
. ورفـالس، وورنيفـة، وبـين وريـدوس، ووريفلتـة
. أمـا الباقـون فمندجمـون ضمـن البطـون املذكـورة

وقـد لعبـت هـذه القبيلـة أدوارا هامـة، .. هـذا
. وعديـدة يف تاريـخ املغـرب اإلسـالمي، واألندلـس

كانـت ألبنائهـا عصبـة معتبـرة يف األندلـس،  وقـد
م أيـام، وثـورات؛ استهدفـت ـا كانـت هلـكم
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ثـورة إنشـاء دولـة مكناسيـة يف تلـك الديـار؛ مثـل 
؛ الـذي تلقـب بـن عبـد الواحـد املكنـاسي شقيـا

يف بـالد  عصبيـة مكناسـةويبـدو أن . بالفاطـمي
ـدءا مبنتصـف املغـرب أخـذت تقـوى، وتشتـد؛ ب

القـرن الثـاين للهجـرة؛ إذ أصبحـت يمـن عـلى 
ونتـج عـن . أريـاف املغـرب األقـصى، وصحرائـه

منـو، وعنفـوان هـذه العصبيـة؛ أـا متكنـت مـن 
وهكـذا . إخضـاع قبائـل عديـدة لسلطاـا، وإرادـا

تـدرج قبيـل مكناسـة ـ بفضـل عصبيتـه املتماسكـة 
األقـصى، : امـة دول متتاليـة؛ يف املغربيـنـ حنـو إق
فـفي املغـرب األقـصى متكنـت بعـض . واألوسـط

: أحيـاء مكناسـة مـن إقامـة دول، وإمـارات؛ منهـا
وإمـارة ، بسجلماسـة إمـارة بـين واسـول الصفريـة؛

مـوسى بـن أيب العافيـة بـن أيب باسـل؛ بتـازا، 
  .ـة بتيهـرتوإمـارة مصال. وتسـول، وكرسيـف

نشـأت ) بـين مـدرار(، أو فدولـة بـين واسـول
بعـد جتمـع فئـة مـن صفريـة مكناسـة؛ يف منطقـة 
نائيـة؛ جنـوب بـالد املغـرب األقـصى؛ أيـن شرعـوا 

؛ الـيت أصبحـت حاضـرة سجلماسـةيف بنـاء مدينـة 
فقـد نشـأت  دولـة بـين أيب العافيـةأمـا . 1لدولتهـم

رب ـحـال عصبيـة مكناسـة؛ يف املغبعـد استف
                                     

   .273ــ  267: ، ص ص6: العبـر، مج. 152ــ  148: المغـرب، ص ص 1 
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. تـازا، وتسـول، وكرسيـفاألقـصى؛ بنـواحي 
وكانـت الرئاسـة يف مكناسـة ـ آنئـذ ـ بيـد أيب 

وكـان . الضحـاك بـن أيب يـزول باسـل بـن أيب
هـذا الـحي ظواعـن؛ بيـن ملويـة، وكرسيـف، 
ومليلـة، ومـا يتصـل ـا مـن التلـول املنبسطـة؛ يف 

ومـع مـرور الزمـن؛ . ـات تـازا، وتسـولجه
أصبحـت هـذه القبيلـة تتطلـع إىل إقامـة دولـة؛ 
حبكـم عصبيتهـا املتغلبـة عـلى تلـك املناطـق؛ 

، اإلدريسيـة؛ بفـاسفأخـذت تزاحـم نفـوذ الدولـة 
. بتلمسـان؛ اللـه بـين سليمـان بـن عبـدوإمـارة 
لـة مـن زعزعـة فقـد متكنـت هـذه القبي.. وبالفعـل

صـرح دولـة فـاس؛ منتهـزة فرصـة؛ أخـذت فيهـا 
. بـوادر اهلـرم تتسـرب إىل الدولـة اإلدريسيـة

مـوسى (فقـد شـرع شيـخ قبيلـة مكناسـة .. وعليـه
فـاس، بيف التآمـر عـلى األدارسـة؛ ) بـن أيب العافيـةا

وبـين سليمـان؛ يف تلمسـان؛ حيـث شـن عليهـم 
قائـع ال هـوادة فيهـا؛ انتهـت بسقـوط حروبـا، وو

دولـة بـين أيب الدولتيـن، وبـروز دولـة جديـدة هي 
تـم ذلـك بفضـل عـون، ودعـم الفاطمييـن . العافيـة

 الذيـن بعثـوا جيوشهـم إىل املغـرب األقـصى؛ بقيـادة
. بـن حبـوس بـن منـازل املكنـاسي مصالـة
أن يتحالـف أبنـاء  العصبيـةفقـد اقتضـت .. وبالطبـع
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وعليـه فقـد . العـم؛ ضـد سلطـان بـين إدريـس
عمـل مصالـة عـلى تعزيـز قـوة قومـه مكناسـة؛ 
بتوسيـع نفوذهـم، وبسـط سلطاـم عـلى مقاطعـات 

وكـان بنـو . 2جديـدة؛ لـم تكـن هلـم مـن قبـل
، للفاطمييـنأيب العافيـة ـ يف بدايـة أمرهـم ـ أتباعـا 

ـوا عهدهـم ـ بعـد ذلـك ـ وحولـوه إىل ثـم نقض
باألندلـس؛ ممـا أدى بالفاطمييـن إىل إرسـال  األموييـن

فتذبـذب حـال املكناسييـن؛ . محلـة تأديبيـة ضدهـم
. يف الـوالء للفاطمييـن حينـا، ولألموييـن حينـا آخـر

غيـر أـم ثبتـوا أخيـرا عـلى الدعـوة لألموييـن؛ 
؛ املتغلبـة عـلى مغـراوة ع قبيلـةبفضـل حتالفهـم مـ
ولكـن أضحـت مغـراوة ـ فيمـا . املغـرب األوسـط

بعـد ـ قـوة نافـذة؛ حبيـث تغلبـت عـلى مكناسـة 
. نفسهـا، وأزاحتهـا عـن حكـم املغـرب األقـصى

وعندمـا ظهـر بلكيـن بـن زيـري يف مسـرح 
األحـداث باملغـرب األوسـط؛ انقلبـت الكفـة؛ 

مكناسـة إىل البـروز؛ بفضـل حتالفهـا مـع  وعـادت
وبـقي احلـال هكـذا؛ . الدولـة احلماديـةحكـام 

حـىت ظهـرت عصبيـة أخـرى؛ أكثـر قـوة، 
 بالتعاليـم ؛ املعـززةالعصبيـة اللمتونيـةوعنفوانـا؛ وهي 

؛ مكناسـة، ومغـراوة؛ فقضـت عـلى حكـم الدينيـة
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: املغربيـن معـا، وأزالـت نفوذمهـا مـن ربـوع
  .هـ463ة ـاألقـصى، واألوسـط؛ وذلـك سن

إمـارة أمـا اإلمـارة الثالثـة ملكناسـة؛ فـهي 
، رتـبـن حبـوس بـن منـازل؛ بتيه مصالـة

وهـذه اإلمـارة ـ يف احلقيقـة ـ . واملغـرب األوسـط
عبـارة عـن واليـة؛ تابعـة للدولـة الفاطميـة؛ وهي 

ممثليـن يف شخـص منحـة، وهبـة للمكناسييـن؛ 
مصالـة؛ الـذي كـان أحـد قـادة الدولـة الفاطميـة 
األفـذاذ؛ فكـوفئ عـلى خدماتـه؛ بتنصيبـه واليـا 

ثـم خلفـه ـ . عـلى تيهـرت، واملغـرب األوسـط
، ثـم يصلتـن بـن حبـوسبعـد مماتـه ـ أخـوه 

؛ الـذي تنكـر محيـد بـن يصلتـنتـاله ولـده 
، وحتالـف ـ لبـين أميـةدعوتـه  ، وأعلـنللفاطمييـن

وملـا . يف ذلـك األمـر ـ مـع بـين خـزر املغراوييـن
فياطـن بـن ، ثـم يصـلتـويف؛ خلفـه ابنـه 

وكانـوا مجيعهـم . عـلي بـن مصالـة، ثـم يصلتـن
  .1لبـين أميـة؛ باألندلـسمواليـن 

  
!!!    
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ومـن علمـاء مكناسـة وأعياـا  :مـعياأ ـ
  : يـناملذكور

 بـن واسـول) أو مسكـو( أبـو القاسـم مسغـونـ 
؛ وهـو يصـلي؛ وكـان عاملـا، )م783/هـ167سنـة : ت(

وفقيهـا يف الديـن، وهـو شيـخ الصفريـة يف بـالد 
املغـرب، وكبيـر مكناسـة؛ يقـال أنـه ذهـب إىل 

؛ أيـن تلـقى العلـم مـن عنـد املدينـة املنـورة
  . بـاس رضي اللـه عنـه؛ مـوىل ابـن ععكرمـة

  
OOO  

  
  :  وممـن دخـل التاريـخ مـن مكناسـة أيضـا

كـان حيـا سنـة (أبـو قـرة وانسـوس ـ 
؛ وهـو ذلـك الشيـخ األمازيـغي؛ الـذي )م755/هـ138

؛ قبـل بـن معاويـة عبـد الرمحـناختـفى عنـده 
دخولـه األندلـس؛ غيـر أن أمحـد املقـري نسبـه إىل 

وحـكى غيـر واحـد؛ أنـه : ((ـث قـالحي مغيلـة؛
هـرب مـن الشـام إىل إفريقيـة قاصـدا  ملـا

نـزل مبغيلـة؛ فصـار ] أي عبـد الرمحـن[ األندلـس؛
ـا عنـد شيـخ مـن رؤسـاء الرببـر يـدعى 
وانسـوس، ويكـىن أبـا قـرة؛ فاستتـر عنـده 

فلمـا دخـل األندلـس، واستتـب أمـره ... وقتـا
ر إليـه أبـو قـرة وانسـوس الرببـري؛ بـه؛ سـا
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فأحسـن إليـه، وحـظي عنـده، وأكـرم زوجتـه 
تكفـات الرببريـة الـيت خبأتـه حتـت ثياـا؛ 
. عنـدمـا فتشـت رسـل ابـن حبيـب بيتهـا عنـه

فقـال هلـا عبـد الرمحـن مداعبـا؛ حيـن استظلـت 
لقـد عذبتـين بريـح إبطيـك : بظلـه يف األندلـس

ـا تكفـات عـلى مـا كـان يب مـن اخلـوف، ي
أعطتين بأنتـن مـن ريـح اجليـف؛ فكـان جـواـا 

بـل ذلـك كـان واللـه يـا سيـدي : لـه مسرعـة
منـك خـرج، ولـم تشعـر بـه؛ مـن فـرط 
فزعـك؛ فاستظـرف جواـا؛ وأغـضى عـن 

  .1))مواجهتهـا مبثـل ذلـك
  

OOO  
  

قامـوا ببـالد ومـن املكناسييـن الذيـن أ
  : األندلـس؛ أو ولـدوا ـا

تـويف (ـغ بـن عبـد اللـه بـن وانسـوس أصب ـ
؛ كـان أحـد قـادة )م807/هـ192بقرطبـة سنـة 

اجليـش األمـوي يف عهـد األميـر احلكـم بـن هشـام 
الربـضي؛ وكـان يتـرأس عـلى نـواحي مـاردة؛ 

                                     
   .334ــ  333: ، ص ص1: نفـح الطيـب، ج  1
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سليمـان وأسنـد إليـه احلكـم مهمـة مطـاردة عمـه 
  . بـن عبـد الرمحـن؛ فأجنـز املهمـة، وقبـض عليـها

 أبـو الربيـع سليمـان بـن حممـد بـنـ ثـم 
ب؛ )م904/هـ292سنـة : ت( ـغ بـن وانسـوسأص

أصبـغ بـن وهـو حفيـد القائـد . وزيـر، وأديـب
بـوادي ؛ الـذي كـان أميـرا عـلى الثغـر وانسـوس
ـ كمـا سبـق ـ ؛ وكانـت ألسالفـه احلجـارة

أبـو وجدهـم األول هـو . مـاردةرئاسـة يف مدينـة 
؛ الـذي اختبـأ عنـده عبـد الرمحـن قـرة وانسـوس

الداخـل؛ بإفريقيـة؛ خوفـا مـن عبـد الرمحـن بـن 
هنـاك مـن ينسـب وانسـوس .. حبيـب؛ ومـع هـذا

هـذا إىل مغيلـة؛ غيـر أن أهـل الثقـة منهـم ـ 
وقـد أورد . نسبونـه إىل مكناسـةكابـن حـزم ـ ي

؛ وانسـوس الوزيـراحلميـدي حكايـة طريفـة عـن 
كـان الوزيـر سليمـان بـن وانسـوس : ((جـاء فيهـا

رجـال جليـال، أديبـا؛ مـن رؤسـاء الرببـر؛ كـان 
أثيـراً عنـد األميـر عبـد اللـه بـن حممـد؛ فدخـل 

ا رآه عليـه يومـا؛ وكـان عظيـم اللحيـة؛ فلمـ
  :مقبـال جعـل األميـر ينشـد

  ـقـجوال كأنهـا معلُوفَـة
ـقـا اخلَاليهك فـاركْـداُء الَ بن  
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قَانِـقـا نهافَتي حـل فلْقَمل  
كَـا فلُـوغي املُتبـا ليه ـقافرم  

قائلٌ رظ فيامِ الصدتي احفو  
  قـلَمائـ ـا الَّـذي  يحملُه  إنَّ

  
اجلـس يـا بريبـري؛ فجلـس : ثـم قـال لـه

أيهـا األميـر إمنـا كـان : "وقـد غضـب؛ فقـال
النـاس يرغبـون يف هـذه املرتلـة ليدفعـوا عـن 
 أنفسهـم الضيـم؛ وأمـا إذا صـارت جالبـة للـذل؛

فلنـا دور تسعنـا، وتغنينـا عنكـم؛ فـإن حلتـم 
نهـا؛ فلنـا قبـور تسعنـا، وال تقـدرون بيننـا وبي

؛ ثـم وضـع يديـه "عـلى أن حتولـوا بيننـا وبينهـا
يف األرض، وقـام؛ مـن غيـر أن يسلـم، وـض إىل 

فغضـب األميـر، وأمـر بعزلـه، ورفـع ...مرتلـه
. ذي جيلـس عليـه؛ وبـقي كذلـك مـدةـدستـه ال

نائـه، ثـم إن األميـر عبـد اللـه وجـد فقـده؛ لغ
: وزراءـوأمانتـه، ونصيحتـه؛ وفضـل رأيـه؛ فقـال لل

؛ وإن أردت لقـد وجـدت لفقـد سليمـان تأثيـراً"
استرجاعـه ابتـداء منـا كـان ذلـك غضاضـة 

فقـال لـه ". علينـا؛ ولـوددت أن يبتدئنـا بالرغبـة
إن أذنـت : "الوزيـر حممـد بـن الوليـد بـن غانـم

؛ فـأذن لـه، "ـر إليـه؛ استنهضتـه إىل هـذايل يف املسي
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فنهـض ابـن غانـم إىل دار ابـن وانسـوس، 
وكانـت رتبـة الـوزارة باألندلـس ـ . فاستـأذن

أيـام بـين أميـة ـ أال يقـوم الوزيـر إالّ لوزيـر 
ـُه معـه إىل مرتبتـه، مثلـه؛ فإنـه كـان يتلقـاه،  ويرتل
أبطـأ اإلذن عـلى ابـن وال يحجبـه أوالً حلظـة؛ ف

غانـم حينـاً؛ ثـم أذن لـه، فدخـل عليـه، فوجـده 
فقـال . قاعـداً؛ فلـم يتزحـزح لـه، وال قـام إليـه

مـا هـذا الكبـر؟ عهـدي بـك : "لـه ابـن غانـم
ـ وأنـت وزيـر السلطـان، ويف أبهـة رضـاه ـ 
ـّاين عـلى قـدم، وتتزحـزح يل عـن صـدر  تتلق

". سـك؛ وأنـت اآلن يف موجِدتـه؛ بضـد ذلـكجمل
 ألين كنـت حينئـذ عبـداًً !نعـم: "فقـال لـه

ـرفيئـس ابـن غانـم؛ "...مثلـك، وأنـا اليـوم ح
. وخـرج، ولـم يكلمـه، ورجـع إىل األميـر فأخبـره

ه إىل أفضـل مـا وابتـدأ األميـر باإلرسـال إليـه، ورد
دت بعـض العينـات مـن وقـد ور .1))كـان عليـه

شعـر وانسـوس هـذا يف مصـادر عديـدة متفرقـة؛ 
ـْرب يف : منهـا املقتبـس؛ البـن حيـان، وكتـاب املُغ

ـْرِب؛ البـن سعيـد؛ منهـا   :حـلَي املَغ
ـَرا   احلب علَّـم مقْلـيت أنْ تسه

ـَلي بـأنْ أذلَّ وأصبـرا    وقَـضى ع
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يرالقم ـِه   معرضا  ينِ مالكا مشب
ـِّي  ال  أزالُ    ـراـمحي عـين  وإن

  
  :ويقـول أيضـا

  يا بد  كَيف لي أنْ أعيش دونك
ر  يـدعي بـنم ـتـاجِي وأنيالد  

مـولَي  يـهف  اكـًا  أر   إنَّ  يوم
يـدعس ـانمى الزـدايب مسي حف  

     أراك  تـدانِيومـرادي   أالَّ
  تريـد  غَيـر وصـلي وذَاك مـاالَ

  
ووصفـه ابـن حيـان يف تارخيـه؛ مـع إيـراد  

أصلـه مـن الربابـر؛ ولـه : ((حكايـة عنـه؛ إذ قـال
فيهـم بيـت شـرف باألندلـس؛ وكـان جـده 
رئيسـا مبـاردة مطاعـا؛ وكـان قـد ثـار ـا عـلى 

م بـن هشـام؛ وجـرت لـه خطـوب األميـر احلكـ
ومتهـد ابـن . املعصيـة، والطاعـة: كبـار؛ يف حـايل

ه سليمـان هـذا مهـاد الطاعـة؛ مـن بعـد ـابن
نـزوات سلفـه؛ وعلـق حببـال اخلدمـة؛ فتصـرف 

قى الـذروة؛ ـللسلطـان يف أعمـال كثيـرة؛ إىل أن ارت
حممـد؛  وويل خطـة الـوزارة لألميـر عبـد اللـه ابـن

وصـارت لـه حظـوة؛ وكـان أديبـا متفننـا، 
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وشاعـرا مطبوعـا، حسـن البيـان، بليغـا، حصيفـا، 
وذكـروا أن األميـر عبـد اللـه بـن ... داهيـة

حممـد؛ عندمـا عـزل جهـور بـن عبد امللـك 
البخـيت مـن عمـل كـورة إلبيـرة؛ لتظلـم الرعيـة 

ـا غلـه؛ وتاحـف منـه؛ قـدم عنهـا مبـال كثيـر مم
منـه مجاعـة مـن الـوزراء؛ وأغفـل سليمـان بـن 
. وانسـوس؛ وهـو منهـم؛ فأحقـده عـلى نفسـه

وخـال األميـر عبـد اللـه بالـوزراء، وشاورهـم يف 
إغـرام جهـور؛ فكلهـم دافـع عنـه، وثـىن األميـر 

 أي سجـل(عـن مهومـه بـه؛ إالَّ سليمـان؛ فإنـه زم (
مـا لـك ال تقـول : "ابـا؛ فقـال لـه األميـربـه كت

إن قلـت خالفتهـم؛ لكـين : "؟ فقـال"يـا سليمـان
سـوف أكتـب مبـا عنـدي دوـم؛ وفضـل الـرأي 

فلمـا أن خـرج إىل بيـت الـوزارة؛ أكـب ". لألميـر
  :عـلى رقعـة كتـب فيهـا إىل األميـر ـذه األبيـات

  وحشِ محتشيـاًجاَء احلمار حمار ال
فـّر   مما  أفَـاد من األمـوالِ والط

  خلى لَبِيـرة  قَد  أودى  بِساكنِهـا
ـفنالعو ـهتريحِ سبِقُب  فـرالسو  

  هـفَاحملْ على العيرِ حمالَ يستقلُّ ب
لَـفالعـنِ وبلتبـاً لبس لَه كـْر          وات
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فلمـا قـرأ األميـر عبـد اللـه أبياتـه؛ أمـر 
يـا : "بإدخالـه إليـه؛ فضحـك منـه، وقـال لـه

األبيـات لزدنـا احلمـار يف  سليمـان؛ لـو زدتنـا يف
. 1))آالف دينـار الغـرم؛ وأمـر بإغرامـه ثالثـة

ويبـدو أن أبيـات ابـن وانسـوس علقـت يف الذاكـرة 
ـ إذ التصـق بأبنـاء عبـد امللـك األدبيـة ـ آنئـذ 

البخـيت اسـم احلمـار؛ فنبـزوا بـه بيـن العامـة، 
واخلاصـة؛ مـن ذلـك أبيـات قاهلـا أمحـد بـن 
شهيـد؛ يف عبـد امللـك بـن خبـيت بـن عبـد امللـك؛ 

  :يهجـوه فيهـا
ـَا          أتيناك الَ عن حاجة عرضـت لَن

 ـكالَ قَلْ إلَيـك ـبوقِ  ٍإلَيـوشم  
  ولَكننـا زرنـا بِفَضـلِ حلُومنـا             

  وقِ      ـبِعقُـ  وىلَّ بِرنـاـتـ حمـاراً
  

 املكنـاسي أبـو حممـد عبـد اللـه بـن محـادـ ثـم 
كـان حيـا سنـة (املعـروف بابـن زغْـيـوج 

كـان مـن : ((بـار؛ قـال عنـه ابـن األ)م1171/هـ567
    . 1))أهـل املعرفـة والنباهـة

                                     
   .193ــ  189: المقتبـس، ص ص  1
  .919ــ  918: ص ص: التكملـة، ج 1
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أبـو حممـد عبـد الرمحـن بـن حممـد  ـ ثـم
تـويف مبراكـش سنـة ( املكنـاسي السلـمي األندلـسي

؛ وهـو أديـب، وشاعـر؛ متفنـن يف )م1175/هـ571
كتاباتـه؛ لـه ديـوان رسائـل تناقلـه النـاس، وافتـوا 

مقامـات يف عـدة أغـراض؛  عليـه، ولـه ـ أيضـا ـ
  .2))ختمـت البالغـة بـه يف األندلـس: ((وقالـوا فيـه

أبـو احلسـن عـلي بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
؛ إمـام )م1177/هـ573سنـة : ت( محـود املكنـاسي

احلـرم الشريـف؛ وكـان ورعـا وزاهـدا يف الدنيـا؛ 
  . دمـث األخـالق، حسـن السيـرة

 ـن عـلي بـن أيب جـالَّ املكنـاسيأبـو احلسـ ثـم 
: ؛ قـال عنـه ابـن اخلطيـب)م1345/هـ746سنـة : ت(

كـان شيخـا ذكيـا، طيـب النفـس، مليـح ((
احلديـث، حافظـا للمسائـل الفقهيـة، عارفـا هلـا، 

حسـن املذاكـرة، ... قائمـا عـلى كتـاب املدونـة
أنـه  مليـح الـس أنيسـه، كثيـر احلكايـات؛ إال

كـان حيـكي غرائـب شاهدهـا متلحـا، وأنسـا؛ 
فينمقهـا عليـه الطلبـة؛ ورمبـا تعـدو ا ذلـك إىل 

ال عـلى وجـه املـزاح، واملداعبـة؛ حـىت ـاالفتع
جلمعـوا مـن ذلـك كثيـرا يف جـزء مسـوه 

؛ فمـن "السلـك احملـالَّ يف أخبـار ابـن جـالَّ"بـ
                                     

  .104: ، ص4: الزركـلي؛ األعـالم، ج 2
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أنـه كانـت لـه ذلـك مـا زعمـوا أنـه حـدث ب
هـرة؛ فدخـل البيـت يومـا؛ فوجدهـا قـد بلـت 
أحـد كفيهـا، وجعلتـه يف الدقيـق حـىت علـق بـه؛ 

إزاء كـوة فـأر يف اجلـدار، ورفعـت ـونصبتـه ب
اليـد األخـرى لصيـده؛ فناداهـا بامسهـا؛ فـردت 
رأسهـا، وجعلـت إصبعهـا يف فمهـا عـلى هيئـة 

أال . 3))كثيـر أشبـاه ذلـكاملشيـر بالصمـت؛ و
؟ أنـه قـد ابتكـر مـا يعـرف اآلن ..تـرى مـعي

بقصـص األطفـال، واحلكايـات الـيت ميكـن أن 
تصلـح أفالمـا كرتونيـة؛ لـو كانـت السينمـا قـد 

  ..  اكتشفـت آنـذاك
أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد الرمحـن  ـ ثـم

الثـاين مـن  مـن أعـالم النصـف(الفـاسي املكنـاسي 
؛ فقيـه، وحمـدث مـن أهـل )القـرن السابـع للهجـرة

  . احلفـظ
عـلي بـن أمحـد بـن أيب ـ ثـم الفقيـه القـاضي 

؛ )م1285/هـ684بعـد سنـة : ت( املكنـاسي العافيـة
  .فقيـه ويل قضـاء مكناسـة

                                     
  .185ــ  184: ، ص ص4: اإلحاطـة، ج 3
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أبـو العبـاس أمحـد بـن سعيـد ـ ثـم 
ـَيجميـِسي تـويف بفـاس ( اسياملكنـ الورزيـغي الق

؛ فقيـه، وأديـب؛ لـه مؤلفـات )م1465/هـ870سنـة 
كتـاب نظـم مسائـل ابـن مجاعـة؛ وهـو يف : منهـا

  . البيـوع
أمحـد بـن عـلي بـن عبـد ـ ثـم الفقيـه القـاضي 

تـويف بفـاس ( أيب العافيـة  املكنـاسي الرمحـن بـن
  . ؛ ويل خطـة القضـاء مبكناسـة)م1548/هـ955سنـة 

بـن قاسـم بـن عبـد الرمحـن بـن  حممـدـ ثـم 
؛ كـان )م1554/هـ962سنـة : ت( املكنـاسي أيب العافيـة

أستـاذا يف النحـو وعلـوم العربيـة، وحافظـا ملختصـر 
  . ابـن احلاجـب، الرسالـة

حممـد بـن حممـد بـن أمحـد بـن عـلي ـ ثـم 
؛ )م1573/هـ981سنـة : ت( املكنـاسي يـةبـن أيب العافا

كـان فقيهـا، . وهـو والـد مؤلـف درة احلجـال
  . احلسـاب، والفرائـض: نوازليـا، متمكنـا مـن عـلمي

عبـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن عبـود ـ ثـم 
سنـة : ت( أيب العافيـة املكنـاسي عـلي بـن

؛ كـان مـن احلفـاظ، فقيـه؛ كـان )م1579/هـ987
  . يستظهـر خمتصـر خليـل، والرسالـة

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

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


  

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن أمحـد بـن أيب ـ ثـم 
كـان حيـا (املعـروف باألحـول  املكنـاسي العافيـة
عرضـت عليـه خطـة . ؛ فقيـه)م1421/هـ824سنـة 

اخلطبـة مبكناسـة؛ فزهـد عنهـا؛ فأسنـدت إىل أخيـه 
  . أيب العـز

 ـد بـن أيب العافيـةأبـو العـز بـن أمحـ ثـم 
. ؛ فقيـه)م1421/هـ824كـان حيـا سنـة ( املكنـاسي

  . وىل اخلطابـة والقضـاء يف مكناسـة
 أبـو القاسـم حممـد بـن حممـد بـن قاسـمـ ثـم 

ابـن عـلي بـن عبـد الرمحـن بـن أيب العافيـة 
؛ فقيـه؛ ومـن )م1552/هـ960ولـد سنـة ( املكنـاسي

النحـو؛ أعـد تعليقـا عـلى املـرادي، املشتغليـن بعلـم 
وكتـب شرحـا عـلى ألفيـة ابـن مالـك يف جملديـن 
كبرييـن، كمـا أعـد شرحـا آخـر عـلى مقدمـة 
ابـن آجـروم يف جملـد ضخـم؛ وهـو أيضـا ملـم 

  . بالقراءات، والفقـه، واحلسـاب، والفرائـض
أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن أيب ـ ثـم 

سنـة : ت(الشهيـر بابـن القـاضي  فيـة املكنـاسيالعا
: ؛ لـه إملـام بعلـوم شـىت؛ منهـا)م1616/هـ1025

والفقـه، واحلديـث، والتاريـخ، واللغـة، التفسيـر، 
واألدب، واملنطـق، واهلندسـة، واحلسـاب، والفرائـض، 

درة : ونظـم الشعـر؛ لـه مؤلفـات كثيـرة؛ منهـا
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اء الرجـال، واملنتـقى املقصـور ـاحلجـال يف غـرة أمس
عـلى مآثـر اخلليفـة أيب العبـاس املنصـور، وغنيـة 
الرائـض يف طبقـات أهـل احلسـاب والفرائـض، 
املدخـل يف اهلندسـة، ونيـل األمـل فيمـا بـه جـرى 
بيـن املالكيـة العمـل، ونظـم تلخيـص بـن البنـاء، 

داول ونظـم منطـق السعـد، وتقاييـد عـلى جـ
احلـويف، والفتـح النبيـل ملـا تضمنـه مـن أمسـاء 
العـدد الترتيـل، وفهرسـة، ولقـط الفرائـد يف حتقيـق 
الفوائـد، ودرة السلـوك فيمـن حـوى امللـك مـن 

اس فيمـن حـل مـن األعـالم ـامللـوك، وجـذوة االقتب
مدينـة فـاس؛ وهـو تاريـخ سيـاسي، وعمـراين، 

ومـن شعـره قصيـدة بعـث . فـاس وثقـايف ملدينـة
ـا إىل سلطـان املغـرب؛ أيب العبـاس املنصـور 
  :يستصرخـه الفتدائه مـن أسـر األسبـان؛ نذكـر منهـا

  جتَلَّـت عـنِ العـاين األسيـرِ املُكَبـلِ
  هموم سرت يف اجلسمِ يف كُلِّ مفصلِ

الذي س يـمـامِ اهلَاشكْـرِ اإلمـابذم  
  بِسيمـة خيرِ اخلَلْـقِ يف كُلِّ حمفَـلِ

  
  :إىل أن يقـول

  بِحـق الَّـذي أوالَك ملْكـاً فَنجـنِي
ـلِمـد السبيل املُكبيـا قَص اهلُلْك ن  
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  وكُن يا إمام العـدلِ يف عـون خائـرٍ
  أسريٍ  كَسيـرٍ  ذي  جنـاحٍ  مذلَـلِ   

     
OOO  

  
رجـال السياسـة، والسيـف؛ مـن مكناسـة  أمـا

  :فهـم
 أبـو املنصـور اليسـع بـن مسغـون املكنـاسي ـ 

؛ وهـو األميـر الثالـث يف )م823/هـ208سنـة : ت(
دولـة بـين واسـول؛ قـام بإجنـازات هامـة خـالل 
حكمـه لسجلماسـة؛ إذ أكمـل بنـاء سجلماسـة، 

يف عهـده واختـط ـا املصانـع، والقصـور؛ و
  . استفحـل ملـك بـين مسغـون

 مـدرار بـن اليسـع بـن مسغـون املكنـاسيـ ثـم 
؛ هـو أشهـر حكـام )م867/هـ253سنـة : ت(

  . سجلماسـة؛ إذ بامسـه مسيـت الدولـة
اليسـع بـن مدرار بـن اليسـع بـن مسغـون ـ ثـم 

؛ إذ )م908/هـ296قتلـه الشيـعي سنـة ( املكنـاسي
ـده عبيـد اللـه املهـدي إىل بـالد دخـل يف عه

املغـرب؛ حيـث جلـأ إىل سجلماسـة؛ هاربـا مـن 
عيـون بـين األغلـب؛ فقبـض عليـه اليسـع، وسجنـه 

لـذا فقـد . عنـده؛ بإيعـاز مـن اخلليفـة  ببغـداد
جهـده يف ) داعيـة الشيعـة(بـذل عبـد اللـه الشيـعي 
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ـدي؛ وبالفعـل سبيـل غـزو سجلماسـة، وختليـص امله
حيـث  تـم لـه ذلـك؛ مبعونـة جيـوش كتامـة،

استـوىل عـليهـا، وطـارد اليسـع حـىت قبـض 
عليـه، وقتلـه؛ وأقـام عـلى املدينـة واليـا كتاميـا 

  . مـن قبلـه
 الفتـح بـن ميمـون بـن مـدرار املكنـاسيـ ثـم 

؛ ثـار عـلى وايل مدينـة )م912/هـ300سنـة : ت(
؛ الـذي نصبـه أبو عبـد اللـه الشيـعي؛ سجلماسـة

واستعـاد ملـك أجـداده املكناسييـن لفتـرة؛ ثـم 
جاءت ـ مـن جديـد ـ جيـوش الشيعـة؛ فاستردـا 
مـن أخيـه الـذي خلفـه بعـد وفاتـه؛ ولكـن 
أسنـدت إمـارة املدينـة هـذه املـرة ؛إىل أمـراء مـن 

   .بـين مـدرار؛ حتـت طاعـة الفاطمييـن
حممـد بـن الفتـح بـن ميمـون بـن مـدرار ـ ثـم 

؛ )م958/هـ347تـويف بسجـن املهديـة بعـد ( املكنـاسي
افتـك إمـارة سجلماسـة مـن ابـن عمـه الوايل؛ 

؛ وأعلـن الدعـوة م933/هـ322التابـع للفاطمييـن سنـة 
إىل العباسييـن؛ آخـذا مبذهـب السنـة؛ نابـذا بذلـك 

لصفرييـن، ومذهـب حكـام املغـرب مذهـب آبائـه ا
تسـمى بأميـر  م953/هـ342ويف سنـة . مـن الشيعـة

املؤمنيـن، وتلقـب بالشاكـر للـه؛ ثـم سـك السكـة 
الـيت عرفـت بالشاكريـة؛ وقـد وصفـه ابـن حـزم 

ولكـن تغلبـت )). وكـان يف غايـة العـدل: ((بقولـه
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هـو عليـه جيـوش كتامـة، وصنهاجـة الشيعيـة 
اآلخـر؛ حيـث اقتـادوه إىل سجـن املهديـة؛ أيـن 

  . مـات
سنـة : ت( مصالـة بـن حبـوس املكنـاسيـ ثـم 

؛ مـن أكبـر القـادة العسكرييـن يف )م924/هـ312
الدولـة الفاطميـة؛ كـان ـ يف بدايـة أمـره ـ رئيسـا 
عـلى بعـض أحيـاء مكناسـة؛ ثـم انضـم إىل 

نحـازة للفاطمييـن؛ حيـث األحـالف القبليـة امل
دت إليـه قيـادة جيـش الدولـة؛ املكلـف ـأسن

بالزحـف حنـو غـرب البـالد؛ وكـان لـه دور 
أسـاسي يف اإلطاحـة بالدولـة اإلدريسيـة، وتقزيـم 
دورهـا؛ بعـد دعمـه لبـين عمـه بـين أيب العافيـة 

  . املكناسييـن؛ ضـد نفـوذ األدارسـة
 العافيـة بـن أيب باسـل بـن مـوسى بـن أيبـ ثـم 

سنـة : ت( الضحـاك بـن يـزول املكنـاسي أيب
؛ هـو الـذي أسـس إمـارة مكناسـة )م952/هـ341

مكناسـة، : وكانـت ضمـن مملكتـه. جبهـات مراكـش
وتسـول، وتـازا، وكرسيـف؛ وملـا زحـف مصالـة 

بـن حبـوس املكنـاسي إىل غـرب البـالد؛ إلخضـاع ا
ة؛ منـح ابـن عمـه مـوسى بـن أيب العافيـة األدارسـ

ضـواحي املغـرب بكاملهـا؛ مقتطعـا إياهـا مـن 
وظـل ابـن أيب العافيـة يناجـز . سلطـان األدارسـة

األدارسـة؛ حـىت استـوىل على ملكهـم بالكامـل 
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وعندمـا أحـس بقوتـه، و بعـد غيـاب تأثيـر . تقريبـا
حـول ابـن أيب  ابـن عمـه مصالـة؛ الـذي مـات؛

العافيـة والءه إىل بـين أميـة باألندلـس؛ األمـر الـذي 
أغضب سلطـان الدولـة الفاطميـة؛ فبعـث إليـه عـدة 

  . محـالت تأديبيـة؛ انتهـت بقتلـه يف الصحـراء
حممـد بـن عبـد اللـه بـن إبراهيـم ـ ثـم 
؛ هـو رابـع أمـراء )م973/هـ363سنـة : ت( املكنـاسي

ا؛ إذ انقرضـت ـأيب العافيـة املكناسييـن، وآخرهبـين 
  . دولتهـم بوفاتـه

القاسـم بـن حممـد بـن عبـد الرمحـن بـن ـ ثـم 
 مـوسى ابـن أيب العافيـة املكنـاسي إبراهيـم بـن

؛ هـو أحـد رؤسـاء )م1069/هـ462بعـدسنـة : ت(
مكناسـة؛ تـوىل قيـادة زناتـة يف حماربـة املرابطيـن 

؛ فهزمهـم، وافتـك منهـم مدينـة م1067/هـ460سنـة 
فـاس؛ بعـد أن متكنـوا مـن فتحهـا؛ ولكنهـم 

هـ، واحتلوهـا مـن 462أعـادوا الكـرة يف سنـة 
  .  جديـد

***  
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أمـا مواطـن مكناسـة؛ فتمتـد عـلى  :ـ مواطنهـم
مـن أعـاله؛ عنـد سجلماسـة؛  ؛وادي ملويـةطـول 

؛ مشتملـة بيـض املتوسـطيف البحـر األ وحـىت مصبـه
وكـان مجهـور . وتسـول نـواحي تـازا،عـلى 

مكناسـة ظواعـن؛ عبـر تلـك املواطـن؛ يرحتلـون 
وقـد مسيـت ـم مدينـة . فيهـا طـوال، وعرضـا

ويقـول عبـد الوهـاب بـن . مكناسـة املغربيـة
منصـور أن بعـض البقايـا مـن مكناسـة مازالـت 

؛ وتـدعى ـذا تـازا مـن حـىت اآلن بالقـرب
كمـا أن قبيلـة أخـرى تـدعى مكناسـة؛ . االسـم

مازالـت حـىت اآلن ـ كذلـك ـ بالقـرب مـن 
باإلضافـة . 1عـمي مـوسى؛ بواليـة وهـرانمدينـة 

إىل بعـض األوزاع منهـم هنـا وهنـاك؛ يف بـالد 
أمـا ابـن خلـدون فيختـم احلديـث . املغـرب كلـه
ة خبالصـة؛ ذكـر فيهـا مـا وصـل إليـه عـن مكناسـ

فذكـر أـم ـ يف عهـده ـ كانـوا . حاهلـم
؛ بعـد أن استكانـوا جبـال تـازامتواجديـن يف 

لسلطـان الدولـة؛ فأعطـوا اجلبايـة بوفـرة، ومـدوا 
كمـا تـوزع بعضهـم . الدولـة باملقاتليـن، وباخليـل

  .ب األوسـطواملغـر ة،ـبإفريقيضمـن قبائـل أخـرى؛ 
ÉÉÉ  

                                     
   .312: ، ص1: قبائـل المغـرب، ج 1
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  :ـةــ  زنات )2(
 ورصطـف بـن حيـىي بـن ضـري؛ أبنـاءوبعـد 

بـن يـحي ) أو جانـا أو شانـا(زانـا يـأيت دور أبنـاء 
؛ وهـم حسـب زناتـةويعرفـون باسـم . ضـرى بـنا

الديديـت، : قـول ابـن حـزم ثالثـة أحيـاء
: وعنـد ابـن خلـدون. 2ينـوورسيـج، وفري

وقـد تناسلـوا، . ورسيـك، وفـرينالديـرت، و
وتكاثفـت أحياؤهـم؛ إىل حـد أصبحـوا بـه يف مرتبـة 
قبائـل، أو شعـوب؛ طبقـا لـرأي ابـن خلـدون؛ 
. الـذي يصفهـم بصفـات تتعـدى صفـات البطـون

وـذا حيتلـون مراتـب أعـلى مـن مرتبـة بطـن؛ 
ى وذلـك حينمـا نعتمـد عـلى الترتيـب املتبـع لـد

فابـن خلـدون عندمـا يتكلـم . النسابيـن العـرب
كمـا يكثـر . جيـلعـن زناتـة؛ جيعلهـا يف مرتبـة 

وهـذا كلـه يـدل )). شعـوب زناتـة: ((مـن قـول
. عـلى ضخامـة زناتـة، وكثافـة أحيائهـا، وتشعبهـا

أضـف إىل ذلـك أنـه خصـص لزناتـة حيـزا كبيـرا 
شملـه الـد السابـع بكاملـه مـن كتابـه العبـر؛ إذ ي

بينمـا خصـص الـد السـادس لبقيـة . تقريبـا
وباملوازنـة؛ . األمازيـغ، مـع بـين هـالل، وسليـم

 E. F. GAUTIERغيـر أن قوتييـه . زناتـةأمهيـة  تظهـر
                                     

  .496ــ  495: الجمهـرة، ص ص 2
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ينسـب ذلـك إىل كـون الزمـن الـذي كتـب فيـه 
عـلى  ابـن خلـدون كتابـه؛ كانـت زناتـة مهيمنـة

احلكـم يف بـالد املغـرب؛ مثـل بـين عبـد الـواد، 
  .1وبـين مريـن، وغريهـم

يستعمـل ابـن خلـدون  :ول زناتـة ونسبهـاــ مدل
كلمـة زناتـة بأسلـوب يـوحي أـا تقابـل كلمـة 

: فـفي املقدمـة يقـول. أمازيـغ، وتتكافـأ معهـا
وهـؤالء هـم العـرب؛ ويف معناهـم ظعـون ((
 رببـر، وزناتـة باملغـرب، واألكـراد، والتركمـان،ال

ويقـول أيضـا يف كتـاب . 2))والتـرك باملشـرق
] زناتـة[ فأمـا أوليـة هـذا اجليـل: ((العبـر

بإفريقيـة، واملغـرب؛ فـهي مساوقـة ألوليـة الرببـر؛ 
منـذ أحقـاب متطاولـة؛ ال يعلـم مبدأهـا إال اللـه 

جرجيـر؛  جنـة ـا يومئـذوملـك اإلفر... تعـاىل
ومثـة . 3))فظاهـره زناتـة، والرببـر عـلى شأنـه

أمثلـة أخـرى مـن هـذا النـوع؛ لـدى ابـن 
  .خلـدون، وغيـره مـن املؤرخيـن املسلميـن

ويبـدو أن ابـن خلـدون سايـر التعبيـر املتبـع 
لـدى نسابـة زناتـة؛ الذيـن كانـوا يقابلـون زناتـة 

وذلـك . نظـرا العتقادهـم يف نسبهـم العـريببالرببـر؛ 
                                     

1 Le Passé de L’Afrique du Nord, pp: 217- 218.  
  .583: ، ص2: ج 2
  .15ــ  14: ، ص ص7: مج: العبـر 3
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مـن خـالل املزاعـم السائـدة بيـن قبائـل زناتـة؛ 
ومفادهـا أـم ينتمـون إىل العـرب؛ لـذا فهـم 
: عندمـا يتكلمـون عـن سكـان املغـرب؛ يقولـون

فزناتـة ـ كمـا سبـق ـ تنسـب . زناتـة، والرببـر
ـن ضـري بـن بـن يـحي ب) جانـا(أو  زانـاإىل 

ومثـة مـن يعـود بسلسلـة األمسـاء . مادغيـس األبتـر
ومنـه تنطلـق السلسلـة الـيت . بـرإىل املدعـو 

يزعمـون أـا تربطهـم بالنسـب العـريب؛ أي بقيـس 
ولكـن ابـن حـزم، وابـن . عيـالن، أو حبميـر

خلـدون ينكـران ـ  كمـا سبـق ـ تلـك األقـوال؛ 
ل بانتساـم إىل كنعـان بـن حـام؛ ويرجحـان القـو

. مثـل مـا هـو احلـال بالنسبـة لكثيـر مـن األمازيـغ
أمـا الظاهرتـان املميزتـان لزناتـة عـن غريهـا مـن 

أسلـوب األمازيـغ؛ فيحددمهـا ابـن خلـدون؛ يف 
  .العيـش، ويف اللهجـات

***  
تعتمـد زناتـة يف عيشهـا عـلى  :ـ أسلـوب العيـش

فهـم . ـة، والظعـن؛ عبـر السهـوب، والفيـايفالنجع
كاألعـراب؛ يتخـذون اخليـام مساكـن هلـم، 

ويف . ويتلهفـون عـلى اكتسـاب اإلبـل، واخليـل
وهـم هلـذا العهـد : ((ذلـك يقـول ابـن خلـدون

يف سكـىن اخليـام، : آخـذون مـن شعائـر العـرب
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 واختـاذ اإلبـل، وركـوب اخليـل، والتغلـب يف
األرض، وإيـالف الرحلتيـن، وختطـف النـاس مـن 

وشعارهـم . العمـران، واإلبايـة عـن االنقياد للنصفـة
بيـن الرببـر اللغـة الـيت يتراطنـون ـا؛ وهي 

. 1))الرببـر مشتهـرة بنوعهـا؛ عـن سائـر رطانـة
فثمـة تشابـه كبيـر يف أسلـوب العيـش؛ بيـن .. إذن

حـىت الرتعـة املتطرفـة؛ الـيت و. زناتـة واألعـراب
متيـل إىل جتاهـل حـق اآلخريـن، واالنسيـاق وراء 
الغـزو، واإلغـارة عـلى العمـران، واالعتـداء عـلى 
ممتلكـات النـاس؛ هي مـن خصائصهـم أيضـا؛ مثـل 

  . مـا هـو حـال األعـراب
***  

إن اللهجـات الـيت تتكلـم ـا زناتـة  :ـ اللهجـات
وهـذا مـا . ـن هلجـات األمازيـغ األخـرىختتلـف ع

. ذكـره ابـن خلـدون يف النـص السابـق الذكـر
ومثـة أحبـاث تقـول بـأن هلجاـم تنتـمي إىل أصـول 
لسانيـة حاميـة ـ ساميـة، وتلتـقي مـع اللغـة 

.. وبالطبـع. العربيـة يف بعـض اخلصائـص املشتركـة
العيـش، أسلـوب : (فـإن هاتيـن الظاهرتيـن

تبعثـان عـلى االعتقـاد يف احتمـال ) واللهجـات
نـزوح زناتـة مـن املشـرق إىل بـالد املغـرب؛ يف 

                                     
   .3: ، ص7: ، مج7: مج: العبـر 1
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ورمبـا تزامنـت مـع . عهـود ليسـت بعيـدة جـدا
ظهـور اإلبـل يف هـذه الربـوع؛ وقـد يكـون ذلـك 
يف أواخـر القـرن الثالـث، وبدايـة القـرن الربـع 

بـن خلـدون يـرى غيـر هـذا؛ ولكـن ا. 2للميـالد
) أي زناتـة(أمـا أوليـة هـذا اجليـل : ((حيـن يقـول

هي مساوقـة ألوليـة الرببـر منـذ ـبإفرقيـة ف
  )).أحقـاب متطاولـة ال يعلـم مبدأهـا إال اللـه تعـاىل

ومـعىن كلمـة زناتـة عاجلـه ابـن خلـدون يف 
: بعـض الفقـرات مـن كتـاب العبـر؛ حيـث قـال

ونطقهـم ـذه اجليـم؛ ليـس مـن خمـرج اجليـم ((
عنـد العـرب؛ بـل ينطقـون ـا بيـن اجليـم، 

ويقـرب للسمـع . والشيـن، وأميـل إىل السيـن
منهـا بعـض الصفيـر؛ فأبدلـوهـا زايـا حمضـة؛ 
التصـال خمـرج الـزاي بالسيـن؛ فصـارت زانـات؛ 

م أحلقـوا بـه ثـ. لفظـا مفـردا؛ داال عـلى اجلنـس
هـاء النسبـة، وحذفـوا األلـف الـيت بعـد الـزاي؛ 

  .1...))ختفيفـا

                                     
2 Gautier, Le Passé de L’Afrique du Nord, p: 227.  وللتوسـع يمكـن الرجـوع إلى

  .ة زناتـة في الحركـة المذهبيـة بالمغـرب اإلسـالميكتـاب بـن عميـرة؛ دور
  .14: ، ص7: العبـر، مج 1
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وإذا كـان اسـم زناتـة معروفـا لـدى مـؤرخي 
العهـد اإلسـالمي؛ فإـا باملقابـل غُلفـت بغمـوض 

اب التارخييـة السابقـة للفتـح ـكثيـف؛ خـالل األحق
ـود هـذه فـال يستبعـد وج.. ومـع هـذا. اإلسـالمي

ألنـه حيـن تـم . التسميـة يف العهـد البيزنـطي
العثـور عـلى بعـض التسجيـالت التارخييـة؛ يف 

؛ اتضـح أن أحـد األمسـاء املسجلـة وشرشـال، شلـف
 ؛ هـوزناتـةيـدل عـلى شخـص منسـوب إىل 

CLAUDIUS ZENATUS )وال ). كلوديـوس زناتـوس
للداللـة عـلى م يكـفي ـرف إن كـان هـذا االسـنع

. 2تـداول اسـم زناتـة يف احلقبـة التارخييـة البيزنطيـة
. د ـ كهـذا ـ ال جيـلي احلقيقـة كلهـاـفشـاهد واح

غيـر أن ابـن خلـدون يـرى بـأن أوليـة زناتـة 
وهي متماشيـة ـ . تعـود إىل حقبـة موغلـة يف التاريـخ

أن  وذكـر. يف القـدم ـ مـع أزليـة األمازيـغ كافـة
زناتـة كانـت تـؤدي ـ بصـورة مـن الصـور ـ 

فـروض ) اإلفرنـج كمـا يسميهـم(للبيزنطييـن 
الطاعـة؛ عـلى شكـل خـراج مؤقـت، ومقاتليـن؛ 

وميتنعـون عليهـم فيمـا ((حياربـون إىل جانبهـم، 
     .3))سـوى ذلـك

                                     
2 Gautier, Le Passé de L’Afrique du Nord, p: 228.  ،وبـن عميـرة؛ دور زناتـة
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فقـد تكـون زناتـة معروفة يف العهـد .. إذن
نـت يف عـداد القبائـل اجلمالـة؛ البيزنـطي؟ ورمبـا كا

ذات النجعـة املوغلـة يف الصحـراء؛ والـيت ظهـرت يف 
تلـك القبائـل الـيت . أواخـر العهـد الونـدايل

استعملـت اجلمـال يف حرـا ضـد الونـدال، 
أن اسـم زناتـة ـ يف .. ومجلـة القـول. والبيزنطييـن

إال بعـد املغـرب ـ لـم يبـدأ يف الظهـور بوضـوح 
م ـالفتـح اإلسـالمي؛ حيـث أصبـح هـذا االس

فابـن خلـدون  مثـال . ات املؤرخيـنـيتـردد يف كتاب
يبـرز دور زناتـة؛ أثنـاء حديثـه عـن الفتـح 

؛ حاضـرة القائـد البيزنـطي لسبيطلـة اإلسـالمي
GREGOIRE )ثـم ينتقـل إىل املقاومـة الـيت ). جرجيـر

ودور . 1؛ الـيت تنتسـب إىل زناتـةقامـت ـا الكاهنـة
يف املغـرب اإلسـالمي؛ ميكـن إمجالـه ضمـن  زناتـة

: األدوار الـيت قامـت ـا بعـض فروعهـا؛ مثـل
يفـرن، ومغـراوة، وبـين عبـد  جـراوة، وبـين

  . الـواد، وبـين مريـن، وبـين توجيـن
  

***  
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حـدد ابـن خلـدون مواطـن زناتـة ـ  :ـ مواطنهـم
باملغـرب صـورة عامـة ـ ضمـن مـا يعـرف ب

. ؛ ألنـه منسـوب إليهـا، ومعـروف ـااألوسـط
ومـع هـذا فقبائـل زناتـة متواجـدة يف أقطـار 

تواجـد يف يعـلى أن مجهورهـم . املغـرب كلهـا
بيـن ؛ مـا النخيـلاملناطـق الـيت تنبـت فيهـا 

كمـا يتواجـد ـ . والسـوس األقـصى، غدامـس
. إفريقيـة، وطرابلـس، وجبـل أوراسضـا ـ بتلـول أي
ومواطنهـم يف سائـر مواطـن الرببـر؛ بإفريقيـة، ((

واألكثـر منهـم باملغـرب األوسـط؛ ... واملغـرب
: حـىت أنـه ينسـب إليهـم، ويعـرف ـم؛ فيقـال

صى أمـم ـومنهـم باملغـرب األق. وطـن زناتـة
هـل دول، وهـم ـ هلـذا العهـد ـ أ. أخـرى

وكانـت هلـم فيـه دول أخـرى . وملـك؛ باملغربيـن
  .2))يف القديـم

  
ÉÉÉ  
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  :ـ  جــراوة
جـراو بـن الديـرت بـن جانـا وهـم أبنـاء 

وقـد بـرز دور جـراوة منـذ بدايـة الفتـح ). زانـا(
اإلسـالمي؛ وذلـك مـن خـالل املقاومـة الـيت 

ا ـدهي(اهنـة الكتزعمتهـا هـذه القبيلـة؛ بقيـادة 
ورمبـا كـان مقتـل عقبـة بـن نافـع ). ةـبنـت تابت

از منهـا؛ كمـا قـال ابـن خلـدون؛ نقـال عـن ـبإيع
النسابـة هـاين بـن بكـور الضريـسي؛ إذ تكـون قـد 

وملـا . حرضـت سكـان ـودة عـلى قتـال املسلميـن
كـان املسلمـون يعرفـون ذلـك؛ فإـم سارعـوا ـ 

ـَة ـ إىل غزوهـا؛ يف عقـر دارهـا؛ ب عـد مقتـل كَِسيل
راوة مـع حلفائهـا؛ مـن ـفتمكنـت ج. جببـل أوراس

القبائـل البتريـة ـ يف بدايـة األمـر ـ مـن صـد 
املسلميـن؛ ولكنهـا خسـرت احلـرب؛  يف ايـة 
األمـر؛ حيـث قتـل املسلمـون منهـم عـددا كبيـرا؛ 

. 1ه وصـل إىل مائـة ألـفيزعـم ابـن خلـدون أنـ
وبعـد هـذه اهلزميـة؛ تفـرق مشـل جـرواة، واندثـر 
أمـرهم؛ إذ توزعـوا بيـن القبائـل األمازيغيـة 

بسواحـل األخـرى؛ ومنهـم الفئـة الـيت حلـت 
حيـث أقامـوا يف املدينـة  األقـصى؛ باملغـرب ؛مليلـة

ئـه، ومنهـم البطـن املشهـور بعلما. املنسوبـة إليهـم
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ويف  .ادالـت، جبهـات بنـو غفجـوموأدبائـه؛ وهـم 
ديارهـم اجلديـدة باملغـرب األقـصى؛ بـرز مـرة 
أخـرى؛ دور جـراوة يف مسـرح األحـداث؛ خاصـة 

ر ـعندمـا استجـار ـم احلسـن بـن أيب العيـش؛ أمي
تلمسـان؛ بعـد هزميتـه أمـام أميـر مكناسـة؛ ابـن أيب 

  .العافيـة
  

!!!  
  

االت جـراوة املشهوريـن ـومـن رج :ـ أعياـم
  : بعلمهـم، وآداـم

أبـو سعيـد خلـف بـن مسعـود املالـقي ـ 
تـويف مذبوحـا (؛ املعـروف بابـن أمينـة اجلـراوي

 ؛ فقيـه؛ ولـد مبليلـة؛)م1009/هـ400بقرطبـة سنـة 
قـدم قرطبـة سنـة : ((قـال عنـه ابـن بشكـوال

المثائـة؛ فحمـل عنـه ـا علـم ثـالث وتسعيـن وث
وكـان لـه مـن القـاضي ابـن ذَكْـوان . كثيـر

ـْرِي بـه العامـة؛ فأضجعـوه، وذحبـوه؛ . خاصـة وأغ
حيـن ثـورة األندلـس بالربابـرة؛ عنـد قيـام 

. املهـدي؛ وقتـل العامـة الربابـرة سنـة أربعمائـة
سأهلـم  وقيـل بـل شدخـوا رأسـه باحلجـارة؛ وأنـه
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أن ميهلـوه حـىت يصـلي ركعتيـن؛ ففعاـوا رمحـه 
  .2))وكـان ذلـك مبالقـة. اللـه

أبـو عمـر أمحـد بـن حممـد القيـسي ـ ثـم 
؛ )م1016/هـ407تـويف مبصـر سنـة ( اإلشبيلي اجلـراوي

وهـو مـن شيـوخ اإلقـراء؛ إذ تصـدر لإلقـراء 
  . بإشبيليـا، ومصـر

تـويف ( حممـد اجلـراويعبـد اللـه بـن ـ ثـم 
؛ قـال عنـه ابـن )م1024/هـ415بالقيـروان سنـة 
تـأدب جبـراوة داخـل املغـرب، : ((رشيـق القيـرواين

قـدم إىل احلضـرة سنـة سبـع وأربعمائـة متعلقـا 
وكـان شاعـرا فحـال، قويـا، وصافـاً، . باخلدمـة

 دربـاً باخلبـر والنسـب، جيـد الفكـر واخلاطـر،
 رـدعميـدي الترسيـل، يتح ،ـَه حتسـب بديهتـه روِيت

وكـان حسـن اخللـق، مجيـل . كالمـه كالسيـل
العشـرة، مدمنـا عـلى الشـراب، متغارقـا فيـه، 

رمبـا يكـون أيـوب بـن [ سألـه أيـوب. مزاحـاً
أي بـروج السمـاء : مـرة ]يطوفـت الصنهـاجي

ك؛ مـا يل يف األرض واعجبـاً منـ :لـك؟ فقـال
فضحـك، . بيـت؛ يكـون يل بـرج يف  السمـاء

   .1))وأمـر لـه بـدار جـواره
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وأرجـع ابـن رشيـق سبـب قتلـه إىل وشايـة 
مـن خصومـه؛ توجهـوا ـا إىل القائـد محـاد بـن 

وبلـغ عمـره يـوم . بلكيـن؛ فبعـث مـن قتلـه ليـال
ـال أن أحـد وفاتـه نيفـا وأربعيـن سنـة؛ ويق

اجلراوييـن زعـم أنـه شاهـده يف املنـام يقـول لـه 
  :شعـرا

لـه رِفَـتع ـةانيخالَ ل لُـوهقَت  
  راِءـإالَّ لفَضـلِ براعـة الشعـ

ـِبٍ ـِه مـن غَيـرِ ذَنـبٍ واج   أمـروا ب
ـعائنكُونُ صاِء  أكَـذَا تـراألم  

  
ـان إىل محـاد أسـف عـلى ل البيتـوملـا وص

أو (ومـن شعـره يف وصـف شرفـة املنـزل؛ . اجلـراوي
  ):املنظـرة، أو الفسقيـة

  ز لَهـاـقَـد كُلِّلَـت درا أفَارِي
  فَتبرحـت فيهـا بِكُـلِّ طَرِيـقِ

ظَّماملُع ـرا القَصمكَأنو  ـقاشع  
هيلَد يهو ـارح ـوقِكَاملَ  قَدشع  

  شرفَاتـه  باهتـاً يرنـو إلَيهـا
ـَر احلَمـام للَقْـوة في نِيـقِ   نظ

  وكَأنمـا النهـر الَذي قُدامهـا
ـُّوقِ  جريا تِسيـلُ على رِقَابِ    الن
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قـد : ((وقـال ابـن رشيـق يف هـذه األبيـات
صفـة نـاب هـذا اخلبـر عـن العيـان؛ فـأدى ال

ـَّـكـهــا أوىف حقوقهـا عـلى حتقيقهـا، . 1))ومل
وأورد لـه ابـن رشيـق أيضـا هـذه املقطوعـة الـيت 

  :يصـف فيهـا الديـك
فَـانرتع نع مـَو الن فىنٍ نوكَائ  

 يـعدب ـةـانِي  املَالَحاملَع لْـوح  
فَـانبِأج  ـهينيـ  عتاقُوتـيان  

  انـجمرتـ  ـاـوميضهم كَـأنَّ
ـاجالت ـهأسر لىرِفـاً  عشتسم  

ـَاجِ ابنِ   في املَهرجـان هرمـز   كَت
  أحمـرٍ  وقرطَـان من جوهـرٍ

طـرق ـنيانِـه ززِيني  صـاحلـان  
  قـرونـ لَـه عنـق حولَهـا 

ـراخلَم توا حى كَمدـَاين  إح   القن
  ـاــه   حولَهــودار   برائلُ

  الزعفَـران  كَمـا نـورت شعـرة
  ـةـودارت   بِجؤجئـه    حلَّ

  تـروق كَمـا راقَـك اخلُسـروانِي
جـبعم   ـبذَن لَـه  فَقَـام  

ـَ    انكَباقَـة زهـرٍ  بـدت  من  بن
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ـةاقس ـلىاحـاً عنج قَـاسو  
انرـزيخ لىع ـرتس يـسـا قكَم  

  رٍـوصفَـق تصفيـق  مستهتـ
ـَان   بِمحمـرة  مـن  بنـات  الدن

ـةعي  لَوذ   رِيـدغت   دغَـرو  
اقوبِأش   ـوحبــيلْغل   انِيــهو  

   
  :عـره أيضـاومـن ش

  اـواألعوجِيـات اجليـ
ـابضالغ ـدـا األسهريثت د  

كَأن    ابِـرِيالسـوـه  
ـة سيذْككَّـاُء مدـوابـر  

  مترقْـرِق  كَالْمـاِء  إذْ
  احلُبـاب  يعلُـوه في النهـر
  والنيـلُ يحـكي ألْسـن الْـ

أع اتيـح    ابـرـا الشهزو  
  

أبـو عمـران مـوسى بـن عيـسى بـن أيب ـ ثـم 
ـَجـومي اجلـراوي حجـاج ـَف تـويف بالقيـروان ( الغ

؛ فقيـه؛ مـن كبـار أهـل العلـم )م1038/هـ430سنـة 
بالقيـروان؛ وكـان مـن أحفـظ النـاس، وأدركهـم 
للفقـه، واحلديـث، والقراءات السبـع؛ ولـه بعـض 
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كتـاب علـق فيـه عـلى املدونـة، : املؤلفـات منهـا
  . كمـا سجـل مـن أحاديثـه حـوايل مائـة ورقـة

أبـو القاسـم خلـف بـن أمحـد بـن جعفـر ـ ثـم 
؛ فقيـه؛ )م1082/هـ475تـويف باملريـة سنـة ( اجلـراوي

كانـت لـه عنايـة بالعلـوم؛ فهـو راويـة، وخطيـب 
  . جبـامـع املريـة

أبـو بكـر حممـد بـن عبـد الرمحـن م ـ ثـ
مـن أعـالم ( وادي آشيـال العقيـلي اجلـراوي

؛ كـان )النصـف األول مـن القـرن السـادس للهجـرة
وهـو فقيـه، . مـن كبـار كتـاب املرابطيـن بغرناطـة

وأديـب، وشاعـر مطبـوع؛ لـه اهتمامـات بالطـب، 
يوسـف  وبفنـون عديـدة؛ مـدح األميـر عـلي ابـن

  :اللمتـوين بقصيـدة طويلـة جـاء فيهـا
  موهنـا  الركايـب  رحلُـوا

  اــفَـأذاع عرفُهـم السنـ
 ى بِهـمـْر ـَد أغ ـْي ق   واحلَل

  ـاــمعلن   مـترنـ   ملَّـا
 ـمماهل حـوح ـفح كَم  

كُـلِّ خطَّـارِ القَن ـنـاـم  
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  :لرثـاءو مـن قولـه يف ا
ـَا   حنانيك قَد أبكَيت حىت الغمائم

 ـنهارِهأز ـَن   الكَمائمـا وشققْـت ع
  بلَطْمهـا  للبروقِ  وأدميـت خدا

ـُود   وخلفـت من نـوحِ   مآتمـا الرع
قَلْب ـقبي لَمى  واألس  ـهقَلِّبال ي  

ـَ ـن وأشجيـت يف أغْصانِهِ   اـاحلَمائم
  

عطيـة  أبـو عبـد اللـه حممـد بـن داود بـنـ ثـم 
تـويف بفـاس سنـة ( بـن سعيـد العـكي اجلـراويا

؛ فقيـه، وحمـدث؛ كـان أبـوه قـد )م1130/هـ525
استوطـن القلعـة؛ تـوىل قضـاء تلمسـان، وإشبيليـة، 

  .  وفـاس
يـد أبـو العبـاس أمحـد بـن حسـن بـن سـ ثـم 
؛ كـان )م1164/هـ560سنـة : ت( اجلـراوي املالـقي

. حنويـا بارعـا، وأديبـا متفننـا، وشاعـرا مطبوعـا
  : مـن شعـره الـذي أورده ابـن األبـار
  وبيـن  ضلوعي للصبابـة  لوعـة

ـْضي ـْم اهلَـوى تقْضي علي وال أق   حبك
  نىما ج  جىن ناظر منها على القلب

  بـعض  فَيـا من رأى بعضاً يعيـن على
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أبـو حممـد يسكـر بـن مـوسى الغفَجـومي ـ ثـم 
؛ فقيـه )م1201/هـ598تـويف بفـاس سنـة ( اجلـراوي

صـويف؛ أعـد بعـض احلـواشي عـلى املدونـة؛ ولـد 
  . يف تاجنيـت بتـادال

أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد السـالم ـ ثـم 
تـويف بإشبيليـة سنـة ( اجلـراوي يالغفَجـوم

؛ وأصلـه مـن تـادال؛ ثـم سكـن )م1212/هـ609
مراكـش؛ كـان مـن علمـاء اللغـة، واألدب، وكـان 
شاعـرا فحـال، ولـه ديـوان شعـر؛ وألـف كتابـا 

صفـوة األدب وخنبـة كـالم العـرب؛ يف : مسـاه
موضـوع احلماسـة؛ وقـد أثـىن عـلى هـذا الكتـاب 

وهـذه أبيـات مـن قصيـدة . ـدد مـن العلمـاءع
  :مـدح ـا عبـد املؤمـن

  أعلَيـت ديـن الواحـد  القَهـارِ
القَنو ـةيفرـارِــاخلَطَّ  ـاـبِاملَش  

ـُرة ـورأى بِ   عينِـه  ه اإلسـالَم ق
اراُء دـرالغ بِـك تغَـدارِ  وقَـر  

 نم لَكْتمقـاًوالَح ةايدقِ اهلـُر   ط
  على اآلثَـارِ  طُـوبى لمن يمـشي

 دإىلَ األم كُممالعم ترجـَّذي و   ال
  بعـدت مسافَتـه عـلى األسفَـارِ
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  زمانِـه كُنت األخري   الَ غَـرو أنْ
حاألسـالِ وآلصـلُ لـارِـفَالفَض  

دأن ـتافَيوـفائخ ـنلُسـاً فَآم  
بـَّارِ ر   الثَّـارِ  وسمـا ألخـذ الث

  
  :إىل أن يقـول

 ـتمد يدـَة املَه   مؤيـداً أخليف
  ـارِـالكُفَّ  مـن اًـبِاللَّـه منتقمـ

ـَرمي شياطني األعادي   في الوغَى  ت
  بِرجـومِ خيـلٍ من سمـاِء غُبـارِ

ظْتفحعٍ ووركُلَّ م تعوكُـ  ر  
  لَّ مضيـعٍ وحميـت كُلَّ ذمـارِـ

  
ومـدح يوسـف بـن عبـد املؤمـن بقولـه 

  :املبالـغ فيـه؛ ومـع ذلـك قبلـه يوسـف
ع ـُم ـَالَن  يتصـرفن أمرِك   الثَّق

ـُم   املَلَـوان يتعاقَـب    وبِنصرِك
  ويسركُـم  سـوُء عدوكُم ا يموبِ

انروي الـدف األفْـالَك كـرحتت  
  في اللَّـه حق جِهـاده  ُـجاهدتم

ـمتَضـ  وايمـبِحـ  ةـاإلميان  
ـمهقُلُوبا وـدالع ضأر ـُم   وتركْت

   واخلَفَقَـان ان ـالرجفَ غَايـة  في 
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  :إىل أن يقـول
طَفىاملُص ـَام   مـن يا فَوز  هذَا مق

 يـهـَة ف   عن حسـان حـاز النياب
ـَرِف  من يعرف الرحمن حقا   يعت

ـهقُوقليفَـة    بِحخل محـنِـالر  
  
إذا كـان السلطـان يوسـف قـد صمـت عـن ـف

عتـرض عـلى مـا جـاء يف هـذه املبالغـات، ولـم ي
هـذه القصيـدة؛ فـإن ابنـه يعقـوب ـ احملافـظ ـ 
قـد استنكـر أقـوال اجلـراوي؛ الـيت كانـت حتمـل 
معـان شيعيـة؛ تضـفي بعـض الصفـات اإلهليـة عـلى 

، التصـرف يف اجلـن، واإلنـس: اإلمـام؛ مثـل
ك والتحكـم يف الليـل، والنهـار، والتأثيـر يف األفـال

مرتبـة كمـا أنـه وضـع يوسـف يف . العليـا
مرتلـة حسـان مـن ؛ بينمـا متـىن لنفسـه املصطـفى
ويقـال أن يعقـوب بـن يوسـف غضـب . املصطـفى

وممـا قالـه يف مـدح يعقـوب؛ . عليـه بسبـب ذلـك
  : بعـد االنتصار الـذي حققـه يف موقعـة األرك

ـْراهذَا الفَتح أعيا وصفه النظْ   م والنث
عواملُس يـعمج ـتىمـرشالب بِه نيمل  

ـهيثدغَـار حـا ويني الدف دجأنو  
ـَت بِه حسنـاً وطَابـت بِه نشـرا    فَراق
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  تميـز بِاآلحجـالِ والغـررِ الَّـتي
ـسمالش هِـربـا ياهنـ  أقَلّ سالباورد  

هتيعش شفُوناألد درأو ى  لَقَددالـر  
  وساقَهم جهـالً إىلَ البطْشـة الكُبـرى 

  
ومـن شعـره؛ الـذي ورد يف نفـح الطيـب؛ 
هـذه القصيـدة الـيت يهجـو فيهـا قومـه بـين 

  :اءه إىل بـين امللجـوم بفـاسـغفجـوم؛ ناقـال هج
  بِتـادال  مـررت يابن السبيـلِ إذا 

ع زِلَـننـين  لىـال تب  ومِـغَفَج  
فَلن وـدا العبِه أغَار ضى  أرتـر  

  ومِـالصـدى  للْبةَ ـإالَّ  مجاوبـ
َةماحالس كْرا ذوطَـو مقَو   ـمهنيب  

  ـومِـلكنهـم نشـروا لـواَء  اللُّ
  ونوالهـم  أموالهـم الَ حـظَّ  يف 

  رومِـللسائـلِ العـافي والَ املَحـ
 بيـحتكونَ إذا اسلمالَ ي هـمرميح  

ةـوعبِد ـراخومِـلـاملَظْ  إالَّ الص  
لَوو ـمرِهغَي نتـنِي ما ليـنِي  يأن  

نضِ فَـاس مأر نـومِ         منِي املَلجب  
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  :شعـره يف هجـاء أهـل فـاسومـن 
  مشـردا مشى اللؤم يف الدنيا طَرِيداً

  ومغرِبـا  يجـوب بِـالد اللـه شرقـاً
  تلَقَّـاه  أهلهـا  فَلمـا أتى فَاسـاً

ـالً: وقالُـوا لَهـالً   أههـا                  وسبحروم  
  

ـان هـذا وك: ((وقـال عنـه ابـن خلكـان
. األديـب ايـة يف حفـظ األشعـار القدميـة، واحملدثـة

وتقـدم يف هـذا الشـأن، وجالـس بـه عبـد 
... املؤمـن، ثـم ولـده يوسـف، ثـم ولـده يعقـوب

كانـت لـه نـوادر نـادرة، وملـح مستظرفـة عنـد 
أهـل األدب؛ فمـن ذلـك أنـه حضـر يومـا إىل 

املذكـور؛ وهنـاك  بـاب دار األميـر يوسـف
فقـال األميـر يوسـف ... الطبيـب سعيـد الغمـاري

أنظـر مـن بالبـاب مـن : "لبعـض خدمـه
؛ فخـرج اخلـادم إىل البـاب ، ثـم عـاد "األصحـاب

؛ "أمحـد اجلـراوي، وسعيـد الغمـاري: "إليـه فقـال
 مـن عجائـب الدنيـا؛" :فقـال األميـر يوسـف

؛ فبلـغ "غمـارة طبيـب مـنو، شاعـر مـن جـراوة
وضـرب لنـا مثـال : "ذلـك اجلـراوي فقـال

أعجـب منهمـا واللـه "؛ "87: يـس" "ونـسي نفسـه
فيقـال إن األميـر يوسـف ". خليفـة مـن كوميـة
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أعاقبـه باحللـم عنـه، : "ملـا بلغـه ذلـك قـال
وكـان يوسـف بـن  .1"))والعفـو؛ ففيـه تكذيبـه

ليمـا ومتساحمـا؛ على خـالف ابنـه عبـد املؤمـن ح
يعقـوب؛ الـذي مييـل إىل التشـدد؛ خاصـة فيمـا 
يتعلـق باخللـق الديـين؛ لـذا فإنـه أبعـد اجلـراوي 
عـن ديوانـه؛ بسبـب أفكـاره الـيت متيـل إىل 
التصريـح بعصمـة اإلمـام؛ وهـذه الفكـرة بالـذات ال 

يـة؛ وذكـر املقـري حكا. يستسيغهـا يعقـوب
تكشـف عمـا يكنـه السلطـان يعقـوب مـن كراهيـة 
للجـراوي؛ وخالصتهـا أن اجلـراوي تصـدى للشاعـر 
حيـىي بـن جمبـر الفهـري؛ عندمـا أنشـد قصيـدة؛ 

  :مـدح فيهـا السلطـان يوسـف؛ جـاء فيهـا
  إنَّ خيـر الفُتـوحِ ما جاَء عفْـواً
ـْلُ ما يخطُب اخلَطي   ارتجـاالب ـمث

  
فقاطعـه اجلـراوي ـ مـن فـرط حسـده ـ 

  : اهتـدم بيـت وضـاح يـا سيدنـا": ((وقـال
  خيـر شـرابٍ ما كَـانَ عفْـواً 

    ـالِـارتج  كَأنـه   خطْبـة 

                                     
  .137ــ  136: ، ص ص7: وفيـات األعيـان، ج 1

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

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


  

ه، ـفَبـدر املنصـور ـ وهـو حينئـذ وزيـر أبي
 إن كـان: " وقـال وسنـه قريـب مـن العشريـن ـ

اهتدمـه؛ فقـد استحقـه؛ لنقلـه إيـاه مـن معـىن 
خسيـس إىل معـىن شريـف؛ فسـر أبـوه جبوابـه، 

وملـا تـويف السلطـان . 2))وعجـب احلاضـرون
يعقـوب؛ وخلفـه ابنـه الناصـر؛ استعـاد اجلـراوي 
بعـض مكانتـه؛ فـفي قصيـدة ميدحـه فيهـا املـح إىل 

  :ـه لسابـق عهـدهمعاناتـه، والتمـس  منـه إعادت
ـههاالً  كُنما جينالد ـِه   لَبِسـت ب

يـأعـا عهاألواألفْكَـارِ و امِـلى  
  نعيمهـا   فَكَأنهـا  دار  السـالَمِ

ولُهخدو ،أبِـدتـمـالمِــا  بِس  
  

  :إىل أن يقـول
ـهكَأن يهف ـتكُن ا قَدم قْتفَار  

ـفـالَمِ طَيي األحف ـنيالع ـهأتر  
  فَعسى أري وجه الرضا فَلَطَالَمـا

 ـهتيؤر  لْـتامِ  أمـواألع  ـعم  
       

                                     
  .238: ، ص3: نفـح الطيـب، ج 2
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أبـو حيـىي عتبـة بـن حممـد بـن عتبـة ـ ثـم 
؛ )م1237/هـ635سنـة : ت( اجلـراوي وادي آشيـال

ـد بـن فقيـه، وعالـم بالنحـو، واألدب؛ واله حمم
  .هـود خطـة قـاضي اجلماعـة باألندلـس

  
***  

  
 بإفريقيـة،مواطـن جـراوة األوىل كانـت  :ـ مواطنهـم

املغـرب ؛ ثـم نزحـوا إىل واملغـرب األوسـط
؛ وهـم ـ حـىت عهـد ابـن خلـدون ـ األقـصى

ندرجـون ضمـن قبيلـة ييقيمـون بتلـك الديـار، و
  .رةغمـا، وغريهـا مـن أحيـاء يطوفـت

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  بنـو يفـرن

وجدهـم . يفـرن بـن يصلتيـنوهـم أبنـاء 
: وإخواـم هـم. زانـا بـن حيـىياألكبـر هـو 

وأهـم . مغـراوة، وبنـو يرنيـان، وبنـو واسيـن
. ومرجنيصـة، بنـو واركـوا: األحيـاء املتفرعـة عنهـم

ان بنـو يفـرن ـ يف بدايـة الفتـح اإلسـالمي ـ ـوك
لقبائـل األمازيغيـة املتحالفـة مـع جـرواة؛ ضمـن ا
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وبعـد هزميـة ذلـك . ـدف مقاومـة املسلميـن
احللـف، ومقتـل الكاهنـة، وافتـراق مشـل القبائـل يف 
. أقطـار املغـرب، تعـرض بنـو يفـرن للمصيـر نفسـه

ولكنهـم سرعـان مـا ظهـروا للمـرة الثانيـة؛ ضمـن 
؛ قامـت بالثـورة ضـد والة أحـالف أمازيغيـة جديـدة

ادة ميسـرة املطغـري، ـبـين أميـة، وبـين العبـاس؛ بقي
. وأيب قـرة اليفـرينوخالـد بـن محيـد الزنـايت، 

كمـا ظهـروا أيضـا ضمـن أحـالف قبليـة أخـرى؛ 
بزعامـة أيب يزيـد ثـارت عـلى الدولـة الفاطميـة؛ 

 بـين؛ وهـو مـن اليفـرين خملـد بـن كيـداد
وقـد بلـغ تأثيـر هـذه الثـورة يف الدولـة . واركـو

الفاطميـة؛ درجـة كـادت بسببهـا أن تسقطهـا 
ائيـا؛ لـوال بعـض التصرفـات السلبيـة؛ الـيت 

  .تسببـت يف تفـرق جـل القبائـل عـن أيب يزيـد
ومـع هـذا فقـد استطاعـت قبيلـة بـين يفـرن 

؛ حيـث أقامـت لـكمرتبـة املأن تصـل برؤسائهـا إىل 
األوسـط، واألقـصى؛ ويف : دوال عديـدة؛ يف املغربيـن

: األندلـس؛ زمـن الطوائـف؛ وهـذه اإلمـارات هي
؛ وهي يف احلقيقـة إمـارة اليفـرين إمـارة أيب قـرة

ثـم إمـارة . بدويـة؛ قامـت يف شكـل حلـف قبـلي
. بافكـان يعـلى بـن حممـد بـن صالـح اليفـرين

؛ مـارة بـين يعـلى بـن حممـد اليفـرين بسـالإثـم 
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إمـارة أيب نـور بـن أيب ثـم . مـن املغـرب األقـصى
ـَّا ؛ مـن إقليـم برنـدة قـرة اليفـرين تاكرن

الكتلـة القبليـة الـيت .. أضـف إىل ذلـك. باألندلـس
؛ والـيت ميكـن اعتبارهـا إمـارة ترأسهـا أبـو يزيـد

حـالف القبليـة الزناتيـة؛ حـرب؛ جتمـع بعـض األ
وهي ـ يف احلقيقـة ـ تتشابـه مـع التجمـع القبـلي 

ومـا يستحـق . الـذي قـاده أبـو قـرة اليفـرين
املالحظـة ـ هنـا ـ هـو متكـن تلـك اإلمـارات 
مـن الصمـود ـ لبعـض الوقـت ـ أمـام تكالـب 
الـدول القويـة؛ يف املنطقـة؛ إذ كانـت تستميـت؛ 

يف البقـاء، واالستقـالل؛ ولكـن تعـذر عليهـا  طمعـا
االستمرار يف صمودهـا طويـال؛ نظـرا لتضـارب 
املصالـح بيـن القبائـل، والبطـون الزناتيـة؛ إذ لـم 
تتمكـن أيـة عصبيـة؛ مـن احتـواء العصبيـات 

ومـع مـرور الزمـن؛ مـال حـال . الصغـرى األخـرى
ـك؛ بعـد العـز، بـين يفـرن إىل الضعـف، والتفك

والسلطـان؛ فتفرقـت أحياؤهـم عبـر بـالد املغـرب، 
  . 1واألندلـس
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وقـد عـرف ابـن خلـدون حيـاً مـن أحيائهـم 
ة؛ مـا بيـن القيـروان، وتونـس؛ مـن بقايـا ـبإفريقي

، وضـاع  وهنـت عصبيتهـم؛ بعـد أن مرجنيصـةقبيلـة 
ويقـول . ـةعزهـم؛ فأضحـوا يف عـداد القبائـل الغارم

عنهـم أـم كانـوا ظواعـن يف تلـك اجلهـات؛ 
ينتجعـون الكـأل، ويرعـون الشـاء، والبقـر؛ كمـا 

وكانـت . يتعاطـون الفالحـة؛ يف بعـض احلـاالت
الدولـة املوحديـة قـد ألزمتهـم بدفـع املغـارم، 
وتقديـم حصـة مـن املقاتليـن للدولـة؛ عنـد 

خلـدون؛ تسلـط عليهـم حي  ويف زمـن ابـن. احلاجـة
مـن بـين سليـم؛ يسـمى الكعـوب؛ كانـت الدولـة 
احلفصيـة قـد استنجـدت ـم؛ لصـد قبيلـة 
الـدواودة؛ مـن أحيـاء ريـاح؛ فأقطعتهـم املنطقـة مـا 

فأضحـت مرجنيصـة ـ بذلـك . بيـن قابـس، وباجـة
ـ ضمـن إقطاعاـم؛ فألزموهـا بدفـع اخلـراج، 

م؛ دون الدولـة؛ بـل فرضـوا عـلى ـارم إليهواملغـ
هـذا الـحي تقديـم حصـة مـن املقاتليـن؛ عنـد 

  .احلاجـة؛ لتكـون معهـم يف حروـم
  

!!!  
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  : مـن علمـاء بـين يفـرن املعدوديـن :ـ أعياـم
ـِزِـ  اليفـرين  أبـو عبـد اللـه حممـد بـن املَع

ـرئ، وحمـدث؛ ؛ مق)م1210/هـ607سنـة : ت( املايـورقي
  . ويل خطـة الشـورى، والقضـاء مبيورقـة

سنـة : ت( أبـو زكريـاء حيـىي اليفـرينـ ثـم 
  . ؛ وهـو مـن الفقهـاء)م1301/هـ701

أبـو احلسـن عـلي بـن عبـد الرمحـن بـن ـ ثـم 
: ت(الشهيـر باملكنـاسي وبالطنـجي  اليفـرين متيـم

فرنييـن الذيـن ؛ فقيـه؛ مـن األعـالم الي)هـ734سنـة 
ارتبـط امسهـم مبدينـة مكناسـة؛ كـان إمامـا يف 

  . الفرائـض، واحلسـاب يف زمنـه: عـلمي
 أمحـد بـن عبـد الرمحـن بـن متيـم اليفـرينـ ثـم 

وهـو أخـو . ؛ فقيـه)م1352/هـ753تـويف بفـاس سنـة (
أيب احلسـن الطنـجي؛ واشتهـر باملكنـاسي؛ بسـبب 

  . ملدينـة لبعـض الوقـتإقامتـه بتلـك ا
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن أمحـد بـن ـ ثـم 

سنـة : ت(الشهيـر باملكنـاسي  اليفـرين عبـد الرمحـن
؛ وهـو مـن الضالعيـن يف العلـوم )م1415/هـ818

  . الفقهيـة، وعلـم الفرائـض
 أبـو حممـد عبـد اللـه بـن حممـد اليفـرينـ ثـم 

؛ )م1452/هـ856يف بفـاس سنـة تـو(الشهيـر باملكنـاسي 
   . احلسـاب، والفرائـض: اءـفقيـه؛ ومـن علم
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أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
ويف بفـاس ـت(؛ الشهيـر باملكنـاسي أيضـا اليفـرين
؛ فقيـه؛ ويل القضـاء بفـاس ملـدة )م1511/هـ917سنـة 

سـن تعـدت الثالثيـن سنـة؛ وهـو مـن ذريـة أيب احل
جمالـس القضـاة : الطنـجي؛ لـه مؤلفـات منهـا

واحلكـام، والتنبيـه واإلعـالم فيمـا أفتـاه بـه املفتـون 
  . وحكـم بـه القضـاة مـن األحكـام

  
OOO       

  
أمـا أعيـان بـين يفـرن وأمرائهـم، ورجـال 

  : السياسـة فيهـم؛ فهـم
كـان حيـا سنـة ( أبـو قـرة اليفـرينـ 

؛ وهـو مـن قـادة الصفريـة الثـائريـن )م765/هـ148
  . عـلى والة القيـروان

: ت( أبـو يزيـد خملـد بـن كيـداد اليفـرينـ ثـم 
؛ اإلبـاضي، النكـاري، الثائـر عـلى )م946/هـ335سنـة 

إىل جانـب اشتغالـه بأمـور السياسـة، ـالفاطمييـن؛ ف
واحلكـم؛ فهـو ـ أيضـا ـ مـن علمـاء املذهـب 

  . بـاضي؛ ولكنـه نكـاري اإلجتـاهاإل
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مـن أعـالم ( حممـد بـن صالـح اليفـرينـ ثـم 
؛ وهـو )النصـف األول مـن القـرن الرابـع للهجـرة

أبـو السالطيـن مـن بـين يفـرن؛ وإن كـان شأنـه 
  .قبلهـم ال يتعـدى حـدود رئيـس القبيلـة

سنـة : ت( يعـلى بـن حممـد بـن صالـحـ ثـم 
  ). م958/هـ347

تـويف بعـد ( يـدوي بـن يعـلى بـن حممـدـ ثـم 
  ). م993/هـ383

 محامـة بـن زيـري بـن يعـلى اليفـرين ـ ثـم
  ). م1015/هـ406تـويف بعـد (

: ت( أبـو الكمـال متيـم بـن زيـري اليفـرينـ ثـم 
  ). م1054/هـ446سنـة 

أبـو نـور هـالل بـن أيب قـرة بـن دونـاس ـ ثـم 
وهـو الـذي ). م1058/هـ450سنـة : ت( اليفـرين

ـَّا؛ باألندلـس؛ حيـث شيـد  استبـد مبنطقـة تاكرن
فيهـا إمـارة استقل ـا ـ أيـام حكـم الطوائـف ـ 

  . واختـذ مـن رنـدة حاضـرة إلمارتـه
: ت( أبـو نصـر فتـوح بـن هـاللـ ثـم ولـده 

؛ ؛ ومبوتـه انتهـت دولتهـم برنـدة)م1064/هـ457سنـة 
  .     وسقطـت يف أيـدي ابـن عبـاد

   ***  
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ـ يف  بـين يفـرنكانـت مواطـن  :ـ مواطنهـم
وجهـات ، ة، وجبـال أوراسـبإفريقيالبدايـة ـ 

ثـم انتقـل مجهورهـم إىل . وتيهـرت ،تلمسـان
دولـة يف فـاس، ؛ حيـث أقامـوا املغـرب األقـصى

  .وسـال
  

ÉÉÉ  
  

  :ـ  مغـرواة
وجدهـم . و بـن يصلتيـنرامغـوهـم أبنـاء 

وة بـين ـوهـم اخ. زانـا بـن حيـىياألكبـر هـو 
ومـن أهـم . يفـرن، وبـين يرنيـان، وبـين واسيـن

وريغـة، وبنـو ، )لغـواط(أو  لقـواط: بطـون مغـراوة
ويقـال أن أمريهـم ـ أثنـاء . سنجـاس، وبنـو ورا

؛ صـوالت بـن وزمـارالفتـح ـ كـان يسـمى 
املدينـة املنـورة؛ إمـا موفـدا، وإمـا ذهـب إىل 

أسيـرا؛ فقابـل عثمـان رضي اللـه عنـه؛ فأكرمـه؛ 
فأصبـح . بعـد إسالمـه، وعقـد لـه عـلى قومـه

صـوالت؛ هـو وقومـه مغـراوة ـ منذئـذ ـ مـن 
وبعـد قيـام الدولـة . مـوايل عثمـان، وبـين أميـة

مـت إليهـا اإلدريسيـة احنـازت إليهـا مغـراوة، وسل
واكتـفى أمراؤهـا مبرتبـة . قيـادة األمـور يف تلمسـان

  . الرئاسـة عـلى قومهـم عبـر األريـاف، والبـوادي
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س؛ مـن بـين أميـة؛ ـوملـا تطلـع حكـام األندل
. إىل بـالد املغـرب؛ نقـل املغراويـون والءهـم إليهـم

نظـرا لظهـور الدولـة الفاطميـة؛ الـيت ددهـم 
عـا، وتبعـا هلـرم الدولـة اإلدريسيـة؛ العاجـزة مجي

وقـد .. هـذا. عـن محايـة كياـا، وردع أعدائهـا
عرفـت مغـراوة فتنـا عديـدة، وصراعـات شديـدة؛ 
بينهـا وبيـن الـدول املتواجـدة ـ آنئـذ ـ باملغـرب 

الدولـة الفاطميـة، والدولـة : اإلسـالمي مثـل
.. هـذا). لزيريـة، واحلماديـةا: (الصنهاجيـة؛ بشقيهـا

باإلضافـة إىل احلـروب الطاحنـة؛ بينهـم وبيـن 
ـم ـ ـاخوم مـن بـىن يفـرن؛ وذلـك بسبـب أ

مجيعـا ـ يسعـون إىل إقامـة دولـة؛ ختضـع إليهـا 
وملـا كانـت العصبيتـان . كلهـا العصبيـات الزناتيـة

ح متكافئتيـن؛ فقـد تعـذر حسـم الصـراع لصالـ
ومـع هـذا فقـد متكـن كـل طـرف مـن . أحدمهـا

: إنشـاء بعـض اإلمـارات، والـدول يف املغربيـن
إمـارة : األقـصى، واألوسـط، ثـم طرابلـس؛ مثـل

وإمـارة آل زيـري ابـن بتلمسـان، حممـد بـن خـزر 
، بسجلماسـة وإمـارة بـين خـزرون بفـاس،عطيـة 

 ارة بـينـوإم بطرابلـس،وإمـارة بـين خـزرون 
وإمـارة لقـوط بـن  أوالد خـزر بتلمسـان،يعـلى 
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ثـم إمـارة بأغمـات، عـلي املغـراوي  يوسـف بـن
  . 1بشلـف ومازونـةبـين منديـل 

منهـم؛ وهـم منتشـرون يف  وبنـو سنجـاس
األوسـط، واألقـصى؛ أيـن : إفريقيـة، واملغربيـن

ضنيـة ـ إىل تركـوا أثـرا كبيـرا؛ نتيجـة حلروـم امل
جانـب أبنـاء عمومتهـم مـن زناتـة ـ ضـد 
صنهاجـة؛ حيـث اشتـد عيثهـم، وتضاعـف فسادهـم 

وبقـدوم بـين هـالل؛ ضعـف . يف املـدن، واملسالـك
أثرهـم؛ وانسحـب مجعهـم إىل احلصـون، واملعاقـل؛ 
حيـث أعطـوا ـ صاغريـن ـ املغـارم إىل شيـوخ 

لبـة عـلى تلـك اجلهـات القبائـل اهلالليـة املتغ
  . أحيانـا، وإىل الدولـة أحيانـا أخـرى

فيتفرعـون إىل أحيـاء عديـدة؛  بنـو ريغـةأمـا 
: توزعـوا يف األقطـار؛ بعـد افتـراق األحـالف الزناتيـة

جبـل فمنهـم مـن اختـار سكـىن القياطـن؛ عنـد 
؛ نقـاوس، ويف السهـوب املمتـدة إىل عيـاض

اضعيـن إلعطـاء املغـارم للدولـة،  أو منصاعيـن، وخ
ومنهـم مـن اطمـأن إىل بيـوت . للقبائل املتغلبـة

غ، ـووادي ري ،قصـور الـزابالطيـن، واحلجـر؛ يف 
أمـا . ؛ مستسلميـن للدولـة، وضرائبهـاووركـال
اشتهـروا . فهـم  كذلـك فخـذ مـن مغـراوة لقـواط
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دولـة، واألعـراب؛ باإلبـاء، والنجـدة، واالمتناع عـن ال
: فمتفرقـون بيـن  وأمـا بنـو  ورا. يف املناطـق النائيـة

قابليـن . مراكـش، والسـوس، وقسنطينـة، وشلـف
وبعـد أفـول . بإعطـاء املغـارم، واملقاتليـن للدولـة

جهـات الدولـة املوحديـة؛ ـض حي مـن مغـراوة يف 
  .1ات؛ أمـراء تلـك اجلهـبنـو منديـل؛ وهـم شلـف
  

!!!  
  

 بـرز مـن مغـراوة علمـاء، وأمـراء، :ـ أعياـم
  : وقـادة؛ كـان هلـم ذكـر، وشهـرة؛ منهـم

أبـو عـلي منصـور بـن اخليـر بـن يعقـوب ـ 
املعـروف باألحـدب  املالـقي املغـراوي بـن ميـالا
؛ وهـو عالـم )م1131/هـ526تـويف مبالقـة سنـة (

وبروايتهـا، وطرقهـا؛ ومجـع  بالقـراءات؛ فاعتـىن ـا،
  . فيهـا كتبـا؛ لقنهـا لغيـره

أبـو زكريـاء حييـى بـن حممـد التونـسي ـ ثـم 
؛ )مـن أعـالم القـرن الثامـن للهجـرة(املغـراوي 

وهـو ممـن مسـع منهـم ابـن اخلطيـب باملدينـة 
   . املنـورة

                                     
  .146ــ  131: ، ص ص7: أنظـر العبـر، مج 1

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

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


  

أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن عبـد ـ ثـم 
؛ مـن أعـالم )م1427/هـ820سنـة : ت( ملغـراوياللـه ا

ويقـال أنـه . الفقـه املالـكي، واألصـول، والنحـو
كـان يعـارض عبـد الرمحـن ابـن خلـدون، ويفـيت 
عليـه؛ كمـا حدث بينـه وبيـن البسـاطي جـدال 

  . علـمي حتـول إىل مشاجـرة، ومشامتـة
أمحـد بـن عبـد الرمحـن املغـراوي ـ ثـم 

سنـة : ت(الشهيـر بابـن زاغـو  تلمسـاينال
؛ فقيـه، وصـويف؛ لـه مؤلفـات عديـدة )م1441/هـ845

تفسيـر الفاحتـة، وشـرح التلمسانيـة يف : منهـا
الفرائـض؛ ولـه أيضـا فتـاوى عديـدة يف خمتلـف 
العلـوم واألغـراض؛ سجـل معظمهـا يف معيـار 

  . املـازوين
حممـد بـن  واضـح بـن عثمـان بـنـ ثـم 

سنـة : ت( املغـراوي عيـسى بـن فركـون
؛ فقيـه وقـاضي، ومـن أعـالم الفقـه، )م1452/هـ856

  . والبيـان
  أمحـد بـن القـاضي البجـائي املغـراويـ ثـم 

؛ مـن الفقهـاء )م1514/هـ920تـويف قبـل سنـة (
  . العامليـن جببـل زواوة

أمحـد  نأبـو عبـد اللـه  شقـرون حممـد بــ ثـم 
؛ مقـرئ، )م1523/هـ930سنـة : ت( بـن أيب مجعـةا
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: وأستـاذ، ومتكلـم؛ ولـه بعـض املؤلفـات؛ منهـا
اجليـش الكميـن يف الكـر عـلى مـن يكفـر عـوام 

   . املسلميـن
املغـراوي  حممـد بـن حيـىي بـن مـوسىـ ثـم 

وصـويف؛ مـن . دارا؛ فقيـه التلمسـاين الراشـدي
ر، والتوحيـد؛ لـه شـرح عـلى أرجـوزة أهـل التفسيـ

  . أيب زيـد عبـد الرمحـن السنـوسي
  

OOO       
  

اء مغـراوة وأمرائهـا العامليـن ـومـن أهـم رؤس
  : يف شئـون احلكـم، والسياسـة

مـن أعـالم القـرن األول ( والت بـن وزمـارـصـ 
؛ وهـو كبيـر مغـراوة وأمريهـا خـالل )للهجـرة

  . مي؛ كمـا سبـق ذكـرهالفتـح اإلسـال
 حفـص بـن صـوالت بـن وزمـارـ ثـم ابنـه 

  ). مـن أعـالم القـرن األول للهجـرة(
مـن أعـالم ( خـزر بـن حفـص بـن وزمـارـ ثـم 

  . أميـر مغـراوة؛ يف عهـده). القـرن األول للهجـرة
أميـر . حممـد بـن خـزر بـن حفـصـ ثـم 

  .مغـراوة يف وقتـه
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تـويف بعـد (ن بـن فلفـول بـن خـزرخـزروـ ثـم 
؛ وهـو مؤسـس إمـارة مغـراوة )م976/هـ366

  . بسجلماسـة
سنـة : ت( سعيـد بـن خـزرون بـن فلفـولـ ثـم  

؛ وهـو أميـر طبنـة؛ حتـت طاعـة )م991/هـ381
   . السلطـان املنصـور ابـن بلكيـن الصنهـاجي

زيـري بـن عطيـة بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( حفـص املغـراوي رز بـنخـ
ات عديـدة، ـ؛ عـرف عهـده اضطراب)م1000/هـ391

ووقائـع بينـه وبيـن خمتلـف القـوى املتواجـدة 
آنـذاك ببـالد املغـرب؛ كبـين أميـة، وبـين محـاد، 

  . وبـين يفـرن
: ت( فلفـول بـن سعيـد بـن خـزرونـ ثـم ولـده 

عـلى طبنـة؛ ثـم  ؛ كـان أميـرا)م1009/هـ400سنـة 
نشبـت بينـه وبيـن بـين زيـري الصنهاجييـن فتـن، 
وخالفـات؛ اجنـر عنهـا احتاللـه لطرابلـس؛ أيـن 

  . أقـام فيهـا إمـارة للمغراوييـن
املعـز بـن زيـري بـن عطيـة بـن عبـد ـ ثـم 

؛ )م1026/هـ417سنـة : ت( خـزر املغـراوي اللـه بـن
ا إىل بـين أميـة؛ وملـا كـان يف البدايـة منضويـ

اضطـرب حاهلـم؛ مـال إىل االستبـداد، وعـدم 
  . الرجـوع إليهـم
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أبـو العطـاف محامـة بـن املعـز بـن زيـري ـ ثـم 
؛ يعتبـر مـن )م1041/هـ433سنـة : ت( عطيـة بـنا

أجـلِّ أمـراء مغـراوة؛ علمـا، وسلطانـا؛ كـان حمبـا 
ذيـن يتسابقـون إىل لـألدب، ومشجعـا للشعـراء؛ الـ

  . بالطـه ببـالد املغـرب؛ وافديـن إليـه مـن األندلـس
 دونـاس بـن محامـة بـن املعـز بـن عطيـةـ ثـم 

؛ تـوىل إمـارة )م1060/هـ452سنـة : ت( املغـراوي
فـاس بعـد وفـاة أبيـه؛ وعـرف عهـده هـدوءا، 
ورخاء؛ منـت، وعظمـت فـاس بسببهمـا؛ وأضحـت 

جـار، وأصحـاب الصنائـع؛ كمـا تضاعـف قبلـة للت
عمـراـا؛ ببنـاء أسـوار املدينـة، وتشييـد املساجـد، 
  . والفنـادق، واحلمامـات، وخمتلـف املنشـآت، واملرافـق

الفتـوح بـن دونـاس بـن محامـة بـن املعـز ـ ثـم 
؛ يف )م1064/هـ457سنـة : ت( عطيـة املغـراوي بـنا

ـراوة بفـاس؛ بواسطـة عهـده سقطـت دولـة مغ
جيـوش املرابطيـن؛ وإليـه ينتسـب بـاب الفتـوح 

  . اآلن بفـاس املوجـود
منديـل بـن عبـد الرمحـن بـن حممـد بـن ـ ثـم 

سنـة : ت( الصمـد اخلـزري املغـراوي عبـد
  .  صاحـب إمـارة مغـراوة بشلـف). م1226/هـ623

***  
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بـالد  متتـد مواطـن مغـراوة ضمـن :ـ مواطنهـم
مـن تلمسـان إىل شلـف، وحـىت املغـرب األوسـط؛ 

ثـم هيمنـوا ـ بعـد ذلـك ـ عـلى . جبـال مديونـة
وبعـض األقطـار املغـرب األوسـط كلـه تقريبـا، 

وبعـد أن أخرجهـم . مـن املغـرب األقـصى
عـادوا إىل . الصنهاجيـون مـن املغـرب األوسـط
وحديـة؛ عبـر الظهـور فيـه؛ أواخـر الدولـة امل

. ، وبعـض املناطـق الداخليـةومتيجـة شلـف، مناطـق
وحـدد ابـن خلـدون بعـض مواطـن بطوـم 

فلهـم سنجـاس فأمـا بنـو : ((املعروفـة بقولـه
مواطـن يف كـل عمـل مـن إفريقيـة، واملغربيـن؛ 

 جببـل راشـد،فمنهـم قبلـة املغـرب األوسـط؛ 
 زاب، وبعمـلوجبـل كريكـرة؛ بعمـل الـ

ومـن بـين ... بعمـل قسنطينـة ]و[...شلـف
؛ بـأرض املشنتـل ]و[...نـزل بالـزابسنجـاس مـن 

... مـا بيـن الـزاب، وجبـل راشـد؛ أوطنـوا جبالـه
وملـا افتـرق . فكانـوا أحياء متعـددة بنـو ريغـةأمـا 

، ومـا جبـل عيـاضأمـر زناتـة؛ حتيـز منهـم إىل 
؛ وأقامـوا يف إىل نقـاوسسيـط إليـه مـن الب

بيـن ونـزل أيضـا الكثيـر منهـم مـا ... قياطينهـم
فاختطـوا قـرى كثيـرة؛  قصـور الـزاب ووركـال؛

يف عـدوة واد ينحـدر مـن الغـرب إىل الشـرق، 
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ويشتمـل عـلى املصـر الكبيـر، والقريـة املتوسطـة، 
واألطـم؛ قـد  رف عليهـا الشجـر، ونضـدت 

فيفهـا النخيـل، وانساحـت خالهلـا امليـاه، حفا
وزهـت بنابعهـا الصحـراء، وكثـر يف قصورهـا 

وـم تعـرف هلـذا . العمـران؛ مـن ريغـة هـؤالء
 ...تقـرتوأكبـر هـذه األمصـار تسـمى ...العهـد

وأمـا ...متاسيـنثـم بعـد مدينـة تقـرت بلـد 
ـم يف وهـم فخـذ مـن مغـراوة أيضـا؛ فه واطـلق

بيـن الـزاب وجبـل نـواحي الصحـراء؛ مـا 
وهلـم هنـاك قصـر مشهـور ـم؛ فيـه  .1راشـد

فريـق مـن أعقاـم؛ عـلى سغـب مـن العيـش؛ 
وبينهـم وبيـن الدوسـن؛ ... لتوغلـه يف القفـر

أقـصى عمـل الـزاب مرحلتـان؛ وختتلـف قصودهـم 
نـو ورا  وأمـا ب...إليـه؛ لتحصيـل املرافـق منـه
وهـم متشعبـون، ...فهـم فخـذ مـن مغـراوة أيضـا
فمنهـم بناحيـة : ومفترقـون بنـواحي املغـرب

مراكـش والسـوس، ومنهـم ببـالد شلـف، ومنهـم 
  .1...))بناحيـة قسنطينـة

ÉÉÉ  
    

                                     
 .جبـل عمـور حاليـاً 1
  .100ــ  96: المصـدر السابـق، ص ص 1
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  :ـ  بنو يرنيـان

جدهـم . بنـو يرنيـان بـن يصلتيـنوهـم 
بنـو : اخوـم ومـن. زانـا بـن حيـىياألكبـر هـو 

عرفنـا مـن بطوـم ـ حـىت اآلن . يفـرن، ومغـراوة
وكـان بنـو يرنيـان مـن أشـد . بـين وطـاطـ 

القبائـل شكيمـة، وأخلصهـم جهـادا؛ حيـث أمـدوا 
الدولـة األمويـة باألندلـس بأقـوى اجلنـود، وأفحـل 

وملـا حدثـت الفتنـة الـيت أجهـزت عـلى . ااهديـن
؛ الذيـن ينسبهـم ثـار بنـو خـزرونـة األمويـة؛ الدول

سنـة  بقلشانـةبعـض املؤرخيـن إىل بـين يرنيـان؛ 
؛ فتمكنـوا بعدهـا مـن التغلـب على م1011/هـ402

غيـر أنـين أشـك . ؛ وأعلنـوا دولتهـم ـاأركـش
يف انتمـاء بـين خـزرون هـؤالء إىل بـين يرنيـان؛ 

ة، وينحـدرون عـن اجلـد وأعتقـد أـم مـن مغـراو
عبـدون بـن اخليـر بـن حممـد بـن خـزر املدعـو 

؛ القـادم إىل األندلـس مـع جعفـر بـن املغـراوي
  .1عـلى؛ يف مجلـة زعمـاء األمازيـغ

   

                                     
. 40ــ  39: ابـن حيـان؛ المقتبـس، القطعـة المحققـة مـن طـرف حـجي، ص ص 1

  .339. 324: ، ص ص4: العبـر، مج
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اس حـدث بسبـب كوـم مـن ـويبـدو أن االلتب
حلفـاء مغـراوة؛ ـ كمـا ذكـر ابـن خلـدون ـ 

 يرنيـان متغلبـة؛ عـلى وملـا كانـت أعـداد بـين
غريهـم مـن محـاة إمـارة بـين خـزرون؛ فـأن 
بعـض النـاس ظنـوا أن أمرائهـم هـم بدورهـم مـن 
بـين يرنيـان؛ مـع أـم ـ كمـا يبـدو يل ـ مـن 

وقبوهلـم . مغـراوة؛ حلفـاء بـين يرنيـان آنـذاك
حبكمهـم؛ يرجـع إىل أـم كانـوا يصنفـون ضمـن 

؛ ملـا كانـوا عليـه أيـام بـين نصـاب امللـكيأهـل ال
وممـا يعـزز هـذا الـرأي أن ابـن خلـدون لـم . أميـة

يشـر كمـا هي عادتـه ـ عنـد حديثـه عـن بـين 
يرنيـان إىل إمارـم باألندلـس؛ بينمـا نـراه يشيـر إىل 
إمـارات أخـرى لبـين يفـرن، وبـين دمـر، وبـين 

لرغـم مـن شـكي؛ فسأضعهـم أخل وعـلى ا..بـرزال
  . مـع بـين يرنيـان حـىت يـأيت اليقيـن خبـالف هـذا

 بنـو يرنيـانأمـا يف بـالد املغـرب؛ فكـان 
ويف . أتباعـا، وأعوانـا إلخواـم مغـراوة أيـام امللـك

العهـود األخيـرة حتالفـوا مـع بـين مريـن، 
 املرابطيـن،: وجاوروهـم بالقفـر؛ خـالل عهـدي

واملوحديـن؛ وكانـوا سنـدا قويـا هلـم عنـد إسقـاط 
فقـد أشركهـم بنـو .. وعليـه. الدولـة املوحديـة

مريـن يف مناصـب الدولـة؛ حيـث أسنـدوا إىل بعـض 
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بيوـم مرتبـة الـوزارة، كمـا عيـن آخـرون عـلى 
  .2رأس املقاطعـات، والعمـاالت

  
!!!     

  
إليهـم يف األندلـس؛  نبـدأ مبـن نسـب :ـ أعياـم
أين سأبـقى متحفظـا ـ كمـا سبـق أن ـعلمـا ب

  : ميكـن أن يكـون منهـم.. أشـرت ـ وعليـه
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن خـزرون بـن ـ 

؛ )م1029/هـ420تـويف حـوايل عـام ( عبـدون اخلـزري
ثـم غلـب عـلى : ((قـال عنـه ابـن عـذاري

ندلـس؛ فملكهـا، أركـش؛ وهي أعظـم معاقـل األ
وأقـام ملكهـا، ظابطـا هلـا، مثمـرا ألمواهلـا؛ 

  .1))وكـان فتاكـا، هتاكـا، قتـاال، سفاكـا
تـويف ( عبـدون بـن حممـد بـن خـزرونـ ثـم 

؛ خلـف والـده عـلى )م1053/هـ445حـوايل عـام 
م إليهـا مـا جاورهـا مـن ـإمـارة أركـش؛ وض

هـ غـدر 445ويف عـام البـالد؛ كقلشانـة، وشريـش؛ 
بـه ابـن عبـاد؛ حيـن دعـاه مـع حممـد بـن نـوح 

                                     
  .103 ــ 101: ، ص ص7: العبـر، مج 2
  .294: ، ص3: البيـان المغـرب، ج 1
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إىل زيارتـه بإشبيليـة؛ وملـا قدمـا إليـه؛ قبـض 
  . عليهمـا، وقتلهمـا يف سجنهمـا

سنـة : ت( حممـد بـن حممـد بـن خـزرونـ ثـم 
؛ تـوىل حكـم أركـش بعـد مـوت )م1068/هـ461

حتصيـن بـالده؛ أخيـه عبـدون؛ حيـث سـارع إىل 
حتسبـا لصـد هجمـات ابـن عبـاد؛ ولكـن هـذا 
األخيـر طاولـه، واستنـزف قـواه؛ حـىت سقطـت 

وقتـل حممـد بـن خـزرون يف . أركـش يف يـده
املعركـة؛ بعـد أن أمـر بقتـل زوجتـه؛ ذات اجلمـال 

  . ه؛ لـكي ال تقعـا يف أسـر أعدائـهـالرائـع، وأخت
  

OOO  
  

ء، وزعمـاء بـين يرنيـان يف ظـل اـوأهـم رؤس
  : الدولـة املرينيـة

 م بـن عيـسى بـن ماخـوخ الرينيـاينـإبراهيـ 
؛ ويل خطـة )مـن أعـالم القـرن الثامـن للهجـرة(
وزارة لعـدد مـن  سالطيـن بـين مريـن؛ بـدءا ـال

بعامـر بـن عبـد اللـه بـن يوسـف، فسليمـان بـن 
  . يعقـوبعبـد اللـه، فعثمـان بـن 

 مسعـود بـن إبراهيـم بـن عيـسىـ ثـم ابنـه 
؛ واله السلطـان )مـن أعـالم القـرن الثامـن للهجـرة(

أبـو احلسـن عـلى أعمـال السـوس سنـة 
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، واستخلفـه ـ بعدهـا ـ بأخيـه م1329/هـ730
حسـون؛ أمـا مسعـود فـواله عـلى بـالد اجلريـد؛ 

  . م1347/هـ748ملـا فتحهـا سنـة 
مـن أعـالم القـرن ( حسـون بـن إبراهيـمـ ثـم 

؛ ويل أعمـال السـوس هـو اآلخـر )الثامـن للهجـرة
  . بعـد أخيـه مسعـود

مـن ( م بـن عيـسىـمـوسى بـن إبراهيـ ثـم 
؛ تقلـد خطـة )أعـالم القـرن الثامـن للهجـرة

الـوزارة؛ لـدى أيب احلسـن عـلي بـن عثمـان؛ كمـا 
ـو عنـان مهـام جليلـة؛ منهـا واليـة أسنـد إليـه أب

  . أعمـال سدويكـش الكتامييـن جبهـات قسنطينـة
 حممـد السبيـع بـن مـوسى بـن إبراهيـمـ ثـم 

؛ وهـو الـذي )مـن أعـالم القـرن الثامـن للهجـرة(
رشحـه أبـو عنـان للـوزارة، كمـا أسندهـا ـ 

عـلي  أيضـا ـ إليـه السلطـان عبـد احلليـم بـن أيب
  ).املعـروف حبـلي(

***  
األصليـة متتـد  بـين يرنيـانومواطـن  :ـ مواطنهـم

، عـلى ضفـاف ملويـة؛ سجلماسـة، وكرسيـفبيـن 
ويف عهـد . حيـث كانـوا جماوريـن ملكانسـة

املرابطيـن، واملوحديـن مـن بعدهـم؛ نـزح الظواعـن 
 مـن بـين يرنيـان إىل القفـر؛ وبـقي العاجـزون عـن
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كبـين وطـاط، وغريهـم؛ حيـث : الظعـن منهـم
خضعـوا للدولـة، وانصاعـوا لفـروض الطاعـة، 

وملـا استـوىل . والتزمـوا بدفـع املغـارم، واجلبايـات
صى ـاملرينيـون عـلى سـدة احلكـم يف املغـرب األق

أطـراف ، يف البلـد الطيـبوا بـين يرنيـان ـاقطع
إىل مواطنهـم األصليـة؛  ؛ باإلضافـةسـال، واملعمـورة

ويقـول عبـد الرمحـن بـن . عـلى ضفـاف ملويـة
خلـدون عـن بـين يرنيـان؛ بأـم كانـوا ـ يف زمنـه 
ـ متواجديـن باجلبـال املشرفـة عـلى وادي ملويـة؛ 
مـن ناحيـة اجلنـوب؛ إذ كانـوا منتشريـن يف القصـور 

 تـازة، مـن ملويـة إىلاملمتـدة عبـر تلـك اجلهـات؛ 
  . وفـاس

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  وجدجيــن
زانـا وجدهـم هـو . أوالد ورتنيـص وهـم مـن

كانـت . واخوـم هـم بنـو واغمـرت. حيـىي بـنا
ومـن أشهـر . أعدادهـم زاخـرة، وقوـم وافـرة

عـاش يف عهـد يعـلى . (رؤسائهـم الشيـخ عنـان
ويف بـن حممـد اليفـرين؛ أميـر بـين يفـرن؛ الـذي تـا

وحدثـت هلـذا الشيـخ قصـة ). م958/هـ347سنـة 
طريفـة؛ ميكـن تصنيفهـا مـن بيـن النـوادر الـيت 
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خالصـة القصـة أن امـرأة . العصبيـة القبليـةتفرزهـا 
مـن وجدجيـن متزوجـة يف قبيلـة لواتـة؛ اـاورة 
لقبيلتهـا؛ فتخاصمـت مـع نسـاء مـن بيـت 

ر؛ فكتبـت لعنـان؛ شيـخ زوجهـا؛ فعايرـا بالفقـ
 1فغضـب الشيـخ. وجدجيـن تشكـوه، وحترضـه

. واستجـاش بأهـل عصبيتـه؛ مـن زناتـة، وجريانـه((
فزحـف معـه يعـلى؛ يف بـين يفـرن، وكلمـام بـن 

ودارت . حيـايت؛ يف مغيلـة، وعزانـة يف مطماطـة
ثـم غلبـوا . احلـرب بينهـم وبيـن لواتـة مليـا

ـالد السرسـو؛ واـوا ـم إىل كديـة لواتـة يف ب
وهلـك عنـان؛ شيـخ . العابـد؛ مـن آخرهـا

الوقائـع؛ مبالكـو؛ مـن  وجدجيـن يف بعـض تلـك
ثـم جلـأت لواتـة إىل جبـل . جهـات السرسـو

وهـذه عينـة مـن )). كريكـرة؛ قبلـة السرسـو
  .سخافـات العصبيـة، وشطحاـا

  
!!!  

  
اء وجدجيـن، وأصحـاب ـهـم علمفمـن أ :ـ أعياـم

  : الفكـر فيهـم

                                     
  .104: ، ص7: العبـر، مج  1
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كـان ( حممـد بـن مـوسى الوجديـجي التجيـينـ 
؛ وهـو فقيـه تلمسـان )م1523/هـ930حيـا حـوايل 
    . ومفتيهـا؛ آنئـذ

مـن أعـالم ( م الوجديـجي التلمسـاينـإبراهيـ ثـم 
وهـو ). النصـف األول مـن القـرن العاشـر للهجـرة

  .أهـل التصـوف فقيـه؛ مـن
تـويف حـوايل ( حممـد بـن أمحـد الوجديـجيـ ثـم 

؛ وهـو أحـد الشيـوخ الصوفييـن؛ )م1543/هـ950
  . وكـان يعلـم الصبيـان

 حممـد بـن حممـد بـن مـوسى الوجديـجيـ ثـم 
تـويف بالوبـاء سنـة (املعـروف بالصغيـر 

ـن، ؛ وهـو فقيـه، ومـن العلمـاء املتفنني)م1573/هـ981
  . واحملققيـن؛ وقـد اختـص باإلفتـاء يف تلمسـان

حممـد شقـرون بـن هبـة اللـه الوجديـجي ـ ثـم 
تـويف بفـاس سنـة ( التلمسـاين التجيـين

؛ وهـو فقييـه؛ كـان يكـىن مبالـك )م1575/هـ983
الصغيـر؛ لضلوعـه يف الفقـه، والفـروع؛ كمـا كانـت 

ـاب، والفرائـض، لـه اهتمامـات بالتفسيـر، واحلس
والبيـان، واملنطـق؛ اختـص باإلفتـاء يف تلمسـان؛ 

  . وبعدهـا تـوىل اإلفتـاء مبراكـش
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. حممـد بـن مـوسى الوجديـجي التجيـينـ ثـم 
  .فقيـه

***  
  

؛ إذ كانـوا مبنـداسكانـت مواطنهـم  :ـ مواطنهـم
جماوريـن لبـين يفـرن مـن جهـة الغـرب، ولواتـة 

نـوب يف السرسـو، ومطماطـة من جهـة مـن جهـة اجل
وملـا تغلبـوا عـلى لواتـة . الشـرق بالوانشريـس

استولـوا عـلى أراضيهـم، وظلـوا هنـاك حـىت 
  .تغلبـت عليهـم أحيـاء بـين يلـومي، وبـين ومانـوا

  
ÉÉÉ  

   
  :ـ  واغمـرت

أبنـاء وهـم . غمـرتويسمـون ـ أيضـا ـ 
ـان هـذا الـحي وك. أحفـاد زانـا؛ مـن ورتنيـص

وقـد انضمـوا إىل أيب . مـن أوفـر األحيـاء عـداد
وبعـد فشلهـم . يزيـد يف ثورتـه؛ ضـد  الفاطمييـن

مجيعـا؛ تعرضـوا للتصفيـة؛ بالقتـل، والتشريـد مـن 
طـرف عاهـل الدولـة الفاطميـة إمساعيـل املنصـور، 
ثـم أكمـل مهمـة اإلثخـان فيهـم؛ بلكيـن بـن 

ميـر صنهاجـة؛ فسـاءت أحواهلـم نتيجـة زيـري أ
لذلـك؛ خاصـة عندمـا اكتملـت مصيبتهـم؛ باجتيـاح 
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ديارهـم مـن طـرف بـين هـالل؛ الذيـن أجربوهـم 
ام يف اجلبـال اجلنوبيـة مـن املسيلـة؛ ـعـلى االعتص

الـيت استوطنوهـا بعـد أن تركـوا الظعـن، واستقـروا 
. دة بتلـك اجلهـاتيف القـرى، واملـدن املتواجـ

فضعفـت بذلـك عصبيتهـم، وانقـادوا لغريهـم مـن 
القبائـل اهلالليـة؛ مثـل الـدواودة؛ الذيـن أقطعتهـم 
الدولـة اجلبـال الـيت تسكنهـا واغمـرت؛ فأضحـوا 
بذلـك مـن القبائـل الغارمـة؛ الـيت تدفـع مغارمهـا 

  .1إىل قبيلـة الـدواودة
  

!!!  
  

أهـم علمـاء وأعيـان واغمـرت أو   مـن :ـ أعياـم
  : غمـرت

أبـو العبـاس الوليـد بـن بكـر بـن خملـد بـن ـ 
سنـة : ت( الغمـري السرقسـطي أيب زيـاد

؛ فقيـه مالـكي؛ كـان قـد تنقـل يف )م1001/هـ392
أقطـار املغـرب، واملشـرق؛ دارسـا، ومدرسـا؛ ولـه 

القـول كتـاب بعنـوان كتـاب الوجـازة يف صحـة 
باإلجـازة؛ أشـار فيـه إىل مـن لقيهـم مـن العلمـاء 

  . يف رحلتـه
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مـوسى بـن ومـن مشاهريهـم؛ كاهـن زناتـة 
مشهـور : ((؛ قـال عنـه ابـن خلـدونصالـح

عندهـم حـىت اآلن، ويتناقلـون بينهـم كلماتـه 
برطانتهـم عـلى طريقـة الرجـز؛ فيهـا أخبـار 

هلـذا اجليـل الزنـايت مـن  باحلدثـان؛ فيمـا يكـون
وأفـرط اخلـالف بيـن هـذا ...امللـك، والدولـة

: اجليـل الزنـايت؛ يف التشيـع لـه، واحلمـل عليـه
فمنهـم مـن يزعـم أنـه ويل، أو نـيب؛ وآخـرون 

  .1))يقولـون كاهـن
  

***  
كانـت مواطنهـم يف بدايـة األمـر  :ـ مواطنهـم

. ملشنتـل إىل الدوسـنمـن اجنـوب بـالد صنهاجـة؛ 
غيـر أن األحـداث الـيت مـروا ـا أجربـم عـلى 

باجلبـال تـرك تلـك الديـار لغريهـم، واالكتفـاء 
  .اجلنوبيـة ملدينـة املسيلـة

  
ÉÉÉ  

  
   

                                     
   .105: ، ص7: العبـر، مجـ 1

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

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


  

    :ـ  بنـو واركــال
أبنـاء منالـة بـن فريـين بـن زانـا وهـم مـن 

. تـنمنجصـة، ويزمر: ومـن إخواـم. حيـىي بـنا
يعيـش معهـم يف ديارهـم . عددهـم ليـس كبيـرا

النائيـة؛ مجاعـة مـن بـين زنـداك املغراوييـن؛ الذيـن 
ورئيـس بـين . التجـأ إليهـم أبـو يزيـد؛ قبـل ثورتـه

واركـال أيـام ابـن خلـدون مـن بيـت منهـم؛ 
أبـو بكـر بـن مـوسى بـن سليمـان مـن وهـو 

  . يلقـب بالسلطـان وكـان. غبـول بـين أيب
  

!!!  
  

  ): ورجـال(مـن علمـاء بـين وركـال أو  :ـ أعياـم
 أبـو زكريـا حيـىي بـن عـلي الوركـالينـ 

؛ وهـو مـن )م1078/هـ471سنـة : ت) (الورجـالين(
الفقهـاء، واملؤرخيـن؛ ألـف كتـاب سيـر األئمـة 
وأخبارهـم؛ ويعتبـر هـذا الكتـاب أقـدم أثـر 

ـ معـروف حـىت اآلن ـ لإلباضييـن يف تاريـخي 
املغـرب اإلسـالمي؛ وقـد ترجـم ملخـص لـه 

  . بالفرنسيـة
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 أبـو صالـح جنـون بـن ميريـان الورجـالينـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن الثالـث (

  .؛ وهـو أحـد علمـاء اإلباضيـة بورجـالن)للهجـرة
***  

  
. جنـوب الـزابـم تربـض مواطنه :ـ مواطنهـم

وهلـم مصـر مستبحـر بعمرانـه؛ ويبعـد عـن بسكـرة 
. ؛ إىل اجلنـوب الغـريب)كلم تقريبـا400ً( بثمـاين مراحـل

كانـوا قـد بنـوه قصـورا متجـاورة، وقريبـة مـن 
بعضهـا؛ فالتصقـت؛ وأضحـت مصـرا واحـدا؛ 

: ويقـول عنـه ابـن خلـدون. عـرف بامسهـم
د هلـذا العهـد بـاب ولـوج السفـر؛ وهـذا البلـ((

مـن الـزاب إىل املفـازة الصحراويـة املفضيـة إىل 
بـالد السـودان؛ يسلكهـا التجـار الداخلـون إليهـا 

وسكاـا هلـذا العهـد مـن أعقـاب بـين . بالبضائـع
واركـال، وأعقـاب إخواـم مـن بـين يفـرن، 

لطـان؛ ومغـراوة، ويعـرف رئيسهـم باسـم الس
  .1)).شهـرة غيـر نكيـرة بينهـم

  
ÉÉÉ  
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  :ـ  بنـو دمـر
؛ )ورسيـج(أو  بـن وريسـك الغانـاوهـم أبنـاء 

وجدهـم هـو . ألن اسـم دمـر لقبـه، وليـس امسـه
وبطـون دمـر كثيـرة، وعديـدة؛ . زانـا بـن حيـىي

؛ وبنـو ورنيـد، )ورمجـة(أو  بنـو ورغمـة: منهـا
: اذهـم أيضـا؛ فعـرف منهـمالذيـن تشعبـت أفخ

وبنـو ، )ورتـتق(أو  وبنـو تفـورت، بنـو بـرزال
وقـد أجـاز منهـم إىل . رزولـوبنـو غ ،ورتاتيـن

بـالد األندلـس؛ بعـض أعياـم، وأبطاهلـم؛ فكـان 
وقـد متكـن بنـو دمـر، . هلـم ذكـر، وصولـة

م بنـو بـرزال مـن تشييـد إمارتيـن صغريتيـن ـواخو
ثـم . بـرزال بقرمونـة إمـارة بـين: األندلـس؛ مهـاب

وظـل بنـو . Moronمبـرور إمـارة بـين نـوح الدمـري
دمـر متمسكيـن مبذهبهـم اخلـارجي؛ خالفـا 

وسقطـت ـ يف النهايـة ـ .  إلخواـم بـين بـرزال
هاتـان اإلمارتـان بواسطـة ابـن عبـاد؛ صاحـب 

  .ـوباشبيليـا؛ بعـد أحـداث، وخط
ـ يف بـالد  لبـين بـرزال بـن ورنيـدوكانـت 

. املغـرب ـ أحـداث مذكـورة، وأعـداد موفـورة
كمـا كانـت هلـم مواقـف معلنـة، واحنيـاز ظاهـر 
إىل صـف أيب يزيـد؛ إذ انتقـل إليهـم؛ فأجـاروه، 

وملـا مـات عـادوا إىل طاعـة . وناصـروه، ومحـوه
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ة أميـر املسيلـة، والـزاب؛ الدولـة الفاطميـة؛ يف مـواال
فكانـوا لـه أتباعـا، . جعفـر بـن عـلي بن محـدون

وملـا انشـق عـن دولـة الفاطمييـن؛ . وأنصـارا
ناصـروه، ثـم أجـازوا معـه إىل بـالد األندلـس؛ أيـن 

وهنـاك ازداد نفوذهـم، ومنـت . استقـروا مجيعـا
. مويـةثرواـم، وتعـددت مناصبهـم يف الدولـة األ

وبعـد سقوطهـا؛ سارعـوا إىل االستبـداد بإمارـم يف 
ويبـدو أن األمـر قـد اختلـط عـلى  حممـد . قرمونـة

عنـان؛ حيـن نسـب بـين بـرزال إىل بـين يفـرن؛ 
ة ـ مـن بـين ورنيـد بـن ـبينمـا هـم ـ يف احلقيق
  .2دمـر بـن ورسيـك

  
!!!  

  
مـاء بـين دمـر؛ مـن أشهـر أعيـان، وعل :ـ أعياـم

  : عـلى اختـالف بطوـم
رزايل ـحيـىي بـن مـوسى بـن عبـد اللـه البِـ 

؛ وهـو فقيـه، )م1146/هـ541سنـة : ت( الغرنـاطي
  . وإمـام بقرطبـة

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن يوسـف بـن ـ ثـم 
ـُداس البـرزايلُّ اإلشبيـلي  حممـد تـويف ( بـن أيب ي

                                     
ابـن خلـدون؛ . 275. 273ــ  270: ، ص ص3: ابـن عـذاري؛ البيـان المغـرب، ج 2

  .111ــ  108: ، ص ص7: العبـر، مج
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؛ عالـم، باحلديـث؛ ثقـة؛ )م1238/هـ636بدمشـق سنـة 
يف شيوخـه كثـرة، ويف : ((قـال فيـه ابـن األبـار

روايتـه سعـة، وكـان حسـن اخلـط، جيـد 
الضبـط، صحيـح العقيـدة، معروفـا باحلفـظ؛ مجـع 

  .1... ))مـن احلديـث شيئـا كثيـرا
ـَم الديـن أبـو حممـد القاسـم بـن حممـد ـ ثـم  عل

سنـة : ت( البـرزايل اإلشبيـلييوسـف  بـنا
؛ وهـو فقيـه، وحمـدث، وراويـة، )م1338/هـ739

كتـاب التاريـخ؛ وهـو : ومـؤرخ؛ مـن مؤلفاتـه
صلـة لتاريـخ أيب شامـة؛ وصـل بـه إىل أحـداث 

، وكتابـان ـ أحدمهـا مطـول، واآلخـر م1337/هـ738
خمتصـر ـ مجـع فيهمـا أمسـاء، وتراجـم الذيـن 

ه مـن العلمـاء؛ وقـد وصـل عددهـم حـوايل أجـازو
ثالثـة آالف، ثـم كتـاب الوفيـات، وكتـاب 
الشـروط، وكتـاب ثالثيـات مـن مسنـد أمحـد، 
وكتـاب  خمتصـر املائـة السابعـة، وكتـاب العـوايل 

  . املسنـدة، وجماميـع وتعاليـق عديـدة؛
بـن حممـد بـن  أبـو عبـد اللـه حممـدـ ثـم 

؛ وهـو مـن )م1400/هـ803سنـة : ت( الورغـمي عرفـة
أكبـر علمـاء تونـس يف عصـره؛ ويل إمامـة اجلامـع 
األعظـم، ثـم أسنـدت إليـه فيـه خطـة اخلطابـة، 

                                     
  .643: ، ص2: التكملـة، ج 1
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املختصـر : ثـم اإلفتـاء بعدمهـا؛ مـن مؤلفاتـه
الكبيـر؛ يف الفقـه املالـكي، واملختصـر الشامـل؛ يف 

ـض، واملبسـوط؛ يف الفقـه؛ التوحيـد، وخمتصـر الفرائ
جـزأه إىل سبعـة جملـدات، والطـرق الواضحـة يف 

  . عمـل املناصحـة، واحلـدود؛ يف التعاريـف الفقهيـة
م بـن أمحـد بـن حممـد بـن ـو القاسـأبـ ثـم 

؛ )م1440/هـ844سنـة : ت( رواينـالقي العتـل البـرزايل
فقيـه تونـس ومفتيهـا؛ كـان ينعـت بشيـخ 

سـالم؛ وهـو صاحـب الديـوان الكبيـر يف الفقـه اإل
والفتـاوى، وكتـاب جامـع مسائـل األحكـام ممـا 
نـزل مـن القضايـا للمفتيـن واحلكـام؛ وهـو يف 

  . جملديـن اثنيـن 
عثمـان  أمحـد بـن حممـد بـن حممـد بـنـ ثـم 

بـن يعقـوب بـن سعيـد بـن عبـد اللـه املنـاوي ا
تـويف حـوايل (عـروف بابـن احلـاج امل الورنيـدي

؛ كـان متمكنـا مـن علـوم، وفنـون )م1523/هـ930
األصـول، واملنطـق، والعربيـة، والبالغـة، : شـىت كـ

واحلسـاب، والعـروض؛ كمـا كـان ينظـم الشعـر 
وكـان يتراسـل مـع ابـن غـازي باأللغـاز . الصـويف

بـن غـازي؛ املنظومـة؛ مـن ذلـك مـا بعثـه إليـه ا
  :طالبـا حلـه
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ت قبيمـهـوأسـد رنـه عمر طَع  
 ذَاك ـنم ـامِ إذَا ذَاقـا  الطَّعكَلمت  

  يقُـوم فَيمـشي صامتـاً متكَلِّمـا
ـْه ـْرِ الذي من ـَا  ويأوِي إىل القَب   قُوم

  فَـال هـو حي  يستحـق زِيـارة
م ـوال هوـتي ـقحتسـا  يمحرت  

  
  ):ابـن احلـاج(فأجابـه أمحـد الورنيـدي 

 هـدعب  ي ثُمـدتاب اللَّـه دمبِح  
  مسلِّمـاً  أصـلي على خيـرِ األنـامِ

 ـهمطَعاة ووالد ـرالقَب القَلَم وه  
  اـفَافْهمـ  مـداد كَالمـه الكتابـة

ذاوه بكَات  دمأح   ـدمحم نب  
ع ـَّه   أجرمـا     لَّ ما كَانَنه كعفَـا الل

  
ولـه قصيـدة يف مـدح الرسـول صـلى اللـه عليـه 

  :وسلـم؛ يقـول فيهـا
  سـالم على سكَان طَيبة واحلـمى 

ـْبِي سليماً   اـممسلّ  فَهم أسلَمـوا قَل
د ـأتني فَظَلْتنع مهار   نهـميلب  

ـا ـْبِ صب   متيمـا  كَئيبـاً قَرِيح القَل
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  :إىل آخرهـا؛ حيـث يقـول
 ـهحدم تممي ـرالقَب تمدا عفَلم  
ـَاًء   تيممـا  طَهـوراً  فَمن لَم يجِد م

شـرح : بعـض املصنفـات مثـل ولـه أيضـاً
ن باديـس، وشـرح البـردة للبصيـري؛ ـة البالسينيـ

  . لـم يكتمـل
املدعـو احلـاج  حممـد بـن سعيـد الورنيـديـ ثـم 

؛ فقيـه، )م1548/هـ955تـويف حـوايل سنـة (املنـاوي 
   . ومفـيت، وأستـاذ؛ وملـم بالقـراءات

ـُّو املنـاوي الورنيـديـ ثـم  تـويف ( حممـد بـن عب
؛ فقيـه، ومـدرس، وحمـدث، )م1562/هـ970بعـد سنـة 

  . وخطيـب، وحنـوي؛ متمكـن مـن القـراءات
اوي ـاملن حـدو بـن احلـاج بـن سعيـدـ ثـم 

؛ فقيـه، وأستـاذ، )م1589/هـ998سنـة : ت( الورنيـدي
  . وناظـم

حممـد بـن عبـد اللـه بـن احلـاج بـن ـ ثـم 
: ت(املعـروف بأمقـران  املنـاوي الورنيـدي سعيـد
  . ؛ فقيـه، وإمـام، وخطيـب)م1600/هـ1009سنـة 

  
OOO  

  
رزال املشتغليـن يف ـومـن أمـراء، وأعيـان بـين ب

  : شئـون احلكـم، والسياسـة، واجليـش
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أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد اللـه ـ احلاجـب 
كـان  .)م1042/هـ434سنـة : ت( الزنـايت رزايلـالب

قبـل سقـوط  حاكمـا عـلى قرمونـة باألندلـس؛
وملـا احنـل شـأن الدولـة؛ استبـد . الدولـة األمويـة

  . هـ404بإمارـا، واستقـل حبكمهـا؛ سنـة 
إسحـاق بـن حممـد بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
  . البـرزايل
املستظهـر عزيـز بـن حممـد بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
؛ ثـاين أمـراء بـين )م1066/هـ459سنـة : ت( البـرزايل

ال بقرمونـة باألندلـس؛ حكمهـا بعـد وفـاة بـرز
أبيـه؛ إىل أن تغلـب عليـه ابـن عبـاد؛ كغيـره مـن 

  . األمـراء األمازيـغ 
 أبـو حـرب مقاتـل بـن عطيـة البـرزايلـ ثـم 

؛ وهـو مـن الفرسـان األبطـال؛ شهيـر الغرنـاطي
ـُّة؛ بسبـب محـرة كانـت يف وجهـه . باسـم الري

ن األبطـال املذكوريـن يف األندلـس، وكـان ويعتبـر مـ
عـلى رأس ثالمثائـة فـارس مـن بـين بـرزال؛ يف 

  . خدمـة بـين زيـري باألندلـس
؛ وهـو أحـد رزايلـوانزمـار بـن أيب بكـر البـ ثـم 

الفرسـان األبطـال؛ مـن األمازيـغ الذيـن كانـوا يف 
: قولـهذكـره املقـري؛ ب. خدمـة املنصـور بـن عامـر

وقـد جلـس ...تقـدم إىل املنصـور وانزمـار((
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للعـرض والتمييـز؛ وامليـدان غـاص بالنـاس؛ فقـال 
يـا مـوالي؛ مـايل : لـه بكـالم يضحـك الثكـلى

ومـا ذاك : فقـال. إين يف الفحـصـولـك؛ أسكـين ف
: يـا وانزمـار؟ وأيـن دارك الواسعـة األقطـار؟ فقـال

تـك؛ أعطيتـين مـن الضيـاع أخرجتـين عنهـا نعم
مـا انصـب عـلي منهـا مـن األطعمـة مـا مـأل 
بيـويت، وأخـرجـين عنهـا؛ وأنـا بربـري جمـوع، 
حديـث عهـد بالبـؤس؛ أتـراين أبعـد القمـح عـين؟ 

ـَّق املنصـور، وقـال. ليـس ذاك مـن رأيي للـه : فتطل
ـة أبلـغ درك مـن فـذ عـيِي؛ لعيـك يف شكـر النعم

عندنـا، وآخـذ بقلوبنـا مـن كـالم كـل أشـدق 
متزيـد، وبليـغ متفنـن؛ وأقبـل املنصـور عـلى مـن 

يـا أصحابنـا؛ : حولـه مـن أهـل األندلـس فقـال
هكـذا فَالْتشكـر األيـادي، وتستـدام النعـم؛ ال مـا 

الزم، والتشـكي ـأنتـم عليـه مـن اجلَحـد ال
  .1))لـه بأفضـل املنـازل اخلاليـة املبـرح؛ وأمـر

  
OOO  

  
أمـا األمـراء، واألعيـان املنتسبـون إىل القبيلـة األم 

  : ؛ فهـم)دمـر(
                                     

  .417: ، ص1: نفـح الطيـب، ج 1 
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سنـة : ت( أبـو تيزيـري الدمـريـ ثـم 
؛ وكـان قـد استـوىل ـ مـع قومـه ـ )م1012/هـ403

، ومـا حوهلـا؛ أثنـاء الفتنـة الـيت ورورـمعـلى 
األمويـة؛ ثـم اختذهـا قاعـدة قضـت عـلى الدولـة 

   . ارة بـين دمـرـإلم
: ت( نـوح بـن تيزيـري الدمـريـ ثـم ولـده 

  ). م1041/هـ433سنـة 
: ت( عـز الدولـة حممـد بـن نـوح الدمـريـ ثـم 
؛ اتصـف حبسـن السياسـة؛ )م1057/هـ449سنـة 

والسهـر عـلى أمـن رعيتـه؛ حـىت سقـط يف حبائـل 
ـذي غـدر بـه؛ مـع بقيـة األمـراء ابـن عبـاد ال
  . مـن األمازيـغ

عمـاد الدولـة منـاد بـن حممـد بـن نـوح ـ ثـم 
؛ ضايقـه ابـن عبـاد )م1071/هـ464سنـة : ت( الدمـري

ـ هـو اآلخـر ـ وطاولـه؛ حـىت قبـل بتسليـم 
ال إىل إشبيليـا يف ضيافتـه؛ وملـا ـمـرور إليـه؛ واالنتق
ن إليـه، وقـام بـه أفضـل قيـام، ذهـب إليهـا أحسـ
  .  وبالـغ يف إكرامـه

***  
عبـر  بـين دمـرمتتـد مواطـن  :ـ مواطنهـم

جبهـات إفريقيـة، واملغـرب األوسـط؛ فمنهـم أحيـاء 
؛ بينمـا بورغمـة، وجباهلـا؛ ويعرفـون طرابلـس
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سهـوب إفريقيـة، يتنقـل الظواعـن منهـم؛ عبـر 
ـن بـين ورنيـد؛ منهـم ـ وم. األوسـط واملغـرب

؛ تلمسـان اجلبـل املشـرف عـلىأيضـا ـ مجاعـة يف 
انتقلـوا إليـه مـن السهـوب اجلنوبيـة لتمسـان؛ 
بسبـب ضغـوط بـين راشـد؛ الذيـن كانـوا مزامحيـن 

ومنهـم ـ كذلـك ـ مـن . هلـم يف تلـك البسائـط
؛ وهـم بنـواحي املسيلـة جببـال سـاالت؛كـان 

  .    ء مـن بـين بـرزالأحيـا
  

ÉÉÉ  
  

  :ـ  بنـو وامانـوا
ذكـر ابـن خلـدون أنـه ال يعـرف تسلسـل 

؛ زناتـةنسبهـم؛ وإن كـان جيعلهـم مـن بيـن قبائـل 
هـؤالء  وبنـو وامانـوا. تبعـا لروايـات النسابيـن

كانـوا حلفـاء إلخواـم، وجرياـم بـين يلـومي؛ 
غلـب عـلى ربـوع فتمكنـت القبيلتـان مـن الت

ولـم يفُقْهـم ـ مـن زناتـة آنئـذ . املغـرب األوسـط
، وكثـرة العـدد؛ سـوى بـين قـوة العصبيـةـ يف 

وعندمـا أجبـر بلكيـن بـن زيـري . يفـرن، ومغـراوة
ة عـلى النـزوح إىل املغـرب األقـصى؛ بـقي بنـو ـزنات

سبـب وامانـوا، وإخواـم بنـو يلـومي يف مواطنهـم؛ ب
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حتالفهـم مـع صنهاجـة، وانضمامهـم إليهـا يف 
  . حروـا

وقـد أصهـر املنصـور بـن الناصـر بـن علنـاس 
الصنهـاجي إىل بـين وامانـوا؛ يف أخـت شيـخ القبيلـة 

رىب بيـن ـززت بذلـك أواصـر القـ؛ فتعماخـوخ
ولكـن دب اخلـالف بيـن . الدولـة، والقبيلـة

بـين وامانـوا، : ـرت قبيلتـاالطرفيـن؛ عندمـا ناص
وبـين يلـومي املرابطيـن؛ ضـد الدولـة احلماديـة؛ 
وعنـدمـا فشـل املنصـور يف عملياتـه العسكريـة 
ضـد القبيلتيـن العاصيتيـن؛ التجـأ إىل أسلـوب 

ام مـن صهـره؛ بطريقـة غريبـة؛ إذ لـم جيـد ـاالنتق
 أمامـه سـوى زوجتـه الضعيفـة؛ أخـت ماخـوخ؛

شيـخ قبيلـة وامانـوا؛ فأطفـأ غليلـه فيهـا، بقتلهـا؛ 
وملـا تـويف املنصـور،  !!..بـدال مـن أخيهـا العـاق

وخلفـه العزيـز، رجـع بنـو وامانـوا إىل طاعـة 
الدولـة احلماديـة، وأصهـر إليهـم العزيـز كذلـك؛ 

وملـا هلـك ماخـوخ؛ خلفـه . فتـزوج ابنـة ماخـوخ
تاشفيـن، : ـة قبيلـة بـين وامانـوا؛ وهـمأوالده يف رئاس

  .   وعـلي، وأبـو بكـر
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وامانـوا، ولـم يـدم احللـف بيـن بـين .. هـذا
طويـال؛ حيـث نشبـت بينهمـا  يلـومي وبـين

رى مـن ـالفتـن؛ الـيت انضمـت إليهـا أحيـاء أخ
وكـان بنـو وامانـوا متذبذبيـن يف والئهـم . زناتـة
أحيانـا مـع بـين محـاد، وأحينـا فهـم . للدولـة

. أخـرى مـع املرابطيـن، وأخـرى مـع املوحديـن
وقـد ينتهـزون أدىن فرصـة تسنـح هلـم؛ لـكي 
يتنكـروا لطـرف مـا، ويقدمـوا والءهـم لطـرف 

ووصـل ـم احلـال إىل الوقـوف مـع . آخـر
املوحديـن؛ يف محـالـم القتاليـة؛ ضـد إخواـم، 

ومـع مـرور الوقـت أخـذ . هـم بـين يلـوميوحلفائ
الضعـف، والوهـن يـدب يف القبيلتيـن؛ بسبـب 
الفتـن، واحلـروب الـيت أكلـت خيارهـم؛ فأصبحـوا 

  .1توجيـن، وبـين عبـد الـواد: مغلوبيـن لقبيلـيت
  

***  
  

فـهي يف  بـين وامانـوان ـأمـا مواط :ـ مواطنهـم
مينـا ( ينـاسشـرق وادي ماملغـرب األوسـط؛ 

وجياورهـم . وحـىت أسافـل شلـف؛ مبنـداس) حاليـا
. عـلى الضفـة الغربيـة؛ لـوادي مينـاس بنـو يلـومي
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ومثـة بعـض األحيـاء مـن بـين وامانـوا تعـرف 
الـيت القصـور اجلنوبيـة نتشـرون يف ي؛ وببـين يالـداس

وهي عبـارة عـن . وتيكوراريـن ،تسـمى تـوات
ر؛ ممتـد مـن الغـرب إىل الشـرق؛ حـزام أخضـ

ويضـم املئـات مـن القصـور، وآالف البساتيـن؛ الـيت 
تزخـر بأشجـار النخيـل، وكـروم العنـب، وخمتلـف 

بـودا، : وأشهـر قصورهـم هي. ه األخـرىـالفواك
وتعتبـر  هـذه . ومتنطيـط، وتيميمـون، وقليعــة

ـة؛ لقوافـل القصـور الصحراويـة مبثابـة حمطـات رئيسي
. التجـار املتنقليـن بيـن مـايل، وأقطـار املغـرب

وعليـه فقـد ازداد منوهـا العمـراين، وتضاعـف 
  .ثراؤهـا، وازدهـرت جتارـا

وقـد سجـل ابـن خلـدون بعـض املالحظـات؛ 
عـن الطريقـة الـيت يتبعهـا سكان تلـك اجلهـات يف 

يف هـذه البـالد و: ((فقـال. استنبـاط امليـاه اجلوفيـة
الصحراويـة؛ إىل وراء العـرق؛ غَريبـة يف استنبـاط 

وذلـك . امليـاه اجلاريـة؛ ال توجـد يف تلـول املغـرب
وتطـوى . أن البئـر حتفـر عميقـة، بعيـدة املَهـوى

جوانبهـا إىل أن يوصـل باحلفـر إىل حجـارة صلـدة؛ 
. مهـاؤوس إىل أن يـرق جرـفتحـت باملعـاول، والف

ثـم تصعـد الفعلـة، ويقذفـون عليهـا زبـرة مـن 
احلديـد؛ تكسـر طبقهـا عـن املـاء؛ فينبعـث 
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صاعـدا؛ فيفعـم البئـر، ثـم جيـرى عـلى وجـه 
ويزعمـون أن املـاء رمبـا أعجـل . األرض واديـا

وهـذه الغريبـة موجـودة . بسرعتـه عـن كـل شيء
. ركـال، وريـغيف قصـور تـوات، وتيكوراريـن، وو

  .1))والعالـم أبـو العجائـب
  

ÉÉÉ  
  

  :ـ  بنـو يلـومي
كـل مـا قيـل عـن بـين ومانـوا ينطبـق عـلى 

؛ ألن هاذيـن احلييـن جيمعهمـا مصيـر بـين يلـومي
واحـد؛ نظـرا لتالمحهمـا، وحتالفهمـا؛ وذلـك 

ويـرى . باإلضافـة إىل النسـب الواحـد الـذي مجعهمـا
. ـين يلـومي، وبـين ورتاجـن إخـوانبعضهـم أن ب

ومبـا أن ورتاجـن هـو أبـو قبيلـة بـين مريـن؛ فقـد 
مريـن عصبيتهـم ـمأضـحى بنـو يلـومي يشاركو .

وملـا ظهـر املرابطـون عـلى مسـرح األحـداث 
باملغـرب؛ بـرزت خالفـات عميقـة بيـن بـين 

ـا يلـومي، وحلفائهـم بـين وامانـوا؛ وازدادت عمق
عندمـا ظهـر املوحـدون أيضـا؛ حيـث وصـل ـم 
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بسبـب حتيـز أحدمهـا إىل أعـداء . الـاحلـال إىل االقتت
  .اآلخـر

ويبـدو أن أحيـاء زناتـة كلهـا انقسمـت؛ 
نتيجـة لظهـور املرابطيـن، واملوحديـن؛ حبيـث اختـار 

وقـد تبايـن والء  . كـل حليـف حليفـه اجلديـد
يلـومي، وبـين وامانـوا للدولـة؛ حيـث بـين : قبيلـيت

إىل املوحديـن؛  بنـو وامانـواانضـم ـ يف البدايـة ـ 
متخليـن يف ذلـك عـن أبنـاء عمومتهـم، وحلفائهـم 

   .  الطبيعييـن بـين يلـومي
 بنـو يلـومي فظلـوا عـلى والئهـمأمـا 
تسببـت تلـك الفتـن، .. وهكـذا. للمرابطيـن

ـد الدولـة املوحديـة خاصـة ـ يف واحلـروب ـ يف عه
إضعـاف القبيلتيـن؛ فاضمحـل شأمـا، وانقـرض 
عزمهـا، ووهنـت شوكتهمـا؛ فأصبحـت القبيلتـان ـ 

والرئاسـة . بذلـك ـ أوزاعـا بيـن القبائـل الزناتيـة
 بيـت أميـريف بـين يلـومي ميكـن حصرهـا يف 

سيـد النـاس، : ؛ مـن خـالل ولديـهالنـاس
  .ـدرجوب

***  
أيضـا ـ  مواطـن بـين يلـومي تتواجـد :ـ مواطنهـم

لـوادي  الضفـة الغربيـةباملغـرب األوسـط؛ وهي يف 
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باجلعبـات، والبطحـاء، وسيـك، ؛ )مينـا( مينـاس
  .وسيـرات، وجبـل هـوارة، وبـين راشـد

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  بنـو واسيـن

وجدهـم . أبنـاء واسيـن بـن يصلتيـنوهـم 
باديـن، : اشتهـروا بفرعيهـم. حيـىي زانـا بـن

بنـو عبـد الـواد،  :فمـن باديـن تفـرع. وورتاجـن
أمـا . وبنـو مصـاب، وبنـو توجيـن، وبنـو زردال

 بنـو راشـد؛أمـا . بنـو مريـنورتاجـن فمنهـم 
مـن أبيهمـا حممـد؛  أخـو باديـنفأبوهـم راشـد 

بنـو زردال، أمـا . لـذا اندرجـوا يف بـين عبـد الـواد
أمـا . وادـوبنـو مصـاب فالتحقـوا ببـين عبـد ال

بنـو توجيـن فتـأيت أمهيتهـم يف الدرجـة الثانيـة بعـد 
واد؛ نظـرا لكثـرة عددهـم، وشـدة ـبـين عبـد ال

وتقـول املصـادر التارخييـة عـن بـين . بأسهـم
واسيـن؛ أـم سانـدوا أبـا يزيـد يف ثورتـه عـلى 

ورمبـا . ـن؛ إذ حاصـروا  تـوزر كمـا أمرهـمالفاطميي
انضـم ـ منهـم ـ  بنـو عبـد الـواد إىل عقبـة بـن 
. 1نافـع يف واليتـه الثانيـة، وأبلـوا معـه يف اجلهـاد
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بنـو طـاع : وأهـم بطـون بـين عبـد الـواد هـم
أمـا بطـون بـين . وبنـو مطهـر، وبنـو كـمي، اللـه

سكـر، بنـو وطـاس، وبنـو بنـو ع: مريـن فأمههـم
بنـو مـدن، : أمـا بطـون بـين توجيـن فهـم. يابـان

؛ وتفرعـوا مجيعـا إىل عـدد مـن وبنـو رسوغيـن
بـين املنتسبيـن إىل  بنـو منكـوش: األفخـاذ؛ أشهرهـم

املنتسبيـن إىل  وبنـو يرناتـن، وبنـو يدلتـن، رسوغيـن
؛ مـةبنـو سالبـين مـدن؛ وإىل يدلتـن ينتـمي 

الشهيـرة؛ وهي الـيت جلـأ  قلعـة تاوغـزوتأصحـاب 
إليهـا ابـن خلـدون؛ أيـن شـرع يف تأليـف كتابـه 

  .  العبـر
وكـان بنـو واسيـن ـ يف عهودهـم األوىل ـ 
مغلوبيـن للطبقـة األوىل مـن زناتـة، وأن اعتـزوا  
ببداوـم؛ إذ كانـوا مـن أهـل الظعـن، وأصحـاب 

ـن املنتجعيـن عبـر السهـوب، اخليـام؛ وم
ة؛ ما بيـن ـوالسباسـب، يف ربـوع املغـرب، وإفريقي

وملـا أخـرج الصنهاجيـون أهـل . ملويـة، والـزاب
الطبقـة األوىل  مـن زناتـة عـن املغـرب األوسـط؛ 
ظـل بنـو واسيـن يف منتجعهـم؛ معتزيـن ببداوـم، 

. املوحـدي ومنعتهـم عـن قهـر الدولـة؛ حـىت العهـد
ومـا أن دب اهلـرم يف الدولـة املوحديـة؛ حـىت 

   .مراتـب امللـك والتطلـع إىلشرعـوا يف االستبـداد، 
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فبنـو واسيـن ـ أيـام الطبقـة األوىل .. وهكـذا
وملـا . مـن زناتـة ـ كانـوا معروفيـن ـذا االسـم

تشعبـت بطوـم، وتكاثـرت، أفخاذهـم؛ تفرعـوا إىل 
منفصلـة، ومتنافسـة عـلى الرئاسـة؛ فظهـر أحيـاء 

بنـو باديـن، وبنـو : منهـم يف البدايـة فرعـان؛ مهـا
ـ يف البدايـة  باديـن عصابـة بـينوكانـت . ورتاجـن

بنـو : ـ أقـوى الشتماهلـا عـلى أربـع بطـون؛ هـم
عبـد الـواد، وبنـو توجيـن، وبنـو زردال، وبنـو 

ـن آخـر ينتـمي إليهـم؛ ، باإلضافـة إىل بطمصـاب
  . ؛ أخـو باديـنبنـو راشـدوهـم 

 بـين عبـدومـع مـرور الزمـن، وبعـد وصـول 
، وانفرادهـم بعـزه، وشرفـه؛ امللـكإىل مرتبـة  الـواد

دب اخلـالف بيـن .. رى؛ عندهـاـدون البطـون األخ
إىل  وانقسمـت عصبيتهـمأحيـاء بـين باديـن، 
؛ فبـرز ـ عندئـذ ـ كـل عصبيـات أصغـر، وأضيـق

قويـت شوكـة بـين وهنـا . حي مستقـال بذاتـه
وحـدث . انقسـام عصبيـة بـين باديـن؛ بعـد مريـن

ـ مـن جـراء الصـراع، والتنافـس املشتعـل بيـن 
أحيـاء بـين واسيـن ـ أن نشـأت هلـم دول، 

كدولـة . األقـصى، واألوسـط: وإمـارات باملغربيـن
وإمـارة ، ودولـة بـين مريـن، وادبـين عبـد الـ

ال بيـن ـوقـد اشتـد الصـراع، واالقتت. بـين توجيـن
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هـذه الـدول؛ طـوال سنـوات وجودهـا؛ وذلـك 
بغـرض احتـواء جممـوع اإلمـارات؛ ضمـن دولـة 
واحـدة؛ ولكـن عامـل احلسـم العسكـري كـان 

  .مفقـودا لديهـم مجيعـا
!!!  

ن عـدد مـن األعيـان، لبـين واسيـ :ـ أعياـم
واملشاهيـر تضيـق ـم الصفحـات؛ ذلـك أـم 
متكنـوا ـ مبختلـف أحيائهـم ـ مـن تشييـد ممالـك، 

الل مراكـز مرموقـة ـوإمـارات عديـدة؛ أهلتهـم الحت
في بذكـر ـوعليـه سنكت. يف اتمعـات املغربيـة كافـة

نبـدأ بذكـر . أهـم رجاالـم عـلى اإلطـالق
صحـاب القلـم منهـم؛ ثـم ننتقـل إىل أصحـاب أ

ونشـرع يف ذكـر أعيـان بـين . السيـف، والسلطـان
عبـد الـواد؛ ألـم سبقـوا األحيـاء األخـرى يف 

  :إقامـة دولتهـم؛ فمـن أعياـم
أبـو محـو مـوسى الثـاين ابـن عبـد الرمحـن ـ 

سنـة : ت( حيـىي بـن يغمراسـن بـن زيـان بـنا
؛ ويعتبـر هـذا السلطـان مـن أبـرز )م1388/هـ791

سالطيـن، وأدبـاء بـين عبـد الـواد؛ فهـو ـ إىل 
جانـب شـدة عزمـه، وقـوة إرادتـه ـ أديـب ملـم 

فمـن مؤلفاتـه النثريـة كتـاب . بالشعـر، والنثـر معـا
واسطـة السلـوك يف سياسـة امللـوك، ولـه قصائـد 

ـَع كثيـرة؛ موزعـة ضمـن مصـا در عديـدة؛ جم
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أبـو محـو ((ه ـعبـد احلميـد حاجيـات أمههـا يف كتاب
ومـن شعـره )). مـوسى الزيـاين؛ حياتـه، آثـاره

السيـاسي؛ قصيـدة قاهلـا عندمـا حـان وقـت 
    :انطالقـه إىل تلمسـان؛ الستعـادة ملـك آبائـه

ـْزِلِ    حـانَ الفَراق فَكُنت منه بِمن
  بِـأولِ الرحيلُ فَكُنـت فيـه ودنـا 

 تتاملُش ـنيكَّم البحـوى      وتوالن  
ـَة سيفـ   لِـاملُتكَلَّـ ه ـفينـا بِفَتك

  يف عرصاتهـا   وبـدا غُراب البينِ 
  زِلِـفي منـ  يـرثي علَيهـا منـزِالً

  
  :إىل أن يقـول

أم ارلقعاًوالـدب تلهـا   سأه من  
  يـرثي عليهـا  كُـلُّ  طَيـرٍ ألْيـلِ

  أغْصانِهـا  على  والـورق نائحة 
  لِـنـوح الشـجِي املُدنِـف املُتعلـ

  فَسمعـت هاتفَـة على  أفْنانِهـا 
  مل يجهـلِ تشكـو بِصـوت بيـن 

الح نـَا ع   هـا فَترنمـت  فَنشدته
ـْدلِ   وبكَت وأبكَت صم صخـرِ اجلَن
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تبى لَعوالن اقوأشو ـا  قَالَتبِه :  
ـْرِ حـالي يا ابن آدم فَاسـألِ   عن غَي

ـَراً   أوما رأيت الروض أمسى   مقْف
  لَعبـت بِه رِيـح الصبـا والشمـألِ

اذه كماريِي ي داذهو   كُـمضأر  
ـُوا بِهـذَا    املَنـزِلِ بِاألمـسِ قَد كَان

  دعنِي أنوح علَيهِـم طُولَ املَـدى
 هِملَيي عـكلِ أبوـدالً  يف جوـدج  

  حديثَهـا   أنْ علمت  فَشفقْت لَما
ـْرق بِالدمـوعِ    هلُطَّـلِا واجلَفْـن يغ

ساجلـا وهتيادى  ـنفَـن  قَد ينم م  
  وعـلى فـؤادي غَمـرة  لَم تنجـلِ

 ـهذقْت ا قَدـَاُء م   لَو ذقْـت ياورق
  لِـامليـ  األراك  لََحرقْـت أغْصـانَ

ةفْرز كَم قَـةرح كَم   ـةعلو كَم  
  كُل صعـبٍ مذهـلِيحلُـو لَديهـا 

  تـرى    وشواهدي هم هؤالَِء كَما
  بانـوا وكُـلُّ  مبيـنٍ لَـم  يجهـلِ

ـَضي    دمـعي يِسيح وزفْرتي الَ تنق
  العـاذلِ  والسهـر أنحلَـين وعـذلُ
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 ا قَدقاسي القلْبِ م ذاق لو    ذقْتـه  
  مهمـلِ محلٍ   رى يفلَغـدوا سكَـا

 كَـتكْددالِ تبا بِي بِاجللَّ مح أو  
  دكـاً وأمست مثْلَ كُحـلِ املكْحـلِ

  ـدهشت باكالكَوبئُ وناحلَـالُ تو  
هباقـا  ـأينِّ  أر  يخأت   لَـمـلِـو  
ـَضي     حالي يطُولُ ومحنتي   ال تنق
ـْدان الـوغَى من محفَـلِكَم يل    بِمي

  ال بد من سـوقِ النجوعِ مغربـاً 
  حـىت  تكـلَّ  متونهـا  بِاألحمـلِ

ارِسى الفَورتات  وائرى   دـدبِالع  
يـعقـا نهارِدوـقي  لسظَـلِ   تاحلَن  

  
: ت( ثـاينأبـو زيـان حممـد بـن أيب محـو الـ ثـم 
؛ وهـو كأبيـه؛ حمـب للعلـم واألدب، )هـ805سنـة 

وجييـد نظـم الشعـر؛ ومـن شعـره قصيـدة بعـث 
ـا؛ مـع هديـة إىل سلطـان مصـر برقـوق؛ نذكـر 

  :منهـا
ـنرهيس ـبكَائنِ الرميـلُ   لذَم  

  والصبـر ـ إالَّ بعدهـن ـ جميـلُ
   

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

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


  

  ـادي  رويـدك  إنهـا يأيهـا احلَ
  ظُعـن يميـلُ القَلـب حيثُ تميـلُ

قفَو هلتمح نـا    رِفْقـاً بِمورِهظُه  
  محمـولُ فَاحلُسـن فَوق ظُهورِهـا 

  
  :إىل أن يقـول

  من يل بِـزورة روضة اهلَادي الذي 
 يـنلسيف املُر ثْلُـهـَا م   ـولُـرس م

ـدمحوم دمأح وطَـفَى  هواملُص  
ـَه ـَبى ول ـَهى  واملُجت   لُـالتفْضي  انت
  من    يا خير من أهدى اهلُدى وأجلَّ
ـهلَيى عزِي  أثْـننالتو  يحـلُـالـو  

  ـلىع يـهلْقنِ  يمحالر  نم يحو  
ـَّيب   ـلُـمحمـد  جِبرِي  قَلْـبِ  الن

  وبشـرت   مدحتك آيات الكتابِ
الت ـكومجِيــبِقُداإلناة  ورلُــو  

ـَمي     صلَة الصالَة علَيك تحلو يف ف
  ولُ ـمهمـا تكَـرر ذكْـرك املَعسـ

  :ثـم يقـول
وحقـاً نائا سازِ  يجولَـ  احلمة ح  

ـْب بيـن حمولـه  محمـولُ   والقَل
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  سميـه  سـالَم  لمحمـد بلِّـغْ 
محبِم   ـهاممــفَذصوم  ولُــد  

  ذُنوبِـه   وسـلِ اإللَه  لَه اغْتفَـار
  ولُـيسمـع هنـاك دعـاؤك املَقْبـ

 يـكنِ املَلوع يدعأيب س   ـبنفَلْت  
  رسـولُ  فَلَكَـم لَه نحـو الرسـولِ

  ه ـمتحمـلٌ للَّـه كسـوة بيتـ
  ولُـيـا حبـذاك املَحمـلُ املَحمـ

 ـهأن يـدعأيب س يـكاملَل ـدعس  
  ولُ ـسيـف عـلى أعدائـه  مسلُـ

ـِك يحج املَغرِب األقْ   بِـه  صى مل
  وصـولُ  فَلَهـم بِه نحـو الرسـولِ

  
وهـذه القصيـدة طويلـة جـدا؛ وال يتسـع اـال 

  . لذكرهـا بالكامـل
  

OOO  
  

أمـا شيـوخ بـين عبـد الـواد، ورؤسـاء القبيـل 
  : األوائـل؛ أي قبـل نشـوء دولتهـم؛ فهـم

دس مـن أعـالم القـرن السـا( يوسـف بـن تكفـاـ 
؛ وهـو الـذي كـان يرأسهـم أيـام تغلـب )للهجـرة

  . بـين يلـومي، وبـين وامانـوا عـلى املغـرب األوسـط
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ـَاد بـن غأبـو حممـد عبـد احلـق بـن منـ ثـم  ف
؛ كـان )مـن أعـالم املائـة السادسـة للهجـرة( يغـرن

زعيمهـم عنـد ظهـور الدولـة املوحديـة؛ وهـو 
مـوال عبـد املؤمـن بـن عـلي مـن الـذي استـرد أ

أيـدي بـين مريـن؛ وقتـل كبريهـم املسـمى 
  . املخضـب بـن عسكـر

مـن أعـالم ( زيـان بـن ثابـت بـن حممـدـ ثـم 
؛ كـان شيخـا )أواخـر القـرن السـادس للهجـرة

عـلى بـين طـاع اللـه؛ حينمـا حدثـت الفتنـة 
تلـك الفتنـة بينهـم وبيـن إخواـم بـين مطهـر؛ 

الـيت قتـل فيهـا زيـان بـن ثابـت بواسطـة كنـدوز 
الكـمي؛ فنهـض بنـو طـاع اللـه؛ بزعامـة جابـر 
ابـن يوسـف؛ ومتكنـوا مـن قتـل كنـدوز؛ ثـأرا 
لزيـان؛ واجنـر عـن هـذه الفتنـة؛ هـروب بـين 
كـمي إىل تونـس؛ مـع شيخهـم عبـد اللـه بـن 

  . كنـدوز
تـويف أمـام ( بـن يوسـف بـن حممـد جابـرـ ثـم 

؛ انتقـل مـن )م1231/هـ629أسـوار ندرومـة سنـة 
طـور الزعامـة إىل طـور اإلمـارة؛ بعـد إجهاضـه 
للمؤامـرة الـيت دبرهـا ضـد شيـوخ بـين عبـد 

بـن عـالن الصنهـاجي؛ الثائـر االـواد إبراهيـم 
ـه هـو بتلمسـان عـلى الدولـة املوحديـة؛ فقبـض علي

وأتباعـه؛ ثـم انتصـب عـلى سـدة احلكـم يف 
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تلمسـان؛ معلنـا دعوتـه إىل املوحديـن؛ استرضـاء 
  . مهـد لقيـام الدولـة العبـد الواديـة.. هلـم؛ وبذلـك

  
OOO  

  
  :فمنهـم بنـو مطهـرأمـا 

مـن أعـالم القـرن السـادس ( محامـة بـن مطهـرـ 
لنـاس بـن أميـر ؛ هـو الـذي رافـق سيـد ا)للهجـرة

النـاس؛ زعيـم بـين يلـومي، وعطيـة اخليـر؛ زعيـم 
بـين توجيـن؛ لتقديـم فـروض الطاعـة إىل عبـد 

  . اء حصـاره لوهـرانـاملؤمـن بـن عـلي؛ أثن
كـان حيـا ( عمـر بـن مـوسى املطهـريـ ثـم 

؛ ويل قيـادة دلـس؛ مـن طـرف )م1364/هـ766سنـة 
  .أيب محـو الثـاين

  
OOO  

  
  :بـين كـميومـن 

مـن أعـالم ( كنـدوز بـن عبـد اللـه بـن كـميـ 
؛ هـو الـذي )أواخـر القـرن السـادس للهجـرة

سبقـت اإلشـارة إليـه؛ عندمـا ذكرنـا قتلـه لزيـان؛ 
ثـم مقتلـه هـو األخـر مـن طـرف بـين طـاع 

  . اللـه
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كـان حيـا سنـة ( عبـد اللـه بـن كنـدوزـ ثـم 
؛ وهـو الـذي هـرب ببـين كـمي إىل )م1266/هـ665

تونـس بعـد مقتـل أبيـه؛ غيـر أـم عـادوا 
فهاجـروا إىل املغـرب األقـصى؛ أيـن التجئـوا إىل 
يعقـوب بـن عبـد احلـق املريـين؛ فأكرمهـم، 

زوات ـنوأقطعهـم بنـواحي مراكـش؛ غيـر أن 
ف؛ أثـارت فيهـم جرثومـة اخلـال العصبيـة القبليـة

بعـد أن وصلـت إليهـم أخبـار حصـار تلمسـان؛ 
مـن طـرف يوسـف بـن يعقـوب املريـين؛ فخرجـوا 
عـن طاعـة الدولـة املرينيـة، والتحـقوا حباحـة سنـة 

وبعـد مـوت السلطـان يوسـف عـادوا إىل . هـ703
  . طاعـة الدولـة املرينيـة

عمـر بـن كنـدوز بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
؛ وذلـك خـالل )م1304/هـ704تـويف سنـة ( كـمي

ثورـم عـلى بـين مريـن؛ احتجاجـا عـلى 
  . حصارهـم لتلمسـان

  
OOO  
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  :فمنهـم بنـو زردالأمـا 
 الـزردايل أبـو حممـد عبـد اللـه بـن مسلـمـ 

هـو القائـد الفـذ، والوزيـر ). م1346/هـ747سنـة : ت(
محـو موسى الثـاين احملنـك؛ الـذي أسنـد إليـه أبـو 

  . شئـون حربـه؛ فقـام ـا أحسـن قيـام
  

OOO  
  

  :أمـا أشهـر ملـوك؛ بـين عبـد الـواد فهـم
سنـة : ت( بـن زيـان ـناسرمغأبـو حيـىي يـ 
؛ وهـو مؤسـس دولـة بـين عبـد )م1282/هـ681

الـواد، وأب ملوكهـم، وأشهـر أعياـم عـلى 
محـن بـن خلـدون يف قـال عبـد الر. اإلطـالق
كـان يغمراسـن بـن زيـان بـن ثابـت : ((وصفـه

بـن حممـد مـن أشـد هـذا الـحي بأسـا، ا
وأعظمهـم يف النفـوس مهابـة وجاللـة، وأعرفهـم 
مبصالـح قبيلـه، وأقواهـم كاهـال عـلى محـل 
امللـك، واضطالعـا بالتدبيـر والرياسـة؛ مهـدت لـه 

وكـان مرموقـا . لـك وبعـدهبذلـك آثـار قبـل امل
بعيـن التجلـة، مؤمـال لألمـر عنـد املشيخـة، 
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وتعظمـة مـن أمـره عنـد اخلاصـة، ويفـزع إليـه يف 
  .1))نوائبـه العامـة

أبـو سعيـد عثمـان بـن يغمراسـن بـن ـ ثـم 
؛ خلـف والـده )م1303/هـ703سنـة : ت( زيـان

ن محـالت افتتـح عهـده بشـ. يغمراسـن يف امللـك
واسعـة عـلى املقاطعـات الشرقيـة؛ حيـث أخضـع 
معظـم قبائلهـا، وإماراـا لسلطانـه؛ ووصـل فتـح إىل 

  . جبايـة
 أبـو محـو مـوسى األول ابـن عثمـان بـنـ ثـم 

؛ قـال عنـه صاحـب )هـ718سنـة : ت( يغمراسـن
كـان صارمـا، يقظـا، حازمـا، داهيـة، : ((العبـر

مـة، صعـب العريكـة، شـرس قـوي الشكي
األخـالق، مفرط الذكـاء واحلـدة؛ وهـو أول ملـوك 
زناتـة؛ رتـب مراسـم امللـك، وهـذب قواعـده، 
وأرهـف لذلـك ألهـل ملكـه حـده، وقلـب هلـم 
جمـن بأسـه؛ حـىت دلـوا لعـز امللـك، وتأدبـوا 

... مسعـت عريـف بـن حيـىي. السلطـان آدابـب
بـن عثمـان هـو معلـم  ىـه؛ مـوسويعني: يقـول

ومـن األخبـار الـيت . 1)).السياسـة امللوكيـة لزناتـة
تؤيـد مـا وصـف بـه مـن شراسـة، وصرامـة؛ 
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موقفـه الغريـب جتـاه سلطـان مصـر حممـد بـن 
قلـوون؛ الـذي أرسـل خطابـا يعاتبـه فيـه عـلى 
مـا نـال مبعوثيـه مللـك املغـرب مـن سلـب، 

دوان باملغـرب األوسـط؛ وأرفـق خطـاب العتـاب وعـ
ديـة ال تناسـب احلـال؛ باملقارنـة مـع اهلديـة الـيت 

وقـد أورد ابـن . وجههـا خلصمـه سلطـان املغـرب
خلـدون القصـة؛ معـددا حمتويـات اهلديـة؛ الـيت 

كوزيـن بدهـن البلسـان؛ : ((كانـت عبـارة عـن
مماليـك مـن التـرك؛  املختـص ببالدهـم، ومخسـة

رمـاة؛ خبمسـة أقـواس مـن قـسي الغـز املؤنقـة 
ثـم استـدعى ... الصنعـة؛ مـن العـرى، والعقـب

القـاضي حممـد بـن هديـة؛ وكـان يكتـب عنـه؛ 
اآلن اكتـب إىل امللـك الناصـر مـا : فقـال لـه

أقـول لـك، وال حتـرف كلمـة عـن موضعهـا إال 
أمـا : عـة اإلعـراب، وقـل لـهمـا تقتضيـه صنا

عتابـك عـلى شـأن الرسـل، ومـا أصاـم يف 
طريقهـم؛ فقـد حضـروا عنـدي، وأبنـت هلـم 

ال؛ حـذرا ممـا أصاـم؛ وأريتهـم خمـاوف ـاالستعج
بالدنـا، ومـا فيهـا مـن غوائـل األعـراب؛ فكـان 

إننـا جئنـا مـن عنـد ملـك املغـرب، : جواـم
ـاف؟ مغتريـن بشأـم؛ حيسبـون أمـره فكيـف خن

وأمـا اهلديـة فـردت . نافـذ يف أعـراب قبائلنـا
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أمـا دهـن البلسـان؛ فنحـن قـوم باديـة؛ : عليـك
وأمـا . ال نعـرف إال الزيـت؛ وحسبنـا بـه دهنـا

املماليـك الرمـاة؛ قـد افتتحنـا ـم اشبيليـة، 
  .1))؛ والسـالموصرفناهـم إليـك لتفتـح ـم بغـداد

 أبـو تاشفيـن بـن مـوسى بـن عثمـان بـنـ ثـم 
؛ كـان )م1336/هـ737سنـة : ت( يغمراسـن بـن زيـان

حازمـا، غشومـا؛ لـم يتـورع عـن قتـل والـده، 
ويف . واجللـوس عـلى سـدة احلكـم بـدال منـه

عهـده امتـدت حـدود الدولـة العبـد الواديـة إىل 
. إذ وصلـت إىل مشـارف تونـس أقـصى نطـاق هلـا؛

ومـع هـذا فهـو حمـب للعمـران، والعلـوم؛ ويقـول 
وأغـرى دولتـه : ((عنـه عبـد الرمحـن بـن خلـدون

القصـور، والريـاض، والبساتيـن؛ فاستكمـل  بتشييـد
مـا شـرع فيـه أبـوه مـن ذلـك؛ وأرىب عليـه؛ 
فاحتفلـت القصـور، واملصانـع يف احلسـن مـا 

  .1))اءت، واتسعـت أخبـارهشـ
أبـو زيـان الرابـع أمحـد بـن عبـد اللـه ـ ثـم 

ف ـ؛ اختل)هـ957سنـة : ت( مـوسى الثـاين بـنا
مـع أخيـه حممـد؛ الـذي استعـان باإلسبـان؛ 
فتمكـن أمحـد مـن القضـاء عـلى احلملـة اإلسبانيـة 
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 Don Alfonso  de  Martinezبقيـادة ألفونـس دي مارتينيـز 
ثـم اعتـلى عـرش تلمسـان؛ داعيـا عـلى منابـره 

  .  للسلطـان العثمـاين
  

ÉÉÉ  
  

أمـا بنـو مريـن ـ فهـم بدورهـم ـ ظهـر 
  : هلـم أدبـاء، وعلمـاء؛ وقـادة، وأمـراء كبـار؛ منهـم

أبـو عـلي عمـر بـن عثمـان بـن يعقـوب بـن ـ 
ـاس تـويف مقتـوال يف السجـن مبدينـة ف( عبـد احلـق

؛ كـان أديبـا؛ ناظمـا للشعـر؛ )م1333/هـ734سنـة 
منـه هـذه األبيـات الـيت بعـث ـا إىل أخيـه 
السلطـان أيب احلسـن؛ عندمـا كـان حماصـرا لـه يف 

  : سجلماسـة
ـُونُ   فَكَـم  فَالَ يغرنك الدهر اخلَئ

ـْلي    يا أبا احلَسـنِ أبـاد من كَانَ قَب
ـَةالد   هر مذ كَانَ ال يبقى على صف

يـهحٍ ففَـر نم ـدال ب  نـزح نمو  
 ـماهت تاليت كَان املُلـوك ـنأي  

ـَنِ ـَووا يف اللَّحد والكَف   أسد العرِينِ ث
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  محيـت  بعد األسرة والتيجان قَد
  ذي حسـنِ رسومها وعفت عن كُلِّ 
  فاعملْ ألخرى وكُن باللَّه مؤتمـراً

  واستغـنِ باللـه يف سـرٍ ويف علَـنِ
ترا أنأم فِْسكلن ـرتواخ  ـرهآم  

  ومل تكُـنِ  كأنـين مل أكُـن يومـاً 
  

أبـو العبـاس أمحـد بـن إبراهيـم بـن عـلي ـ ثـم 
؛ )م1393/هـ796تـويف بتـازا سنـة ( عثمـان بـنا

األوىل سنـة : لى عـرش بـين مريـن مرتيـنـاعت
؛ ثـم م1384/هـ786؛ ثـم خلـع يف عـام م1373/هـ775

عقـدت لـه البيعـة يف املـرة الثانيـة سنـة 
وكـان ضعيفـا، تابعـا ألبـن األمحـر . م1387/هـ789

باألندلـس؛ ويف عهـده تـم قتـل ابـن اخلطيـب، 
وكـان أديبـا، وشاعـرا؛ . بإيعـاز مـن ابـن األمحـر

  :مـن شعـره .ولكنـه مقـل
ـهفْتـبِي فَألاحا صى يا اهلَـوأم  

  وعهِدتـه مـن عهـد أيـامِ الصبـا
  وحلْيهـا  ورأيتـه فَوت النفُوسِ 
ذتينـفَتخد ــهبذهمـاــاً إيلَّ  و  
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ـَاسِ ونَ الند تلَبِسو  نـَّة  م   ه حل
 ازـِّر   املُذَهبـا كَانَ الوفَـاُء لَهـا الط

اقالفَر لَه ـتأير نـا   لَكصغنم  
  اـَالَ مرحبـ  رقٍـبِتفَـ اً ـالَ مرحب

  
  :وقـال يف مناسبـة أخـرى

  يا عاذلي دع عنـك عذلَ العـاذلِ
ـَع عذَارك في احلَبِ   يبِ الواصـلِواخل

  مبحاسـنٍ   وإذَا  ذَكَـرت عشيـة
   ادلِـفَاذكُـر عشايانـا بِـدارِ العـ

  
أبـو فـارس عبـد العزيـز بـن أمحـد بـن ـ ثـم 

؛ )م1396/هـ799سنـة : ت( عـلي املريـين نـإبراهيـم ب
كـان رقيـق القلـب، شفوقـا؛ منقبضـا عـن سفـك 

مـن . وشاعـرا؛ وإن كـان مقـال الدمـاء، أديبـا،
شعـره هـذه األبيـات الـيت يشكـر اللـه فيهـا عـلى 

  :سقـوط املطـر
 اجـبفَو ـادببِالع لْطُـفي اللَّـه  

ـهتمـالٍ نِعي كُلِّ حوا فـُر   إنْ يشك
الَذي ف ـويفَه  ثَـهـزِلُ غَيني هـم  

نيـُوا و ـَهمن بعد ما قَنط   شـر رحمت
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أمـا رؤسـاء بـين مريـن؛ فمنهـم الشيـوخ األوائـل؛ 
  : مثـل
سنـة : ت( ينـاملخضـب بـن عسكـر املريـ 

؛ وهـو الرئيـس عليهـم يف أواخـر )م1145/هـ540
الدولـة اللمتونيـة، وأوائـل الدولـة املوحديـة؛ وقتـل 
بأيـدي بـين عبـد الـواد املنحازيـن إىل صـف 

ثـم أبـو بكـر بـن محامـة بـن . وحديـن آنئـذامل
؛ وهـو الـذي )م1165/هـ561سنـة : ت(حممـد املريـين 

تـوىل رئاسـة قبيـل بـين مريـن؛ بعـد مـوت 
  . املخضـب
حميـو بـن أيب بكـر بـن محامـة بـن حممـد ـ ثـم 
؛ تـرأس قبيـل بـين )م1195/هـ592تـويف سنـة ( املريـين

ت أبيـه؛ وملـا حشـدت احلشـود مريـن بعـد مـو
؛ لـىب حميـو م1194/هـ591ملوقعـة األرك باألندلـس سنـة 

النـداء، وشـارك ـ هـو وقومـه ـ يف املعركـة؛ 
  . فأصيـب جبـروح؛ مـات متأثـرا ـا

  
OOO  

  
  : أمـا أشهـر أمرائهـم، وملوكهـم؛ فهـم

 أبـو حممـد عبـد احلـق بـن حميـو بـن أيب بكـرـ  
؛ وهـو صاحـب )م1217/هـ614سنـة : ت( ريـينامل

اخلطـوات األوىل حنـو إنشـاء الدولـة املرينيـة؛ 
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وصاحـب جمدهـم، وعزهـم؛ قـال عنـه ابـن 
وكـان عبـد احلـق أكربهـم؛ فقـام : ((خلـدون

بأمـر بـين مريـن؛ وكـان خيـر أميـر عليهـم؛ 
وميـا قيامـا مبصاحلهـم، وتعففـا عمـا يف أيديهـم، وتق

  .1))اجلـادة، ونظـرا يف العواقـب هلـم عـلى
  

أبـو حيـىي أبـو بكـر بـن عبـد احلـق بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( بـن أيب بكـر بـن محامـة املريـين حميـو

؛ وهـو أول مـن أدخـل مالمـح الدولـة )م1160/هـ656
يف الوسـط القبـلي لبـين مريـن؛ وأعلـن بالدعـوة إىل 

فـاء الشرعيـة عـلى الكيـان الـذي احلفصييـن؛ إلض
يتطلـع إلقامتـه؛ وكانـت لـه مواقـع ساخنـة مـع 

  . املوحديـن مبراكـش؛ حالفـه النصـر يف معظمهـا
أبـو يوسـف يعقـوب بـن عبـد احلـق بـن ـ ثـم 

؛ بيـده )م1286/هـ685تـويف سنـة ( املريـين حميـو
 سقطـت دولـة املوحديـن؛ كـان حازمـا، شديـد

ال إىل بـالد األندلـس مـرات ـاملـراس؛ قـام باالنتق
. عديـدة؛ بغـرض اجلهـاد، وصـد هجمـات اإلسبـان

تـويف يف األندلـس عندمـا كـان معسكـرا يف اجلزيـرة 
اخلضـراء للجهـاد؛ ويعتبـر مـن أعظـم سالطيـن بـين 
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مريـن؛ مبـا لـه مـن خـالل محيـدة، وأعمـال 
  . جليلـة

وسـف بـن يعقـوب بـن يعقـوب ي أبـوـ ثـم 
؛ كـان )م1306/هـ706قتـل سنـة ( احلـق املريـين عبـد

ذلـك بيـد مملـوك لـه؛ طعنـه غـدرا؛ وهـو عـلى 
قـضى معظـم حياتـه يف حـروب ضـد بـين . فراشـه

عبـد الـواد، وضـد الثـوار مـن قبيلـه؛ واإلسبانييـن، 
   . وأعـراب املعقـل

عثمـان بـن إدريـس أيب العـالء  أبـو سعيـدـ ثـم 
تـويف ( عبـد اللـه بـن عبـد احلـق املريـين بـنا

؛ يف اجلهـاد باألندلـس؛ وكـان )م1329/هـ730سنـة 
قـد هاجـر إليهـا بعـد فشلـه يف الوصـول إىل عـرش 
بـين مريـن؛ ويف األندلـس ويل مشيخـة الغـزاة؛ فأبـلى 

 732ـت غزواتـه إىل يف اجلهـاد خيـر البـالء؛ إذ وصل
  . غـزوة ضـد اإلفرنـج

أبـو احلسـن علي بـن عثمـان بـن يعقـوب ـ ثـم 
؛ )م1351/هـ752سنـة : ت( عبـد احلـق املريـين بـنا

كـان حمبـا للعلمـاء، مقربـا إياهـم، مستدعيـا 
لكبارهـم يف بالطـه؛ مغرمـا بالبنـاء والعمـران؛ إذ 

ورستانـات، شيـد القصـور، واملـدارس، وامل
وكـان طافـح الطمـوح، ساعيـا . اخل..والقناطـر

ادة أجمـاد مـن سبقـه مـن امللـوك املسلميـن؛ ـالستع
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غيـر أن احلـظ خانـه مرتيـن؛ كانـت آخرهـا هي 
أوالهـا متـت عندمـا : القاضيـة عليـه، وعـلى دولتـه

مـين زميـة منكـرة أمـام جيـوش النصـرى 
يـة هي الـيت قصمـت ظهـره؛ باألندلـس، والثان

وحدثـت حينمـا مـنِي زميتـه الثانيـة؛ أمـام أعـراب 
  . بـين هـالل وسليـم بإفريقيـة

أبـو عنـان فـارس بـن عـلي بـن عثمـان ـ ثـم 
؛ )م1357/هـ759قتـل سنـة ( يعقـوب املريـين بـنا

كـان ـ . خنقـا بيـد وزيـره عمـر الفـردودي
للعلـم، والعلمـاء، وكانـت لـه ـ كوالـده ـ حمبـا 

أيضـا ـ الطموحـات نفسهـا؛ ولكنـه كـان ـ 
كذلـك ـ سـيئ احلـظ؛ فانتـهى بـه األمـر إىل 

  . املـوت بيـد أقـرب مساعديـه
أبـو حممـد عبـد احلـق بـن عثمـان بـن ـ ثـم 

؛ )م1464/هـ869تـويف مقتـوال سنـة ( املريـين أمحـد
ين مريـن؛ ثـارت عليـه وهـو آخـر سالطيـن بـ

رعيتـه؛ بعـد أن استـوزر وزيريـن يهودييـن؛ فـوض 
إليهمـا شئـون الدولـة؛ فأسـاءا السيـرة؛ فاجنـر عـن 
ذلـك اشتعـال ثـورة النـاس عليـه؛ فكانـت ايتـه، 
وايـة الدولـة املرينيـة؛ وقيـام الدولـة الوطاسيـة؛ 

  . بـدال منهـا
OOO  
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  : ـانومـن بـين ياب
  . يابـان بـن جرمـاط بـن مريـنـ جدهـم 

كـان حيـا ( يوسـف بـن عـلي اليابـاينـ ثـم 
؛ واله يعقـوب ابـن عبـد احلـق )م1258/هـ656: سنـة

  .أعمـال بـالد درعـة وأحوازهـا
 عمـر بـن عبـد اللـه بـن عـلي اليابـاينـ ثـم 

؛ واله أبـوعنـان )م1357/هـ759كـان حيـا سنـة (
   . ـة احلجابـةخط

 حممـد بـن العبـاس بـن أيب حيـىي اليابـاينـ ثـم 
؛ ويل وزارة إبراهيـم )م1358/هـ760كـان حيـا سنـة (
  .بـن أيب احلسـن املريـينا

 يعيـش بـن عـلي بـن فـارس اليابـاينـ ثـم 
؛ ويل وزارة حممـد )م1386/هـ788كـان حيـا سنـة (
  . املريـينبـن أيب الفضـل بـن أيب احلسـن ا

 إدريـس بـن مـوسى بـن يوسـف اليابـاينـ ثـم 
؛ ويل وزارة أمحـد بـن )م1387/هـ789كـان حيـا سنـة (

  . أيب سالـم املريـين
كـان حيـا سنـة ( صالـح بـن محـو اليابـاينـ ثـم 

؛ ويل ـ هـو كذلـك ـ وزارة أمحـد )م1387/هـ789
  . بـن أيب سالـم املريـينا

  
OOO  
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  : و وطـاس فمنهـمأمـا بنـ
   .املريـين وطـاس بـن جبـوسـ شيخهـم األول 

؛ عبـد الرمحـن بـن يعقـوب الوطـاسيـ ثـم 
  . وزيـر

أبـو زكريـاء حيـىي بـن زيـان بـن عمـر ـ ثـم 
؛ )م1449/هـ853سنـة : ت( زيـان الوطـاسي بـنا

كـان وزيـرا، ووصيـا عـلى السلطـان الصغيـر عبـد 
   . ان بـن أمحـد املريـينبـن عثمـااحلـق 

أبـو حسـون عـلي بـن يوسـف بـن زيـان ـ ثـم 
؛ ويل وزارة عبـد )م1460/هـ865سنـة : ت( الوطـاسي

بـن عثمـان بعـد مقتـل الوزيـر الوطـاسي ااحلـق 
  . حيـىي بـن زيـان

حيـىي بـن حيـىي بـن زيـان بـن عمـر ـ ثـم 
ان عبد قتـل ذحبـا بأمـر مـن السلطـ( الوطـاسي

؛ ويل وزارة السلطـان املريـين )م1461/هـ866احلـق سنـة 
د احلـق بـن عثمـان؛ ولكنـه قتلـه مـع مجـع ـعب

مـن بـين وطـاس؛ لـكي يتخلـص مـن نفوذهـم، 
  . واستبدادهـم عليـه

حممـد الشيـخ بـن حيـىي بـن زيـان  ـ ثـم
؛ هـو )م1504/هـ910تـويف بفـاس سنـة ( الوطـاسي

يف . أقـام دولـة بـين وطـاس؛ وأول سالطينهـمالـذي 
عهـده استفحـل شـأن الربتغالييـن، واإلسبانييـن؛ إذ 
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استولـوا عـلى آخـر املعاقـل اإلسالميـة ببـالد 
األندلـس، ثـم استولـوا بعدهـا عـلى أصيـال، 
والربجيـة، وأزمـور، وتيـط، وسواحـل السـوس 

  . باملغـرب
ـد بـن حممـد بـن حممـد أبـو العبـاس أمحـ ثـم 

؛ وهـو )م1549/هـ956تـويف بعـد سنـة ( الوطـاسي
آخـر سالطيـن بـين وطـاس؛ تغلـب عليـه السلطـان 
السعـدي؛ حممـد الشيـخ املعـروف باملهـدي؛ فاعتقلـه 

  . مبراكـش، أو يف درعـة حـىت مـات
أبـو احلسـن عـلي بـن حممـد الشيـخ بـن ـ ثـم 
سنـة : ت(أيب حسـون ـاملعـروف ب الوطـاسي حيـىي

؛ هـو ثالـث سالطيـن بـين وطـاس، )م1553/هـ961
ثـار عليـه ابـن أخيـه أبـو . وقبـل األخيـر منهـم

العبـاس أمحـد؛ فسلـم لـه احلكـم مضطـرا؛ ولكنـه 
متكـن مـن اهلـرب إىل املغـرب األوسـط؛ حيـث 

 تـحاستنجـد باألتـراك؛ الذيـن ساعـدوه عـلى ف
وقـت ـ مـن فـاس، وانتزاعهـا ـ لبعـض ال

السعدييـن؛ املتغلبيـن آنـذاك عـلى املغـرب األقـصى؛ 
غيـر أن حماولتـه لـم تعمـر طويـال؛ إذ زحـف إليـه 

  . الشيـخ السعـدي؛ فاستـرد فاسـا، وقتلـهحممـد 
  

OOO  
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فمعلوماتنـا عنهـم ضئيلـة  بنـو توجيـنأمـا 
دوي؛ الـذي اقتصـر جـدا؛ بسـبب حميطهـم البـ
وأشهـر زعمائهـم يف . عـلى إبـراز رؤسائهـم ال غيـر

  : عهـد بـين زيـري الصنهاجييـن؛ هـم
بـن أيب بكـر بـن ) دافليـن( عطيـة بـن دافلتـنـ 

  ). م1004/هـ395كـان حيـا سنـة ( الغلـب
كـان حيـا سنـة ( لقمـان بـن املعتـزـ ثـم 

  ). م1004/هـ395
  : حديـن ترأسهـمويف عهـد املو

 عطيـة بـن منـاد بـن العبـاس بـن دافلتـنـ 
مـن أعـالم ( ؛ املعـروف بعطيـة احليـو)دافليـن(

؛ كانـت لقومـه ـ )القـرن السـادس للهجـرة
برئاستـه ـ وقائـع، وأحـداث ضـد إخواـم، 
  .ومنافسيهـم ـ يف الوقـت نفسـه ـ بـين عبـد الـواد

سنـة : ت( ة بـن منـادالعبـاس بـن عطيــ ثـم 
؛ تراجـع عـن الطاعـة الـيت التـزم ـا )م1210/هـ607

  . سلفـه للموحديـن؛ فدسـوا لـه مـن اغتالـه
: ت( عبـد القـوي بـن العبـاس بـن عطيـةـ ثـم 

؛ وينتسـب إىل بـين منكـوش مـن )م1249/هـ647سنـة 
: قـال فيـه ابـن خلـدون. بـين رسوغيـن

ـك العهـد عبـد القـوي بـن ورئيسهـم لذل((
عبـاس؛ والكـل ألمـره؛ فصـار لـه ملـك بـدوي؛ 
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لـم يفـارق فيـه سكـىن اخليـام، وال إبعـاد 
النجعـة، وال إيـالف الرحلتيـن؛ ينتهـون يف مشاتيهـم 
إىل مصـاب، والـزاب؛ ويرتلـون يف املصائـف 
بالدهـم هـذه مـن التـل؛ ولـم يـزل هـذا شـأن 

  .1))وابنـه حممـد ـوي،عبـد الق
: ت( حممـد بـن عبـد القـوي بـن العبـاس ـ ثـم
؛ قتـل أخـاه يوسـف الـذي )م1285/هـ684سنـة 

خلـف أباهـم يف إمـارة القبيلـة؛ ثـم استقـل 
هـذا وكـان متقلبـا يف والئـه؛ بيـن . برئاستهـا

القـوى املتواجـدة آنـذاك يف بـالد املغـرب؛ فكـان 
بـين عبـد الـواد، ويومـا مـع بـين أيب يومـا مـع 

  . حفـص، ويومـا مـع بـين مريـن
  : أمـا الذيـن ينتسبـون لبـين يدلتـن من بين مـدن فهم

مـن أعـالم ( نصـر بـن سلطـان بـن عيـسىـ 
؛ هـو الـذي استوطـن )القـرن السـادس للهجـرة

  . بقومـه نـواحي اجلعبـات، وتاوغـزوت
 سلطـان ـن عـلي بـن نصـر بـنسالمـة بـ ثـم 

؛ وهـو الـذي )مـن أعـالم القـرن السابـع للهجـرة(
  . شيـد قلعـة تاوغـزوت املسمـاة بامسـه

OOO  
   

                                     
   . 321: ، ص7: العبـر، مج 1
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  : أمـا بنـو يرناتـن مـن بـين رسوغيـن فمنهـم
نصـر بـن عـلي بـن متيـم بـن يوسـف بـن ـ 

  ). مـن أعـالم القـرن السـادس للهجـرة( بونـوال
مـن أعـالم القـرن ( مهيـب بـن نصـرابنـه ـ ثـم 

   ). السـادس للهجـرة
***  

هـذا وقـد الحظنـا ـ مـن خـالل تتبعنـا 
م ـألخبـار القبائـل يف بـالد املغـرب ـ أن اهتماما
درة ـمتباينـة؛ فمنهـم مـن وجـدوا يف أنفسهـم الق

والسلطـان؛ فجعلـوه هدفهـم مللـك عـلى السـعي إىل ا
ي؛ حـىت وصلـوا إليـه؛ ومنهـم مـن عجـز األسـاس

ام ـعـن امللـك؛ فسـعى إىل وجهـة أخـرى؛ كاالهتم
جنـد بيـن القبائـل الـيت .. ومـن هنـا. بالعلـوم

عجـزت عـن الوصـول إىل امللـك؛ اهتمامـا كبيـرا 
فقـد بـرز .. وعليـه. بالشئـون الثقافيـة، والدينيـة

ومـن . ر، والقلـمفيهـا العلمـاء، وأصحـاب الفكـ
مغيلـة، : هـذه القبائـل عـلى سبيـل املثـال

إخل؛ وإىل هـذا .. وعجيسـة، ونفوسـة، وزواوة، ونفـزة
؛ قبيلـة بـين راشـدالصنـف مـن القبائـل؛ تنضـم 

الـيت أعطـت بـالد املغـرب اإلسـالمي عـددا ـ ال 
  :بـأس بـه ـ من العلمـاء؛ منهـم
!!!  
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عبـد النـور بـن أمحـد أبـو جعفـر أمحـد ـ 
؛ وهـو )م1302/هـ702سنـة : ت( املالـقي الراشـدي

ميكـن أن .. مـن بـين راشـد املقيميـن مبالقـة؛ وهنـا
ينطبـق عليـه مـا سبـق ذكـره خبصـوص ملـايـة، 
وصدينـة، وأوربـة؛ تلـك األحيـاء األمازيغيـة الـيت 

، وهـو مـن علمـاء العربيـة. استقـرت باألندلـس
والعـروض، والفقـه، ويقـرض الشعـر؛ كمـا يتمتـع 

ولـه . مبوهبـة صوتيـة أهلتـه إىل جتويـد القـرآن
ـْيـة يف ذكـر : بعـض املؤلفـات؛ منهـا كتـاب احلل

البسملـة والتصليـة، وكتـاب رصـف املبـاين يف 
هـو : ((حـروف املعـاين؛ قـال عنـه ابـن اخلطيـب

يـدل عـلى تقدمـه يف أجـل مـا صنـف، وممـا 
وكتـاب يف العـروض، وكتـاب يف شـواذ . 1))العربيـة

العـروض، وكتـاب يف شـرح الكوامـل؛ أليب مـوسى 
ـْرب أيب عبـد اللـه  اجلـزويل، وكتـاب يف شـرح مغ
ابـن الشـواس؛ لـم يكملـه، وتقييـد عـلى اجلمـل؛ 

  :مـن شعـره. لـم يكتمـل
ى يوأه نم ناسحهلا م يقض  حرالش  

ـَاُء واخلُلُـق   السمـح  لـه اهلمـة العلْي
ـَة يغشى البصائـر نورهـا     له بهج

إنْ غَلَس ارصا األبى بِهـشعتو  ـحبالص  
                                     

  .198: ، ص1: اإلحاطـة، ج  1
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  قفَـوم ـمهظُ سى فَاللَّحنا رإذا م  
ـِه   جـرح  ويف كُـلِّ عضـوٍ من إصابت

 ثَىنا انـراً   إذا متخبىلَّ توـواً  وزه  
ينِـهل نم القَـد ـذَاكل ـارغي  ـحمالر  

دنع هـارهأز تفَحإنْ نو   ـةضور  
فْـحالن ـكـَا ذل ـَّا زهرِه   فَيخجِـلُ ري

  ابتهاجِـه  عند   هو الزمن املَأمـولُ
مفَلــتتغُرـلٌ،  ولَي  ــهبص ـهـح  

  حبـه  لَقَد خامـرت نفِْسي مدامةُ 
ـْبِي من سكْـرِ    املُدامـة ال يصـح فَقَل

  فَبرحـت   هواه  وقَد هام  قَلْبِي في
  ـح  ـسب  بِأسـرارِه  عيـن  لمدمعهـا

  
أبـو عـلي احلسـن الصـويف ـ ثـم الشيـخ الـويل 

بـن مسعـود بـن سعـد املزيـلي  بـن خملـوفا
؛ )م1453/هـ857سنـة : ت(الشهيـر بأبركـان  الراشـدي

وهـو فقيـه مـن الصوفيـة الزهـاد؛ ترجـم لـه ابـن 
مريـم؛ ولكنـه لـم يفـد القـارئ بشيء عـن ثـروة 
الرجـل العلميـة؛ وكـل الـذي سـرده يف ترمجتـه 

؛ نسبهـا حكايـات، وخـوارق عجيبـةطويلـة؛ ال
  . للشيـخ أبركـان
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أبـو عبـد اللـه حممـد بـن احلسـن بـن ـ ثـم 
؛ لـه )م1463/هـ868سنـة : ت( خملـوف الراشـدي

الثاقـب يف لغـة ابـن : بعـض املؤلفـات؛ منهـا
احلاجـب، وثالثـة شـروح عـلى الشفـا؛ أكربهـا يف 

بالغنيـة، وتعليـق رجـال جملديـن؛ وهـو املسـمى 
  . ابـن احلاجـب، ومؤلفـات أخـرى

حممـد بـن عيـاد الكبيـر املعمـراين ـ ثـم 
؛ كـان شاعـرا، )م1556/هـ964سنـة : ت( الراشـدي

  . وحمدثـا، وحنويـا، وفقيهـا، وأصوليـا، ومنطقيـا
أبـو حممـد العـريب بـن عـلي املشـريف ـ ثـم 
؛ مـن األدبـاء، )م1684/هـ1096سنـة : ت( الراشـدي

فتـح املنـان شـرح : واملؤرخيـن؛ لـه مؤلفـات منهـا
  . قصيـدة ابـن الونـان؛ يف جملديـن

تـويف حـوايل سنـة ( عبـد القـادر الراشـديـ ثـم 
اد؛ ويل ـ؛ فقيـه مـن أصحـاب االجته)م1700/هـ1112

: قضـاء قسنطينـة، واإلفتـاء ـا؛ لـه مؤلفـات منهـا
ة عـلى شـرح السيـد للمواقـف العضديـة، حاشيـ

وكتـاب عائـالت قسنطينـة وقبائلهـا وعرـا 
  . وبربرهـا، ورسالـة يف حتريـم الدخـان

ن عبـد اللـه ـأبـو املكـارم عبـد القـادر بـ ثـم 
املعـروف بسقـط  املشـريف الغريـسي بـن حممـدا
؛ وهـو مـن احلدثيـن، )م1778/هـ1192سنـة : ت(

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

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


  

: ؤرخيـن؛ وهـو صاحـب الرسالـة املعنونـة بـوامل
جـة الناظـر يف أخبـار الداخليـن حتـت واليـة 

   . اإلسبانييـن بوهـران مـن األعـراب كبـين عامـر
حممـد بـن أمحـد بـن عبـد القـادر بـن ـ ثـم 

املعـروف حممـد الراشـدي املعسكـري اجلزائـري 
؛ هـو أحـد )م1823/هـ1239سنـة : ت( أيب راسـب

العلمـاء املهتميـن بالتاريـخ، واحلديـث ورجالـه، 
: كتابـا؛ أمههـا 50والفقـه، واألدب؛ ألـف حـويل 

تفسيـر القـرآن، لـب أفيـاخي يف عـدة أشيـاخي، 
وختريـج أحاديـث دالئـل اخليـرات، وشـرح 
املقامـات احلريريـة، والسيـف املنتـضى فيمـا رويتـه 

مرتـضى، ومـروج الذهـب يف نبـذة  د الشيـخـبأساني
النسـب ومـن إىل الشـرف انتـمى وذهـب، وذيـل 
القرطـاس يف ملـوك بـين وطـاس، ودر السحابـة 
فيمـن دخـل املغـرب األقـصى مـن الصحابـة، 
والزمـردة الورديـة يف امللـوك السعديـة، واخليـر 
املعلـوم يف كـل مـن اختـرع نوعـا مـن أنـواع 

وم، وحاشيـة عـلى املكـودي، وحاشيـة عـلى العلـ
السعـد، وحاشيـة عـلى الشـرح الكبيـر للخـراشي، 
وشـرح العقيقيـة، وشـرح الشمقمقيـة، وشـرح 
احللـل السندسيـة، وكتـاب التأسيـس، ودرء الشقـاوة، 
وفتـح اإللـه ومنتـه يف التحـدث بفضـل ريب ونعمتـه، 
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د والتصـوف والفتاوى، واحلـاوي اجلامـع بيـن التوحيـ
   . وكتـاب عـن رحلتـه يف املشـرق واملغـرب

املعـروف  أبـو راشـد عمـار الراشـديـ ثـم 
؛ مـن )م1835/هـ1251تـويف بقسنطينـة سنـة (بالغـريب 

أهـل الفقـه، والعلـم، واملعرفـة؛ ومـن امللميـن 
األدب؛ ويل إفتـاء املالكيـة؛ لـه نظـم، وألـف ـب

  . لى شـرح الشربخيـيت عـلى املختصـرحاشيـة عـ
  

OOO  
  

اء بـين راشـد، وزعماؤهـم األوائـل ـأمـا رؤس
  : فهـم
مـن أعـالم ( ديـإبراهيـم بـن عمـران الراشـ 

وىل رئاستهـم ـ؛ كـان يت)القـرن السـادس للهجـرة
عنـد زحفهـم حنـو التلـول مـع بـين عبـد الـواد؛ 

  . يف عهـد املوحديـن
مـن أعـالم ( ار بـن عمـران الراشـديـمونزـ ثـم 

؛ استبـد عـلى أخيـه )القـرن السـادس للهجـرة
إبراهيـم، وأزاحـه مـن مرتبـة الرئاسـة، وتوالهـا 

  . بـدال منـه
مـن ( مقاتـل بـن ونزمـار بـن عمـرانـ ثـم 

؛ خلـف والـده )أعـالم القـرن السابـع للهجـرة
اهيـم؛ وأحـدث  ونزمـار؛ بعـد أن قتـل عمـه إبر
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ا بيـن أسـرة بـين عمـران؛ فأضحـوا ـبذلـك انقسام
؛ إال أن بـين وبنـو ونزمـار، بنـو إبراهيـم: قسميـن

  . إبراهيـم كانـوا أظهـر
: ت( ونزمـار بـن إبراهيـم بـن عمـرانـ ثـم 

؛ كـان معاصـرا ليغمراسـن بـن )م1291/هـ690سنـة 
  . زيـان

سى بـن عبـد الرمحـن أبـو حيـىي بـن مـوـ ثـم 
كـان حيـا ( بـن إبراهيـم الراشـدي بـن ونزمـارا

؛ وهي السنـة الـيت احتـل فيهـا )م1336/هـ737سنـة 
أبـو احلسـن املريـين تلمسـان، واملغـرب األوسـط؛ 
فنقـل ـ تبعـا لذلـك ـ أعيـان زناتـة يف تلـك 
الديـار ـ إىل املغـرب األقـصى؛ ومـن بيـن مـن 

  . م أبـو حيـىي بـن مـوسى هـذانقلهـ
 زيـان بـن أيب حيـىي بـن مـوسى الراشـديـ ثـم 

؛ عـاد إىل وطنـه مـن )م1366/هـ768قتـل سنـة (
منفـاه باملغـرب؛ يف عهـد أيب محـو الثـاين؛ فاحتـفى 
بـه عنـد قدومـه؛ ولكنـه اـم بالتجسـس لسالطيـن 

 املـرة املغـرب؛ فسجنـه مرتيـن؛ حيـث قتلـه يف
   .الثانيـة  يف سجنـه

!!!  
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ومثـة ـ أيضـا ـ علمـاء مـن اإلباضييـن؛ 
ينتسبـون إىل بـين واسيـن، وكانـوا معروفيـن باسـم 
هـذه القبيلـة األم؛ قبـل أن تتشعـب أحياؤهـا، 

وديـار هـؤالء العلمـاء؛ . وتستقـل بطوـا بنفسهـا
أن ينتقـل هي الديـار القدميـة لبـين واسيـن؛ قبـل 

مجهورهـم إىل تلـول املغـرب األوسـط؛ وهي بـالد 
  : اجلريـد؛ ومـن هـؤالء العلمـاء

؛ أي أبـو القاسـم يزيـد بـن خملـد الوسيـاينـ 
مـن أعـالم (الواسيـين؛ نسبـة إىل بـين واسيـن؛ 

؛ وهـو مـن حامـة )القـرن الرابـع للهجـرة
اللسـان،  :األدب، وعلـومـقسطيليـة؛ لـه درايـة ب

واألصـول، والفـروع، واحلديـث، والفقـه، والقـرآن، 
والسيـرة؛ قُتـل بأمـر مـن املعـز لديـن اللـه 

  . الفاطـمي؛ بسبـب وشايـة مـن أحـد اليهـود
 ـال بـن زلتـاف الوسيـاينغأبـو خـزر يـ ثـم 

ـه، ؛ فقي)مـن أعـالم القـرن الرابـع للهجـرة(
بـن يزيـد يف مرحلـة اسـم وحمـدث؛ رافـق أبـو الق

الدراسـة، والعطـاء العلـمي؛ ثـار عـلى املعـز 
مي؛ بعـد مقتـل رفيقـه أيب القاسـم؛ ولكنـه ـالفاط

استفـاد مـن العفـو؛ وأصبـح مـن املقربيـن إىل 
املعـز؛ حيـث أخـذه معـه  إىل مصـر عندمـا انتقـل 

  .إليهـا؛ وامتـد عمـره إىل عهـد ولـده نـزار
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أبـو عبـد اللـه حممـد بـن سودريـن ثـم  ـ
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن ( الوسيـاين
؛ وهـو مـن العلمـاء البارزيـن؛ لـه إملـام )اخلامـس

  . بعلـوم النظـر واملنطـق، والعلـوم الشرعيـة
أبـو حممـد عبـد اللـه بـن زورستـن ـ ثـم 
ن القـرن مـن أعـالم النصـف األول مـ( الوسيـاين
؛ وهـو مـن شيـوخ اإلباضيـة امللميـن )اخلامـس

  . بالعلـوم الشرعيـة، واملنطـق
 محـودي بـن زورستـن الوسيـاين ميمـونـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن اخلامـس (
: ؛ أحـد علمـاء اإلباضيـة املستوعبيـن لعلـوم)للهجـرة

   .النظـر واملنطـق، والعلـوم الشرعيـة
مـن أعـالم ( أبـو جعفـر أمحـد بـن خيـرانـ ثـم 

؛ وهـو )النصـف األول مـن القـرن اخلامـس للهجـرة
مـن علمـاء اإلباضيـة اتهديـن؛ اشتهـر بالـورع، 

  . والكـرم
 أبـو حممـد ماكسـن بـن اخليـر الوسيـاينـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن اخلامـس (
الـم إبـاضي؛ كـف بصـره وهـو ؛ ع)للهجـرة

صغيـر؛ ومـع هـذا لـم متنعـه علتـه مـن التعلـم؛ 
   . حـىت أضـحى مـن العلمـاء البارزيـن
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أبـو عبـد اللـه مزيـن بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن ( الوسيـاين

  . ؛ وهـو أحـد علمـاء اإلباضيـة)اخلامـس للهجـرة
مـن أعـالم ( يوسـف بـن أمحـد الوسيـاين ـ ثـم

؛ قـال )النصـف الثـاين مـن القـرن السـادس للهجـرة
وأمـا يوسـف بـن أمحـد فـال : ((عنـه الدرجيـين

يبعـد أن يكـون حامـل فقـه إىل مـن هـو أفقـه 
منـه؛ فإنـه كـان حفاظـا؛ ولكـن ال حيسـن 

ـف وكـان الشيـخ يوس...التصـرف فيمـا حيفظـه
اد؛ ذا مخـول، واقتصـار ـكثيـر الـورع، واالجته

  .1))ويستفـاد ممـن يتعلـم منـه
أبـو الربيـع سليمـان بـن عبـد السـالم ـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف الثـاين ( الوسيـاين بـن حسـانا
؛ وهـو مـن كبـار )مـن القـرن السـادس للهجـرة

ـه علمـاء اإلباضيـة؛ راويـة، مـن املؤرخيـن؛ ل
  .   مشاركـة يف السيـر

***  
ربـوع يف  بـين واسيـنتنتشـر مواطـن  :ـ مواطنهـم

جهـات إذ كانـوا يف . إفريقيـة، واملغـرب األوسـط
 وإىل الغـرب مـن. وتـوزر، وبـالد احلمـة، قسطيليـة

جبـال أوراس ، ويف ورتاجـن بنـو يسكـن قابـس
                                     

  .512: ، ص2: طبقـات المشائـخ بالمغـرب، ج 1
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ون ، ويوجـد آخـريوجـد حي مـن بـين عبـد الـواد
، وأرض الـزاب، بـين واسيـن بصحـراء برقـةمـن 

بنـو الـيت يسكـن يف بعضهـا  وقصـور غدامـس
ويف قصـور . ؛ وهـم مـن بـين مريـنوطـاس
أحيـاء منهـم؛ وقـد مسيـت تلـك الديـار  مصـاب

ويسكـن يف تلـك البـالد ـ باإلضافـة إىل . ـم
 وبـين فئـات مـن بـين عبـد الـواد،مصـاب ـ 

. ؛ وهـم مجيعـا أبنـاء باديـنتوجيـن، وبـين زردال
وجـل بـين واسيـن كانـوا متواجديـن يف السهـوب 

. بيـن ملويـة، وجبـل بـين راشـداحملصـورة مـا 
ويف أواخـر الدولـة املوحديـة تغلبـوا عـلى تلـول 
املغـرب األوسـط كافـة؛ سـواء باإلقطـاع، أو 

أحيائهـم ـ فيمـا  باالحتالل، ثـم تدرجـت بعـض
  .2بعـد ـ حنـو امللـك القاهـر

هـذا وقـد عـرف ـ أيضـا ـ بعـض أعالمهـم 
بنسبتهـم إىل زناتـة مباشـرة؛ وهي قبيلتهـم األم؛ دون 
  : معرفـة البطـون الـيت ينتمـون إليهـا؛ ومـن هـؤالء

 أبـو عبـد الرمحـان بكـر بـن محـاد بـن سهـلـ 
تـويف ( عيـل التاهـريت الزنـايتابـن إمسا) أو سهـر(

؛ وهـو مـن فحـول )م908/هـ296بتاهـرت سنـة 
الشعـراء باملغـرب اإلسـالمي؛ ولكـن أكثـر شعـره 

                                     
  .124ــ  120: ، ص ص7: ابـن خلـدون؛ العبـر، مج 2
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وقـد مجـع . ضـاع، ولـم يصـل إلينـا منـه إال قليلـه
األستـاذ حممـد بـن رمضـان شـاوش؛ منـه بعـض 

مـن القصائـد، واملقطوعـات؛ الـيت كانـت مبعثـرة ض
املصـادر األدبيـة، والتارخييـة املختلفـة؛ ووصـل عـدد 

. مائـة وعشـرة أبيـات ال غيـر: مـا عثـر عليـه
 1:وذكـر ابـن عـذاري خبـر ابـن محـاد بقولـه

بـن محـاد بـن اكْـر عبـد الرمحـن ب مـات أبـو((
سهـر بـن أيب إمساعيـل؛ وهـو زنـاتي؛ يف شـوال 

حمـة؛ جبـويفّ مدينـة تيهـرت؛ وـا  بقلعـة ابـن
كـان مولـده، ومنشـأه؛ صـلى عليـه مـوسى بـن 

ارسي الفقيـه؛ وهـو يـوم مـات ابـن سـت ـالف
وتسعيـن سنـة؛ ورحـل بكْـر إىل املشـرق يف سنـة 

؛ وهـو حـدثُ السـن؛ فسمـع مـن ]م832[/هـ217
ـاً باحلديـث، الفقهـاء، وجلَّـة العلمـاء؛ وكـان عامل

ومتييـز الرجـال؛ وشاعـراً مفْلقـاً؛ ومـدح املُعتصـم؛ 
ووصلـه بصـالت جزيلـة؛ واجتمـع حببيـب، 
ـِل، وعـلي بـن اجلَهـم، وغريهـم  وصريـع، ودعب

ولـه أبيـات إىل املعتصـم؛ . مـن شعـراء العـراق
  :حيرضـه فيهـا عـلى دعبـل؛ وهي
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املُؤ يـرو أمجهأينِيـنم  طَـههرو  
ـِلُ العرِيضة  ويمشي على األرضِ    دعب

كَانـهى ثَبِيـراً مسي أرأما والَّـذ  
ـَا لـذَاك تزلْـزلُ   لقَد كَـادت الدني

ـهلبِفْض نِيـنماملُؤ يـرأم ـنلَكو  
 ـمهفُـو يعفي  ـُولُ  أو   فَيفْعـلُ  يق

  
قتلتـه واللـه : "اتبـه حبيـب فيـه؛ وقـال لـهفع

  :فقـال يف قصيدتـه هـذه ؛"يـا بكـر
  :الَ ليـوعاتبـنِي فيه حبيـب وق

  "لسانـك محـذُور وسمـك يقْتـلُ"
  وإينِّ وإنْ صرفْت في الشعرِ منطقي

ـْت فيـه وأعـدلُ   .))ألنصـف فيما قُل
  

ومـن شعـره الـذي يصـف فيـه طقـس 
  :تاهـرت البـارد
ـنشا أخم   دـرالب ـهانريعو  

تـراهبِت ـسمالش فأطْـرو  
بمِ إذَاـتيالغ نو مد  تـدا بم  

ـا تهكَأنـتخت  ـنم ـرشن  
  نحـن في بحـرٍ بـالَ لُجـة

يحا الرجتْرِي بِن لىع  ـتمالس  
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تـدا بسِ إذَا ممبِالش حـْر   نف
ـتبي  بِالسالـذم  ـةحكَفَر     

  
عـاد إىل مسقـط رأسـه تاهـرت؛ هاربـا مـن 
بطـش األميـر إبراهيـم بـن أمحـد بـن األغلـب؛ 
فاعتـرض طريقـه اللصـوص؛ بالقـرب مـن تاهـرت؛ 

ن محـة؛ وذلـك سنـة يف املكـان املسـمى بقلعـة ابـ
روح ـ؛ فقتلـوا ولـده، وجرحـوه هـو جبم907/هـ295

وهـذه . بليغـة؛ مـات متأثـرا ـا؛ فيمـا بعـد
  :أبيـات مـن قصيـدة قاهلـا يف رثـاء ولـده

ـَّوا ـَّة إذْ تول   بكَيـت عـلى األحب
ـَوا ـَو أني هلَكْت بك   علَيـا  ول

ـَ   ذُخـراً كَانَ   اؤكفَيا نسـلي بق
ـَاد كَيـا   وفَقْدك قَد كَوى األكْب

  خلْـو  بِأننِي منـك كَفَى حزنـاً 
يـتقبو ـتيم ـكأنـا  ويح  

لَمو  أك  لَم ـتسئـاـآيِسـاً فَي  
ـَّا ـَك من يدي   رميت التراب فَوق

ـْق إذْ ـُوا فَلَيت اخلَل   أطَاعـوا  خلق
كْـرا بي ـكت لَم كتلَيـا  ويش  

  سراعـاً  تسـر بِأشهـرٍ تمـضي
 يهـنالي لَيى فـْو   ـاـطَي وتط
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ـْس ـَا لَي ـْرح بِدني   تبـقى  فَالَ تف
  بنيـا  والَ تأسـف علَيهـا يـا

ـَاُء   شمـسٍ  غُروب  فَقَد قَطَع البق
   اـومطْلَعهـا عـلى يـا أخيـ

لُـوهجي ـمالْه ـسلَيو  هـنـار  
 ـَه ـَدور ل   والثُّريـا   الفَراقـد ت

  
  :ويف قصيـدة أخـرى؛ قـال يـرثي ولـده أيضـا

  الَحـق  بِك  وهـونَ وجدي أننِي
ي احلَيي فقَـائأنَّ بيـوقَل لُــاة  

ـقىبي سأنْ لَيبِيبِ  ولْحل  ـهبِيبح  
  ولَيـس بِبـاقٍ للْخليـلِ خليـلُ

هدـرا يمم نـُولَ احلُـز   ولَو أنَّ ط
  لَالَزمـنِي حـزنٌ علَيـه طَوِيـلُ

  
  :وملـا أحـس بدنـو أجلـه قـال يـرثي نفسـه

ـُو اجلَملْأحبو إىلَ املَوت كَ   ما يحب
ف ـسا لَيـاَءنِي مقَد جح ـلْيـهي  

  
  :وقـال يف قاتـل عـلي كـرم اللـه وجهـه

  قْلْ البنِ ملْجـم واألقْـدار غَالبـة
  هدمت ويلَـك لإلسـالَمِ أركَانـا
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ـَدمِ على   قَتلْت أفْضلَ من يمشي   ق
  ـاـوإميان إسالَمـاً  اسِوأولَ النـ

 آناسِ بِالقُـرالن لَمأعو  ـُم   بِمـا ث
  وتبيانـا سـن الرسـولُ لَنا شرعاً 

الن ـرهـصهـراصنو الَهـومو بِي  
  أضحـت مناقبـه نـوراً وبرهانـا

ودغْمِ احلَسر لىـه عنكَانَ ملَـ  وه  
  مكَانُ هارونَ من موسى بنِ عمرانـا

  ذَكَراً وكَانَ في احلَربِ سيفاً صارِماً 
  أقْرانـا رانُـلَيثـاً إذَا لَـقي األقْـ

  
أبـو احلسـن صالـح الزنـايت اإلشبيـلي ـ ثـم 

؛ كـان مـن أهـل )م1191/هـ587سنـة : ت( العابـد
ـد؛ قـضى أيامـه يف ورع، زاه اخليـر والصـالح،

تـالوة كتـاب اللـه؛ وال يشغـل نفسـه مبشاغـل 
  . الدنيـا أبـدا

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن خلـف بـن ـ ثـم 
 األحـوص البلنـسي الزنـايت مـرزوق بـن أيب

؛ قـال )م1202/هـ599سنـة : ت(املعـروف بابـن نسـع 
ا وكـان مقرئـا صاحلـا، زاهـد: ((فيـه ابـن األبـار

ورعـا؛ أخـذ عنـه النـاس؛ وكثيـرا مـا كـان 
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يسمـع كتـاب السيـرة؛ لعلـو إسنـاده فيـه، 
  .1))كـان حيفظهمـا وكذلـك اإلستيعـاب؛ حـىت

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن حممـد بـن ـ ثـم 
املعـروف بابـن حـايف رأسـه  عبـد اللـه الزنـايت

لـه نظـم؛ ؛ مـن فقهـاء املالكيـة؛ )هـ725سنـة : ت(
  :منـه

ـَة    كَأنْ لَم يكُن بيـن ولَم تكُن فُرق
يا بـالَقي   ـإذَا  كَانَ ماقِ تالفُـر ن  

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  مسكــان) 3( 

أبنـاء مسكـان بـن حيـىي بـن ضـري وهـم 
ذكـر ابـن . زحيـك بـن مادغيـس األبتـر بـنا

غيـر . ةزواغـة، وزواو: خلـدون بطنيـن منهـم؛ مهـا
مـرة  زواوةأنـه اضطـرب يف موقفـه؛ حيـن أدرج 

البتـري، ومـرة بيـن  بـين مسكـان بـن حيـىيضمـن 
؛ معلـال ذلـك بكـون نسابـة قبائـل كتامـة الربنسيـة

وا زواوة ضمـن بـين مسكـان بـن ـالرببـر قـد أدرج
ىي، بينمـا أدرجهـم ابـن حـزم ضمـن أحيـاء ـحي

زم؛ ـفيميـل إىل رأي ابـن ح أمـا هـو. كتامـة
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مستنـدا إىل كـون مواطـن زواوة تقـع يف جـوار 
ويـرى أن سبـب اخلطـأ الـذي . مواطـن كتامـة

اس الـذي سببـه ـوقـع فيـه غيـره؛ يعـود لاللتب
زواوة، : التصحيـف، واخللـط بيـن قبيلتيـن؛ مهـا

ولكـن عبـد الوهـاب بـن منصـور حـاول .  وزوازة
ويظهـر يل أن ابـن : ((اس بقولـهـهـذا االلتبتصحيـح 

خلـدون نفسـه وقـع هنـا يف خطـأ؛ بسبـب 
م الـذي صحـف، وكـان مثـار ـالتصحيـف، فاالس

الـيت مسيـت ـا  زوارة بالـراءاس هـو ـهـذا االلتب
مدينـة، وتعـرف ـا بطـون إىل اليـوم، وليـس 

ر؛ يف قديـم الـيت ال تعـرف بيـن قبائـل الرببـزوازة 
ومـع وجاهـة هـذا الـرأي األخيـر؛ . 1))وال حديـث

إال أنـه ال يكـفي إلقنـاع احملققيـن؛ فالتصحيـف 
ممكـن حدوثـه ـ أيضـا ـ يف اسـم زوارة نفسهـا؛ 
خاصـة وأن هـذه التسميـة لـم نعثـر عليهـا حمققـة، 
ومنسوبـة لقبيلـة مـا؛ يف املصـادر التارخييـة القدميـة؛ 

وال . الـيت أعـدت قبـل القـرن السابـع للهجـرةو
يكـفي وجـود مدينـة، أو قبيلـة ـذا االسـم يف 

. للتدليـل عـلى صحـة تلـك املزاعـم. هـذه األيـام
فعـلى . فاسـم املدينـة ـ أيضـا ـ معـرض للتحريـف

توجـد ـ يف أيامنـا هـذه ـ باجلزائـر؛ : سبيـل املثـال
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؛ بينمـا هي بالـراء تامنراسـتـاس مدينـة يسميهـا الن
؛ إذ حتولـت بالغيـن تامنغاسـتيف األصـل تسـمى 

أال حيتمـل .. وعليـه. الغيـن إىل راء؛ بسبـب اللهجـات
؛ ثـم تعرضـت زوارةهي  زواغـةأن تكـون 

  للتصحيـف؟ 
وبينمـا خلـت املصـادر القدميـة مـن تسميـة 

القلقشنـدي؛  قبيلـة ـذا االسـم؛ جندهـا يف كتـاب
؛ مـع أنـه ال )ايـة األرب يف معرفـة أنسـاب العـرب(

يذكـر ـ يف حـرف الـزاي ـ زواوة، وال زواغـة؛ 
بنـو زوارة بطـن : ((وخيلـط يف األمـر حيـن يقـول

وهـم . مـن صنهاجـة؛ مـن الربانـس؛ مـن الرببـر
... بربـر بنـو زوارة بـن صنهاجـة بـن برنـس بـن

بنـو ويقـال هلـم  ]بالعيـن املهملـة[ ـةبنـو زواع
ومـن . 1))بطـن مـن ضـري: أبيهـمباسـم  زواعـة

سبـق ذكـره؛ يبـدو أن التصحيـف بـدأ  خـالل مـا
بعيـد عـن زمـن القلقشنـدي؛ الـذي  يف زمـن غيـر

ورمبـا ال يتجـاوز زمـن . هـ821ويف يف عـام ـت
سابـع التصحيـف؛ النصـف األخيـر مـن القـرن ال

ونظـرا لغيـاب الدليـل القاطـع، والسنـد . للهجـرة
املقنـع؛ سنسجـل مـا هـو متوفـر لدينـا، ونتـرك 

.. وعليـه. البـاب مفتوحـا للمزيـد مـن التحقيـق
                                     

 .276: ص 1

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

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


  

مـن بيـن أحيـاء  زوارة، وزواغـة؛ وزواوةسنعتبـر 
  .بـين مسكـان بـن حيـىي؛ حـىت يثبـت غيـر هـذا

  
ÉÉÉ    

  
  :ـ  زوارة

لـم أعثـر ـ كمـا سبـق أن ذكـرت ـ يف 
املصـادر التارخييـة القدميـة املتوفـرة عـلى قبيلـة 

؛ إالّ فيمـا ورد مـن خلـط بالـراء زوارةتسـمى 
ضمـن كتـاب ايـة األرب، ومـا  ذكـره عبـد 
الوهـاب بـن منصـور يف كتابـه ـ احلديـث ـ 

ن يف حيـث يقـول بأـم مندجمـو. قبائـل املغـرب
دوار سيـدي ( بـين مـوسىقبيلـة : قبائـل أخـرى هي

، وقبيلـة )دوار الشركـة( صنهاجـة، وقبيلـة )محـودة
. باملغـرب األوسـط) دوار الصـوادق( أوالد عطيـة
ال أدري إن كـان هـذا يكـفي؛ .. ومـن جهـيت

اج ـ؛ فاالندمزوارةكدليـل عـلى وجـود قبيلـة باسـم 
هـل احتفـظ املندجمـون باسـم ف.. يتبعـه الذوبـان
؟ ومـن جهـة أخـرى؛ يشيـر عبـد ..قبيلتهـم زوارة

الوهـاب بـن منصـور ـ أيضـا ـ إىل املدينـة 
اة بامسهـم؛ يف اجلهـة الغربيـة مـن ـالساحليـة املسم

  . طرابلـس
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وإذا مـا تصفحنـا مصـدرا قدميـا؛ مثـل كتـاب 
يف عـام  عـدالرحلـة املغربيـة للعبـدري؛ الـذي أُ

؛ يف سيـاق قريـة زوارةهـ؛ جنـده يذكـر اسـم 688
عـام، وبأسلـوب غامـض؛ عـن شيء امسـه زوارة؛ 
ولكـن يصعـب عـلى القـارئ التمييـز إن كـان 

أمـا . املقصـود ـا اسـم قبيلـة، أو اسـم قريـة
ـّاين  فتكلـم عـن ) هـ717الـذي تـويف سنـة (التج

؛ الـيت كانـت زوارة الكبـرى: ـنكاسـم ملكاني زوارة
؛ الـيت كانـت وزوارة الصغـرىتسـمى كوطيـن، 

أمـا الورتـالين يف رحلتـه؛ . تسـمى بلـد املرابطيـن
هـ؛ فقـد ذكـر يف كتابـه 1179الـيت متـت يف عـام 

زوارة : ثالثـة أماكـن ـ متقاربـة ـ تسـمى زوارة؛ هي
أو  شرقيـةاخلاليـة، وزوارة العامـرة، وزوارة ال

  ). الكبـرى(
أمـا حممـد عـلي دبـوز؛ فـال يذكـر مـن بيـن 

؛ وإن كـان قـد أشـار إىل لـزوارةالقبائـل امسـا 
االسـم عـلى أنـه إلحـدى املـدن القريبـة مـن 
: طرابلـس؛ الـيت خلفـت مدينـة زواغـة املندثـرة

. ليسـت زواغـة هي زوارة كمـا يعتقـد الكثيـرون((
واغـة كانـت يف القـرن الثـاين والثالـث إن ز

] وق الـزايـبالسكـون ف[اهلجـري، أمـا زوارة 
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وزواغـة . مـن اهلجـرة 380فنشـأت يف سنـة 
وأرى أن زوارة نشـأت ...انقرضـت وزوارة ال زالـت

فهاجـر أهـل زواغـة إليهـا  ملـا انقرضـت زواغـة؛
ـدو أنـه ال وبعـد الـذي ذكرنـاه؛ يب. 1))فعمروهـا

داعي لذكـر املزيـد مـن املصـادر األخـرى؛ الـيت 
ال ـجـاءت بعـد رحلـة التجـاين؛ الحتمـال انتق

؛ وعليـه. اس، والتصحيـفـالعـدوى، وانتشـار االلتب
هـذه تعرضـت ـ  زوارةأال تكـون تسميـة .. نتسـاءل

كمـا حـدث ملدينـة  ؟بدورهـا ـ للتصحيـف
أنـه .. وخالصـة القـول )..تامنراسـت( تامنغاسـت

ت ـ حـىت اآلن ـ وجـود قبيلـة باسـم ـلـم يثب
م أمـر ــذا االس مكـان؛ وإن كـان وجـود زوارة

  . ثابـت ال حمالـة
  

ÉÉÉ  
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  :ـ  زواغــة
ـ باتفـاق املؤرخيـن ،  بنـو زواغـة ينـدرج

أبنـاء زواغ بـن مسكـان بـن والنسابيـن ـ ضمـن 
وأمـا زواغـة : ((ـن خلـدون عنهـمويقـول اب. حيـىي

فلـم يتـأد إلينـا مـن أخبارهـم، وتصاريـف 
ثـم يذكـر . 1))أحواهلـم مـا نعمـل فيـه األقـالم

 بنـو دمـر بـن زواغ: ثـالث مـن بطوـم؛ هـم
املعـروف بدمـر  الغانـاهـذا ليـس هـو  ودمـر(

وبنـو ماجـر بـن تيفـون بـن ، )السابـق الذكـر
  . ، وبنـو واطيـل بـن زحيـك بـن زواغزواغ

  
!!!  

  
  : مـن علمـاء زواغـة :ـ أعياـم

مـن ( أبـو اخلطـاب وسيـم بـن ستتـن الـزواغيـ 
؛ )أعـالم النصـف األول مـن القـرن الرابـع للهجـرة

وهـو مـن العلمـاء اإلباضييـن؛ عـرف بفضلـه، 
  . وصالحـه
ن أعـالم مـ( أيـوب بـن كالبـة الـزواغيـ ثـم 

؛ وهـو )النصـف األول مـن القـرن الرابـع للهجـرة
مـن أفاضـل علمـاء اإلباضيـة؛ اشتهـر بالثـراء، 
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والكـرم؛ وقـد تناقـل األخباريـون حكايـات عديـدة 
عـن جـوده، وكرمـه؛ باإلضافـة إىل علمـه، 

  .  وصالحـه
 أبـو مـوسى عيـسى بـن السمـح الـزواغيـ ثـم 

النصـف األول مـن القـرن الرابـع مـن أعيـان (
؛ وهـو مـن علمـاء املذهـب اإلبـاضي؛ )للهجـرة

وى، والصـالح؛ وكـان مـن رجـال ـاشتهـر بالتق
  . الفتـوى

مـن أعـالم ( يزيـد بـن خيلـف الـزواغيـ ثـم 
؛ )النصـف الثـاين مـن القـرن اخلامـس للهجـرة

  . وهـو مـن علمـاء اإلباضيـة بـوادي ريـغ
  

***  
أـم موزعـون  1يقـول ابـن خلـدون :ـ مواطنهـم

بيـن القبائـل، ومتفرقـون يف نـواحي طرابلـس؛ حيـث 
يتواجـد اجلبـل املعـروف بأحـد بطوـم؛ وهـو 

جبـال ، ويف قسنطينـةويف جهـات . جبـل دمـر
وكـذا . بنـو واطيـلمجاعـة منهـم امسهـم  شلـف

. يتواجـد بعضهـم احلـال؛ يف نـواحي فـاس؛ أيـن
مبـارك امليـلي إىل مواطـن زواغـة  وحيـن أشـار

ميلـة فريـق يعرفـون  ومنهـم قـرب: ((قـال
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ور أن آخريـن ـويقـول ابـن منص. 2))بزواغـة
ويـرى أـم كانـوا يف . بفـج مزالـةمتواجـدون 

تلـك الديـار يف أول الفتـح اإلسـالمي؛ وينسـب 
وبيـن فـاس، متـد بيـن امل بسيـط زواغـةإليهـم 

  .1صفـرو، وجبـل كنـدر
  

ÉÉÉ  
  

  :ـ  زواوة
إذا كـان ابـن خلـدون قـد تذبـذب يف حكمـه 

؛ فإنـه باملقابـل خصـص هلـم زواوةخبصـوص انتمـاء 
فصـال رئيسيـا بيـن قبائـل البتـر؛ إذ نسبهـم ـ مـن 

. بـن ضـريامسكـان بـن حيـىي خاللـه ـ إىل 
ببعـض الفقـرات؛ الـيت كررهـا  وباملقابـل اكتـفى

وقـد تأثـر . عنهـم يف الفصـول املخصصـة للربانـس
ابـن خلـدون ـ يف رأيـه هـذا ـ بـرأي ابـن حـزم؛ 
الـذي ينسـب زواوة إىل كتامـة؛ ثـم يعلـل ابـن 
. خلـدون ذلـك؛ بكوـم متجاوريـن يف األوطـان

وأكثـر النـاس جاهلـون : ((ولـمـع أنـه يق
الرببـر عـلى أـم مـن  وعامـة نسابـة. بهـمبنس
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وأـم  بـين مسكـان بـن حيـىي بـن ضريـس،
والغريـب يف األمـر ـ هنـا ـ . 1))وة زواغـةـاخ

هـو موقـف ابـن خلـدون املنحـاز إىل رأي ابـن 
حـزم؛ ذلـك الـرأي الـذي خيالـف أقـوال نسابـة 

نـص الرببـر عامـة مـع أنـه اعتـرض عليـه يف 
نسابـة ((آخـر؛ مرجحـا أقـوال مـن مساهـم بـ 

وذكـر : ((فقـال حيـن تكلـم عـن لواتـة)) الرببـر
حـزم أن نسابـة الرببـر يزعمـون أن سدراتـة،  ابـن

وليـس ذلـك . ولواتـة، ومزاتـة مـن القبـط
بصحيـح؛ وابـن حـزم لـم يطلـع عـلى كتـب 

يبـدو أن .. اومـع هـذ .1))علمـاء الرببـر يف ذلـك
احنيـازه آلراء ابـن حـزم؛ يرجـع إىل إىل مـا يقولـه 
. عنـه؛ مـن صفـات تتحـلى بالثقـة، والتوثيـق

راب الذيـن ـوعـلى الرغـم مـن التـردد، واالضط
مـرة زواوة وقـع فيهمـا ابـن حـزم حينمـا أدرج 

، ومـرة البترييـن مسكـان بـن حيـىي بيـن أبنـاء
؛ فـإن ابـن ئـل كتامـة الربنسيـةقباأخـرى ضمـن 

خلـدون بـقي يف موقفـه املنحـاز إليـه؛ بـل سايـره 
يف اضطرابـه؛ حيـث أدرج ـ هـو اآلخـر ـ زواوة 
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ضمـن أبنـاء مسكـان مـن جهـة، وأبنـاء كتامـة 
  . مـن جهـة أخـرى

هـل ميكـن احلكـم بانتمـاء مجاعـات .. وعليـه
ـلى أسـاس اجلـوار يف معينـة إىل مجاعـات أخـرى؛ ع

؟ وإذا كـان الـرد باإلجيـاب؛ فكيـف ..املوطـن فقـط
نفسـر وجـود قبائـل أخـرى متجـاورة؛ مـع أـا ال 
. تنتـمي إىل بعضهـا بعضـا؟ والعكـس صحيـح أيضـا

إذ هنـاك قبائـل تنتسـب إىل نسـب واحـد؛ ولكـن 
 ولنفـرض أن املوطـن، واجلـوار. أوطاـا متباعـدة

.. ميكـن اعتبارمهـا حجـة لتصحـح االنتمـاء، والقـرىب
حينمـا نـرى ابـن خلـدون .. فمـا هـو الـرأي إذن

يؤكـد عـلى كـون املغـرب األوسـط هـو وطـن 
زناتـة؛ وباملقابـل جنـد أمـة عظيمـة تنتسـب إىل 
الربانـس؛ مواطنهـا هي األخـرى يف املغـرب 

  ؟..األوسـط
بـن خلـدون لـم يتمكـن فا.. ومجلـة القـول

؛ بـل إنـه لـم جيـد زواوةمـن حسـم موقفـه جتـاه 
إذا ـكافـة؛ فأبنـاء مسكـان مـا يقولـه خبصـوص 

كـان قـد اعتـرف بذلـك حيـن تكلـم عـن 
؛ فإنـه احتـار ـ مـن جهـة أخـرى ـ زواغـة

اول إجيـاد تأويـالت، ـ، وحزواوةخبصـوص 
مقنعـة ـ عـن  وافتراضـات، ومسوغـات ـ غيـر
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 زوازةتصحيـف يكـون قـد حـدث السـم 
مـع أن زوازة . زواوة؛ فأخـذت عـلى أـا ]بالـزاي[

ويف . ال وجـود هلـا بيـن قبائـل املغـرب بالكامـل
كتـاب مفاخـر الرببـر ـ الـذي يكـون كتـب سنـة 

هـ؛ أي قبـل أن يلـد ابـن خلـدون ـ ورد نـص 712
: البتريـة؛ جـاء فيـه يسجـل أمسـاء القبائـل

الرببـر  وأعـالم القبائـل الـيت تسـمى البتـر؛ مـن((
 ونفـزة، ولواتـة، وزواوة،زواغـة، وزناتـة، : هـم

 ومزاتـة، ونفوسـة، ومغيلـة، ومطماطـة، ومطغـرة،
ولكـل هـؤالء شعـوب وقبائـل . ومديونـة، وصدينـة

ا نسبـوكثيـرة وبطـون وأفخـاذ وعمائـر ال حتـصى 
بـن بركـان  إىل جدهـم األبتـر وهـو مادغـس

وجـاء يف . 1))يلقـب باألبتـر ]هـكذا صحـف[
وزواو اسـم : ((مـن املصـدر نفسـه 71الصحفـة 

بـن حيـىي  ]مسكـان[ زواو بـن مسجـان رجـل هـو
  )).بـن ضريـس] متصيـت[ بـن متزيـتا

ومـا ميكـن قولـه يف هـذا اـال؛ أنـه وردت يف 
أمسـاء كثيـرة للبطـون املتفرعـة عـن قبيلـة  2ـرالعب

بـين كوزيـت، وبـين : نكتـفي منهـا بـزواوة؛ 
ثـم . ومشدالـة، وولزاجـة كـويف، وبـين مرانـة،
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ـ أيضـا ـ أمسـاء بعـض قبائلهـم  وردت يف العبـر
بنـو : رت ابـن خلـدون؛ وهـمـالـيت عاص

بنـو بوشعيـب، وبنـو بويوسـف، وبنـو صدقـة، و
وبنـو فوراسـن، وبنـو كشطولـة، وبنـو  غربيـن،

مـاين، وبنـو يتـورغ، وبنـو  مانكـالت، وبنـو
زواوة أثـر ملحـوظ يف دولـة بـين ـوكـان ل. يراتـن

اورة ملواطـن ـمحـاد؛ حيـث أضحـت عاصمتهـم جم
ثـم اختـط بنـو : ((زواوة؛ كمـا جـاء يف العبـر

هـم، ومترسـوا ـم؛ محـاد بعـد ذلـك جبايـة بساحت
واتصـل . فانقـادوا، وأذعنـوا هلـم إىل آخـر الدولـة

إىل هـذا العهـد؛ إال متريضـا يف املغـرم؛  إذعاـم
ويعتبـر . 1))املوثقـون مبنعـة جباهلـم حيملهـم عليـه

مـن أبـرز قبائلهـم يف عهـد ابـن  بنـو يراتـن
ـد عبوبيـت الرئاسـة فيهـم، هـم رهـط . خلـدون
رأة منهـم امسهـا ـوكانـت ترأسهـم ام. الصمـد
؛ هلـا عشـرة أوالد؛ فتغلبـت ـم عـلى مشـسي
وكـان لشـمسي هـذه ذكـر مـع السلطـان . قومهـا

  . أيب احلسـن املريـين
!!!  
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ومـن أعـالم زواوة ورجاهلـا املشهوريـن  :ـ أعياـم
  : بالعلـم، والفضـل

: ت( عـلي الـزواوي أبـو زكريـاء حيـىي بـن أيبـ 
؛ وهـو مـن أهـل التصـوف، )م1214/هـ611سنـة 

والزهـد؛ إذ تفـرغ للعبـادة، وتدريـس الفقـه، 
  . واحلديـث، وتفسيـر القـرآن

 أبـو احلسـن حيـىي بـن عبـد املعـطي بـنـ ثـم 
تـويف (امللقـب بزيـن الديـن زواوي ـعبـد النـور ال

جميـد، وإمـام  شاعـر ؛)م1230/هـ 628بالقاهـرة سنـة 
كبيـر مـن أئمـة النحـو، واللغـة العربيـة؛ مـن 

درة األلفيـة يف علـم العربيـة، ـكتـاب ال: مؤلفاتـه
وكتـاب الفصـول، وكتـاب العقـود والقوانيـن، 
واهلوامـش عـلى ابـن السـراج، وشـرح عـلى 
كتـاب اجلمـل للزجـاجي؛ هـذه كلهـا يف النحـو؛ 

يف القراءات السبـع، ونظـم ألفـاظ  ثـم منظومـة
اجلمهـرة البن دريـد يف اللغـة، وكتـاب املثلـث يف 
اللغـة، وشـرح ألبيـات سيبويـه نظمـا، وديـوان 
خطـب، وديـوان شعـر، والبديـع يف صناعـة الشعـر، 
. ونظـم كتـاب الصحـاح للجواهـري؛ لـم يكتمـل

ـة كـان أحـد أئم: ((قـال عنـه ابـن خلكـان
عصـره يف النحـو، واللغـة؛ سكـن دمشـق زمانـا 
طويـال؛ واشتغـل عليـه خلـق كثيـر، وانتفعـوا 
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ثـم إن امللـك ... بـه، وصنـف تصانيـف مفيـدة
الكامـل أرغبـه يف اإلنتقـال إىل مصـر؛ فسافـر 
إليهـا؛ وتصـدر باجلامـع العتيـق مبصـر إلقـراء 

  .1))األدب
ـد الرمحـن بـن عبـد اللـه ضيـاء الديـن عب ـ ثـم

؛ فقيـه، )م1246/هـ644تـويف بدمشـق سنـة ( الـزواوي
  . ولـه مشاركـة يف علـوم عديـدة

أبـو حممـد عبـد السـالم بـن عـلي بـن ـ ثـم 
تـويف بدمشـق ( النـاس الـزواوي عمـر بـن سيـد

؛ شيـخ مشائـخ اإلقـراء بدمشـق؛ )م1282/هـ681سنـة 
وىل قضـاء املالكيـة ـا؛ ولكنـه وهـو أول مـن تـ

: عـزل نفسـه بعـد تسـع سنـوات؛ مـن مؤلفاتـه
التنبيهـات عـلى معرفـة مـا خيـفى مـن الوقوفـات؛ 

  . وهـو يف القـراءات، وعـدد اآلي
أبـو يعقـوب يوسـف بـن عبـد السـالم ـ ثـم 

سنـة : ت( عمـر الـزواوي بـن عـلي بـنا
ار العلمـاء؛ ويل قضـاء ؛ أحـد كبـ)م1284/هـ683

  . املالكيـة بدمشـق
أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن ميمـون ـ ثـم الشيـخ 

؛ )م1287/هـ686سنـة : ت( الـزواوي بـن لـولا
  . فقيـه، وشاعـر
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أبـو يوسـف يعقـوب بـن يوسـف ـ ثـم 
؛ فقيـه، )م1291/هـ690سنـة : ت( املنكـاليت الـزواوي

لعقائـد؛ تفـرغ للعبـادة، أصـويل، مشـارك يف علـم ا
  . والتدريـس ببجايـة

أبـو عبـد اللـه مجـال الديـن حممـد بـن ـ ثـم 
تـويف بدمشـق ( يوسـف الـزواوي سليمـان بـن

؛ أحـد كبـار علمـاء املالكيـة؛ )م1317/هـ717سنـة 
فقيـه، وحمـدث؛ تـوىل القضـاء بدمشـق طـوال 

: بـرديثالثيـن سنـة؛ قـال عنـه ابـن تغـري 
ايل اهلمـة، حمدثـا بارعـا، ـكـان فقيهـا، عاملـا، ع((

  )). يف أحكامـه مشكـور السيـرة
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن يعقـوب بـن ـ ثـم 

؛ )م1329/هـ730سنـة : ت( يوسـف املنكـاليت الـزواوي
فقيـه، وابـن فقيـه؛ ويل القضـاء ببجايـة؛ قـال عنـه 

كـان فقيهـا، : ((ـالابـن القـاضي يف درة احلج
  .1))مستبحـرا يف حفـظ املسائـل، والفـروع حافظـا،

أبـو الـروح عيـسى بـن مسعـود بـن ـ ثـم 
تـويف ( حيـىي املنكـاليت الـزواوي منصـور بـن

فقيـه، وعالـم يف ) م1342/هـ743بالقاهـرة سنـة 
احلديـث، ومـؤرخ؛ تـوىل القضـاء بدمشـق، 

: مـن مؤلفاتـه. س باألزهـروالقاهـرة، والتدريـ
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إكمـال اإلكمـال؛ وهـو شـرح لصحيـح مسلـم؛ يف 
أجـزاء؛  7جـزءا، وشـرح جامـع األمهـات يف 12

وهـو شـرح لكتـاب ابـن احلاجـب يف الفقـه 
املالـكي، وشـرح املدونـة يف الفـروع، ومناقـب 
اإلمـام مالـك، وكتـاب يف الوثائـق، وكتـاب يف 

علـم املساحـة، وشـرح العضديـة  املناسـك، ويف
للسمرقنـدي، وكتـاب يف التـاريـخ كبيـر أجنـز منـه 

  . عشـرة جملـدات
ثـم أبـو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن عـلي ـ 

؛ وهـو مـن كبـار )م1349/هـ750سنـة : ت( الـزواوي
القـراء يف املغـرب، وفقيـه، وحمـدث؛ لـه فهرسـت 

  . مروياتـهسجـل فيـه مقروءاتـه، و
أبـو عـلى منصـور بـن عـلي بـن عبـد ـ ثـم 

؛ وهـو أحـد )م1368/هـ770سنـة : ت( اللـه الـزواوي
كبـار علمـاء املالكيـة؛ أصـويل؛ وحافـظ للحديـث، 
ناقـد، وحنـوي، وشاعـر؛ قـال عنـه ابـن اخلطيـب 

 هـذا الرجـل طـرف يف اخليـر،: ((يف اإلحاطـة
هـد، والصـون والطهـارة والسالمـة، حسـن الع

صـدر مـن صـدور ... التصنـع والعفـة، قليـل
يف كثيـر مـن  الطلبـة، لـه مشاركـة حسنـة

 الع، وتقييـد،ـالعقليـة، والنقليـة، وإط: العلـوم
األصـول، واملنطـق، والكـالم، ودعـوى : ونظـر يف
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احلسـاب، واهلندسـة، واآلالت، يكتـب، ويشعـر؛  :يف
ومـن شعـره . 1))اإلجـادة، والسـداد فـال يعـدو

  :الـذي ذكـره ابـن اخلطيـب
  صاحب  املَنازِلِ  يحييك عن بعضِ 

 كى إلَيدهت تغَد ديقايلُـه صسر  
  وسيلَـة  الـوِداد   مقَدمة حفْـظ

  ـهـتصـح  وسائلُ  والَ ود إالَّ أنْ
الد نكسايِلُ عي كُـني لَمـنِ ويار  

ـُه ـتغيب لبعد ال   دارِ عنـك مسايِل
  

  :ومـن شعـره أيضـا
  ـايلِـيف املَع  يا من وجدناه لَفْظـاً       حقيقَـة

  مقَدمـات عالَكُـم       أنتجـن كُـلَّ كَمـالِ
    ـاسيظْـمٍ قكُلُّ نو    ت ملَـوـالِ         خفَخ ـهن  

  
ل ـبـدر الديـن حممـد بـن عـلي بـن إمساعي ـ ثـم

؛ فقيـه، )م1373/هـ775تـويف بالقاهـرة سنـة ( الـزواوي
  . وحافـظ للحديـث، ولـه إملـام بعلـوم أخـرى
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أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
ن مـن أعـالم القـرن الثامـ( الـزواوي يللبخـت
؛ حافـظ للحديـث، وأحـد كبـار علمـاء )اهلجـري

  . الفقـه املالـكي
أبـو احلسـن عـلي بـن عثمـان املنكـاليت ـ ثـم  
؛ )تـويف يف أواخـر القـرن الثامـن اهلجـري( الـزواوي

أحـد فقهـاء جبايـة؛ لـه فتـاوى؛ سجـل بعضهـا يف 
  .املازونيـة، واملعيـار

اللـه بـن عـلي بـن  عبـد اللـه بـن عبـدـ ثـم 
؛ وهـو )م1397/هـ800سنـة : ت( الـزواوي احملفـوف

مـن أصحـاب التنجيـم، واألحبـاث الغيبيـة؛ مـن 
  .املثلـث يف علـم الرمـال: مؤلفاتـه

تـويف بالقـدس سنـة ( نصـر الـزواويـ ثـم 
؛ عالـم، ومـن الزهـاد، والعبـاد )م1422/هـ826

  .علـوم العربيـةالصاحليـن، لـه مشاركـة يف 
عـلي بـن أمحـد بـن عبـد املؤمـن ـ ثـم 
؛ فقيـه، ومـن )م1424/هـ828سنـة : ت( الـزواوي

العارفيـن باحلديـث، ولـه اهتمـام بعلـوم أخـرى؛ 
حـل عقـود الـدرر يف علـوم األثـر؛ : مـن مؤلفاتـه

  . وهـو لعقـود املـؤرخ ابـن ناصـر الديـن
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ور بـن عـلي بـن أبـو احلسـن منصــ ثـم 
تـويف بعـد ( الـزواوي عثمـان املنكـاليت

؛ وهـو فقيـه جبايـة، ومفتيهـا، وعاملهـا )م1446/هـ850
يف وقتـه؛ لـه فتـاوى مسجلـة يف الـدرر املكنونـة، 

  . واملعيـار
حممـد بـن عبـد الرمحـن بـن حيـىي بـن ـ ثـم 

 سنـة: ت( سليمـان الصدقـاوي الـزواوي أمحـد بـن
؛ قـاضي، وفقيـه مالـكي، ولـه )م1449/هـ853

  . اهتمامـات بعلـوم أخـرى
شهـاب الديـن أمحـد بـن صالـح بـن  ـ ثـم

؛ فقيـه )م1451/هـ855سنـة : ت( خالصـة الـزواوي
مالـكي، وحمـدث حافـظ؛ هـو أحـد الذيـن أجـازوا 

  . اإلمـام السخـاوي
 اويإبراهيـم بـن جابـر بـن مـوسى الـزوـ ثـم 

؛ فقيـة مـن علمـاء املالكيـة )م1453/هـ857سنـة : ت(
  . لـه اهتمامـات عديـدة يف علـوم خمتلفـة

أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن فائـد بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( سعيـد الـزواوي مـوسى بـن عمـر بـن

؛ وهـو أحـد كبـار علمـاء املالكيـة، )م1453/هـ857
تفسيـر القـرآن، : فاتـهولـه املـام بالتفسيـر؛ مـن مؤل

وشـرح ألفيـة ابـن مالـك، وتسهيـل السبيـل 
ملقتطـف أزهـار روض خليـل؛ يف الفقـه املالـكي؛ 
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، وفيـض النيـل يف  3جملـدات ورمبـا  8وهـو يف 
شـرح خمتصـر خليـل؛ يف جملديـن، وتلخيـص 
التلخيـص؛ وهـو عبـارة عـن شـرح عـلى تلخيـص 

  . شتـاق؛ وهـو يف جملـد كبيـراملفتـاح وحتفـة امل
؛ )م1473/هـ878سنـة : ت( عيـسى الـزواويـ ثـم 

صـويف، وعالـم باحلسـاب، والفرائـض؛ لـه بعـض 
أوقـف كتبـه : ((املؤلفـات؛ قـال عنهـا السخـاوي

  )). قبـل موتـه
 أمحـد بـن عبـد اللـه الـزواوي اجلزائـريـ ثـم 

؛ وهـو )م1479/هـ884تـويف مبدينـة اجلزائـر سنـة (
الالميـة؛ يف : أحـد علمـا املالكيـة؛ مـن مؤلفاتـه

  .علـم الكـالم؛ شرحهـا اإلمـام السنـوسي
سنـة : ت( بلقاسـم بـن حممـد الـزواويـ ثـم 

؛ وهـو أحـد علمـاء املالكيـة؛ لـه )م1516/هـ922
  . شـرح عـلى الرجـز للضريـر املراكـشي

 عمـر الـزواوي شـرف الديـن قاسـم بـنـ ثـم 
؛ صـويف، )م1520/هـ927تـويف بالقاهـرة سنـة (

ومشـارك يف عـدد مـن العلـوم؛ قـال صاحـب 
  )). لـه تصانيـف: ((الكواكـب السائـرة
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: ت( طاهـر بـن زيـان الـزواوي القسنطيـينـ ثـم 
؛ نزيـل املدينـة املنـورة؛ فقيـه، )م1533/هـ940بعـد 

نزهـة املريـد يف معـاين : وصـويف؛ مـن مؤلفاتـه
كلمـة التوحيـد؛ يف التصـوف؛ وهـو يف ثالثـة 

  . كراريـس، ورسالـة القصـد إىل اللـه؛ يف كراسيـن
تـويف بعـد ( حيـىي بـن سليمـان الـزواويـ ثـم 

؛ وهـو أحـد علمـاء املالكيـة؛ لـه إملـام )م1590/هـ999
  . بالعقائـد
تـويف بعـد ( ويإبراهيـم بـن حممـد الـزواـ ثـم 

؛ فقيـه مـن احلفـاظ، ولـه إملـام )م1590/هـ999
: بالفرائـض، واحلسـاب؛ قـال عنـه ابـن القـاضي

ـْوا مـن بـالد السـودان، (( وهـو اآلن فقيـه كَن
   .1))ومدرسهـا؛ بعـد أيب عبـد اللـه التونـسي

حممـد بـن عبـد الرمحـن  أبـو عبـد اللـه ـ ثـم
سنـة : ت( احلسـين الـزواوي بـن أيب القاسـما

؛ شيـخ الطريقـة الرمحانيـة؛ قـال )م1793/هـ1208
  )). وأوراد تآليـف،((لـه : صاحـب شجـرة النـور

: ت( حممـد بـن عامـر املغـازي الـزواويـ ثـم 
: ؛ صـويف، وفقيـه؛ مـن مؤلفاتـه)م1806/هـ1221سنـة 

  . الوظائـف احملمديـة ألهـل الطريقـة املغازيـة

                                     
   .205: ، ص1: درة الحجـال، ج 1

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

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


  

أمحـد الطيـب بـن حممـد بـن الصالـح بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( العيسـاوي الـزواوي سليمـان

؛ وهـو مـن علمـاء النحـو، واألدب، )م1835/هـ1251
وأحـد كبـار علمـاء املالكيـة، وشاعـر؛ ومـن 

الـدرة املكنونـة؛ وهي أرجـوزة يف عقائـد : مؤلفاتـه
ـر العقائـد؛ وهـو التوحيـد، وتكملـة الفوائـد يف حتري

شـرح عـلى أم الرباهيـن، ومفتـاح األحكـام؛ وهي 
منظومـة يف أحكـام الفتـوى تصـل أبياـا إىل 
األلفيـن، وتذكـرة احلكـام؛ وهـو شـرح ملفتـاح 
األحكـام، ونصـرة اإلخـوان يف احجـاج الفقهـاء 
بالربهـان؛ وهي أرجـوزة، ومنهـج الوصـول؛ وهي 

م الفرائـض، ومفيـد الطلبـة؛ وهـو أرجـوزة يف علـ
شـرح األجروميـة، والقـرة العصريـة؛ يف أحكـام 

  . الفتـوى
تـويف ( عـلي بـن حممـد املغـازي الـزواويـ ثـم 
: ؛ صـويف؛ مـن مؤلفاتـه)م1883/هـ1301بعـد 

الفيوضـات اإلضافيـة والتدرجـات اإلنسانيـة يف نشـر 
  . هـ1301سنـة الطريقـة اخللوتيـة؛ طبـع مبصـر 

  
وال تفوتـين ـ هنـا ـ اإلشـارة إىل شاعـر 
شعـيب مـن زواوة؛ ظهـر يف وقـت متأخـر بعـض 

شيء؛ ودواعي إدراجـه ـ يف هـذا اـال ـ ترجـع ـال
إىل كونـه عينـة صادقـة للشعـراء األمازيـغ الشعبييـن؛ 

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

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


  

وب شفـوي ـالذيـن يتعاملـون مـع هـذا الفـن بأسل
. ، وباألمازيغيـة، والعربيـة الدارجـةغيـر مكتـوب

  :وهـذا الشاعـر هـو
مـن أعـالم ( حمنـد أو حمنـد أمزيـان محـدوشـ 

؛ جـاء يف )أواخـر القـرن الثالـث عشـر للهجـرة
كتـاب احلـوار الرفيـع بيـن الصـوت األمازيـغي 

أمـا : ((واحلـرف العـريب؛ لعبـد الرمحـن بوزيـدة
عـرش ؛ مـن آيـت محـدوش عائلـة الشاعـر فـهي

يسـمى والـد الشاعـر حمنـد أمزيـان  ...شرعـوى
وقـد فـر إىل  أقمـونمحـدوش؛ أصلـه مـن قريـة 

. إثـر قضيـة ثـأر) األربعـاء أنرياثـن( شرعيـوى
، وشتـت شرعيـوىار ـوبعـد أن حطـم االستعم

م استقرت عائلـة سي حمنـد 1857سكتنهـا سنـة 
 أرزقي محـدوشوقـد كـان عـم الشاعـر  ...بأقبـو

فقيهـا، ومدرسـا؛ فتـح زاويـة باملنطقـة؛ حيـث 
يـدرس القـرآن؛ وقـد بـدأ الشاعـر تعليمـه ـذه 

 سيـديالزاويـة؛ ثـم انتقـل بعـد ذلـك إىل زاويـة 
بعيـن احلمـام؛ أيـن تفقـه يف  عبـد الرمحـن األيلـويل

ـورت حيـاة أسرتـه ثـم تده... العلـوم الدينيـة
م؛ حيـث 1871/هـ1288 سنـة ثـورة املقـراينبعـد 

وقـد أعـدم أبـوه . انضـم إليهـا أبـوه، وعمـه
بعـد القضـاء عـلى هـذه الثـورة؛ أمـا عمـه فقـد 
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وتشـردت عائلتـه،  كلدونيـا اجلديـدة؛نـفي إىل 
وهـام الشاعـر ـ إثـر ذلـك ـ عـلى وجهـه؛ 

؛ بعـد أن جنـا مـن اإلعـدام ضاربـا يف البـالد
إن األشعـار املنسوبـة إىل الشاعـر ... بأعجوبـة

كثيـرة جـدا، ومتنوعـة؛ وهي غيـر مكتوبـة؛ بـل 
أدب احلفـظ بقيـت يف معظمهـا خاضعـة ملنطـق 

اق الـرواة عـلى أن سي ـورغـم اتف .واملشافهـة
حمنـد كـان يقـول الشعـر بالعربيـة، وباألمازيغيـة 

ـا، ورغـم إتقانـه للعربيـة؛ لـم يكتـب أشعـاره، مع
وهـذه عينـة مـن . 1))ا مكتوبـاـولـم يتـرك تراث

  :بـرعمشعـره الْ
ـِالَف   إنَّ في العشـقِ اخت
ـُوف ـُروقـاً وصـن   وف
ـهتنحم دكُـلُّ فَـر  

  
يـدعـو سهزي ـمهضعب  
يـدغـظٌّ رح ظُّـهح  

  يفَـارِق مـن يحـبالَ 
  

                                     
  .42. 32ــ  29: ــ بوزيـدة عبـد الرحمـن؛ الحـوار الرفيـع، ص ص 1
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  بعضهـم يبـقى يعـانِي
  يتعلَّـلْ بِاألمـانِي

لَـمأع الَّلـه ،الُـهح  
  

ـُو ذَا قَلْـبِي امتـالَ   ه
  فَيـض دمعـه قَد جـرى
ـنحم ـنم لَـقىت كَـم  

  
  سـره هـد اجلبـالْ
املَج يـهف ـقنتاخـالْو  

ـمـقِ ظُلشبِالع ـوه  
  

  :إىل أن يقـول
فَـرِدتـَانٌ م   لي جِن
دـدمتم ـَات   بِنب

الَلَـهغ ى الَّلـهـمفَح  
  

هـورس ـتينب قَـد  
ـهابب غَلَقْـتو  

  حارِسـه دومـاً يقـظْ
  

ـهتحسـولُ اكْتيالس  
ـهتدجا وم فَـترج  

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

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


  

  اندثَـر دونَ أثَـرفَ
  

ـاحمأذَانِي، الَ س ـنم  
احجِـر ي كَميممي صف  
ـَم ـَم ضميـرِي يتأل   ك

  
***  

  
ومواطـن زواوة : ((يقـول ابـن خلـدون :ـ مواطنهـم

بنـواحي جبايـة؛ مـا بيـن مواطـن كتامـة، 
وصنهاجـة؛ أوطنـوا منهـا جبـاال شاهقـة متوعـرة؛ 

مخرهـا السالـك؛  هـا األبصـار، ويضـل يفتنذعـر من
بـين غربيـن؛ جببـل زيـري؛ وفيـه شعـراء : مثـل

ومثـل بـين . مـن الـزان؛ يشهـد ـا هلـذا العهـد
فراسـن، وبـين يراثـن؛ وجبلهـم مـا بيـن جبايـة، 
وتدلـس؛ وهـو أعصـم معاقلهـم، وأمنـع حصوـم؛ 

واخليـار عليهـا  زاز عـلى الـدول،ـفلهـم بـه االعت
مـع أن كلهـم هلـذا العهـد قـد . يف إعطـاء املغـرم

امتنـع لسهامـه، واعتـز عـلى السلطـان يف أبنـاء 
  .1))طاعتـه، وقانـون مزاجـه

  
                                     

  .263ــ  262 :، ص ص6: العبـر، مج  1
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هـذا مـا توفـر لدينـا مـن معلومـات عـن 
وبـقي أمامنـا اآلن . وبـين ضـري، أداسبـين 

األكبـر، ثـم  وابـين لـ: الشـروع يف موضـوع قبائـل
أوالد زحيـك بـن وهـم مجيعـا . بـين نفـوس

  .مادغيـس األبتـر
  

ÉÉÉ  
  

  : ـ  بنـو لـوا 3
إىل فرعيـن كبرييـن؛  أبنـاء لـوا األكبـريتفـرع 

 وبنـو لـوا األصغـر، )نفـزاوة( بنـو نفـزاو: مهـا
؛ هـم أبنـاء لـوافالذيـن محلـوا نسـب ). لواتـة(

ي سـمي باسـم أبيـه؛ بعـد أن ؛ الـذلـوا األصغـر
  . مـات والـده؛ قبـل ميـالده

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  نفــزاوة) 1( 

أبنـاء يطوفـت بـن نفـزاو بـن لـوا وهـم 
فلـوا األكبـر، وضـري . ابـن زحيـك األكبـر

. أخـوان؛ وأبومهـا هـو زحيـك بـن مادغيـس األبتـر
ـَة، وزهيل: ولنفـزاوة بطـون عديـدة؛ أمههـا ـة، زاتيم

ـَة، ومرنيسـة، ـَة، وغُساس وورسيـف،  وسومات
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؛ وغريهـم كثيـرون؛ ال حاجـة لذكرهـم ووهلاصـة
فقـد بـقي  زاتيمـةفأمـا . بكاملهـم؛ لعـدم الفائـدة

منهـا ـ يف زمـن  ابـن خلـدون ـ مجاعـة بساحـل 
وكـان منهـم ـ يف الزمـن نفسـه  وزهيلـة. برشـك

؛ )ريبـة مـن نكـورالق( بـادسـ بقيـة جبهـات 
اندجمـت بقبائـل غمـارة؛ ومنهـم الـويل الصالـح 

بقيـت  وسوماتـة. الشيـخ أبـو يعقـوب البـادسي
ومـن . القيـروانمنهـم بعـض الفئـات يف جهـات 
؛ عـلى  بطويـةغساسـة بقيـت مجاعـة يف قريـة 

فمتفرقـون عبـر مرنيسـة أمـا . ساحـل البحـر
فأهـم . ورسيـفأمـا . كلهـااألقطـار املغربيـة 

؛ وقـد تفرعـت بدورهـا إىل أفخـاذ مكالتـةبطوـم 
دميـار، ورحيـون، وسرايـن، : عديـدة؛ منهـا

  .وكزنايـة، وورياغـل، ويصلتـن
. مـةوورتديـن، وورفج: فمنهـا.. وهلاصـة أمـا

تاريـخ املغـرب  ورفجومـةوقـد دخلـت قبيلـة 
؛ بسبـب ارتكاـا اإلسـالمي مـن بابـه املظلـم

جمـازر القيـروان؛ الـيت فاقـت حـدود الوصـف؛ مـن 
وكانـت . حيـث الفسـاد، والعيـث، واملنكـر
ام أهلهـا ـورفجومـة صفْريـة املذهـب، ومتيـل أحك

يأمتـرون بأوامـر قائدهـم، . إىل التطـرف الشديـد
. جببـل أوراس؛ املقيـم عاصـم بـن مجيـلوكاهنهـم 

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

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


  

عبـد : الـم الذيـن قـادوا محلـة القيـروانومـن رجا
وقـد . ويزيـد بـن سكـوم، امللـك بـن أيب اجلعـد

بـقي مـن أحيـاء ورفجومـة ـ يف عهـد ابـن 
؛ ومثـة قريـة يف نواحيهـا مبرجمنـةخلـدون ـ مجاعـة 

  . تنسـب إليهـم
  

!!!  
  

قـد ظهـرت  ورفجومـةفـإذا كانـت  :ـ أعياـم
؛ نفـزاوةالبشـع؛ فـإن القبيلـة األم بذلـك الوجـه 

منحـت املغـرب اإلسـالمي، واملسلميـن عامـة أفضـل 
العلمـاء، واألدبـاء، والقـادة؛ : أبنائهـا الصاحليـن؛ مـن

  : محـاة الوطـن، والديـن؛ مثـل
طـارق بـن زيـاد بـن عبـد اللـه بـن ولغـو ـ 

ف؛ تاريـخ وفاتـه غيـر معـرو( النفـزي الوهلـاصي
؛ )ويعـد مـن أعـالم أواخـر القـرن األول للهجـرة

وهـو القائـد الذائـع الصيـت؛ الـذي فتـح بـالد 
يكـون قـد . األندلـس، ومهـد لإلسـالم طريقـا فيهـا

استـدعي إىل دار اخلالفـة بالشـام؛ بسـبب خـالف 
نشـب بينـه وبيـن مـوسى بـن نصيـر؛ لـم يعـد 

ادر التارخييـة ـتذكـر املصبعـده إىل وطنـه، ولـم 
ورمبـا يكـون قـد . شيئـا عـن مصيـره النهـائي
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تعـرض لبعـض املضايقـات، والتجـاوزات؛ كمـا 
  . أشـار ابـن قتيبـة يف كتابـه اإلمامـة والسياسـة

أبـو عبـد اللـه حممـد وارشكيـن بـن ـ ثـم 
بـن عيـسى الزجـايل النفـزي  سعيـد بـن مـوسى

تـويف بقرطبـة سنـة (ملعـروف حبمـدون ا التاكـرين
؛ كـان يلقـب باألصمـعي؛ لقـوة )م846/هـ232

وهـو رأس أسـرة الزجالييـن . حفظـه، وحـدة ذكائـه
الكتـاب، : بقرطبـة؛ تلـك األسـرة الـيت نبـغ منهـا

وأورد ابـن حيـان القرطـيب يف . وزراءـواألدبـاء، وال
د بـن سعيـد كتابـه املقتبـس؛ قصـة وصـول حممـ

هـذا إىل مرتبـة كاتـب األميـر عبـد الرمحـن بـن 
ـْرِب، : ووردت القصـة نفسهـا يف كتـايب. احلكـم املُغ

ونفـح الطيـب؛ وهي أنّ األميـر عبـد الرمحـن كـاد 
يومـا أن يسقـط عـن دابتـه؛ حيـن عثـرت بـه؛ 
فحـاول أن يتمثـل ببيـت شعـر؛ لـم يتذكـر سـوى 

  :إذ قـال شطـر منـه؛
ـَر ـَّه أكْث   وما الَ يـرى مما يـقي الل

  
وتعـذر عليـه تذكـر الشطـر اآلخـر؛ فانشغـل 
بـه؛ ثـم سـأل احمليطيـن بـه عنـه؛ فلـم جيـد 
ضالتـه إالَّ عنـد الزجـايل؛ الـذي كـان كاتبـا لـدى 

أصلـح اللـه : فلمـا مثـل أمامـه قـال. وزراء األميـر
  :أول البيـت األميـر؛
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 ـهابهفَت ـقىتـَّا ي   تـرى الـشيَء مم
أكْثَـر ي اللَّـهـقا يمى مـرا الَ نمو  

  
وكانـت هـذه احلادثـة أول اتصـال مباشـر بينـه 
وبيـن األميـر؛ ازداد التحامـا مـع األيـام؛ حـىت 

وقـال فيـه ابـن حيـان . أضـحى كاتبـا لسـره
كـان حممـد بـن سعيـد هـذا أحـد : ((القرطـيب

عجائـب الدنيـا يف قـوة احلفـظ؛ يضـرب حبفظـه 
جـاءه يومـا مستجـد توسـل إليـه بشعـر ...األمثلـة

امتدحـه بـه؛ سـأل أن يـأذن لـه يف إنشـاده، 
وحممـد ...وجعـل الشاعـر ينشـده لـه. ففعـل

مطـرق؛ فلمـا فـرغ مـن شعـره؛ ذهـب إىل 
يـا هـذا؛ مـا الـذي دعـاك أن : "تـه لـهمغالط

تنتحـل شعـراً لغيـرك؛ فَتقْلبـه فينـا؛ وكنـت يف 
سبحـان اللـه : "فقـال لـه..".غـىن عـن ذلـك؟

يـا سيـدي؛ تقـول ذلـك يف شعـر كـددت فيـه 
خاطـري، وأتعبـت فيـه ذهـين؟ فـال واللـه مـا 

ـُـه إال  ". مـن نظـميأخذتـه مـن أحـد، وال سويـت
باطـل؛ إنـه لشعـر قـد رويتـه : "فقـال لـه حممـد

إن شئـت فامسـع إليـه ـقدميـاً، وحفظتـه؛ ف
كـهدشوبـدأ، فأعـاد الشعـر عليـه، أو أكثـره؛  ؛"أن

أة بـه؛ قـد زال طمعـه، ـفبـقي حائـرا؛ ملـا فج
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فلمـا رأى . وانقطعـت حجتـه، واشتـدت فجعتـه
خفِّـض عليـك؛ : "ه قـال لـهحممـد سـوء مقامـ

فـإين مزحـت معـك؛ وإنـك الصـادق فيمـا قلـت؛ 
احلقيـق بالثـواب عـلى مـا قرضـت؛ وإمنـا أعانـين 
 عليـك قـوة حفـظي؛ الـذي ذهبـت إىل اختبـاره

وال واللـه مـا مسعـت ـذا الشعـر قبـل  .معـك
فَسـرى عـن الشاعـر مهَّـه، وأجـزل  ."يـومي
وذكـر املقـري خبـرا آخـر عـن . 1))صلتـه

حضـر مـع الوزيـر عبـد (( 2:الزجـايل؛ جـاء فيـه
الواحـد بـن يزيـد اإلسكنـدراين يف جملـس فيـه 
ـَّم، فتمثـل  رؤسـاء؛ فعـرض عليهـم فـرس مطه

  :فيـه عبـد الواحـد بقـول امـرئ القيـس
ـْلِ "       "بربـرابرِيد السرى باللَّيـلِ من خي

  
ـَّه مـن الرببـر؛  ـّه عـرض بأن ففهـم الزجـايل أن
فلـم حيتمـل ذلـك؛ وأراد اجلـواب؛ فقـال مدبجـاً 

أحسـن عنـدي مـن ليـل : "ملـا أراده، ومعرضـاً
يسـرى يب فيـه؛ عـلى مثـل هـذا يـوم؛ عـلى 

  :احلـال الـيت قـال فيهـا القائـل
   

                                     
  .36ــ  35: المقتبـس، ص ص 1
  .540: ، ص3: نفـح الطيـب، ج  2
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ـَه ويومٍ كَضلِّ ال   رمـحِ قصـر طُول
ـَاقِ املَزاهـرِ ـَّا واصطف   "دم الزق عن

  
ـَّه كـان  وإنمـا عـرض لإلسكنـدراين؛ بأن
يشهـد جمالـس الراحـات يف أول أمـره، ومعرفـة 

وشكـاه إىل احلاجـب عيـسى  الغنـاء؛ فقلـق الوزيـر،
 ...ىفحـكى لـه الزجـايل مـا جـر ...بـن شهيـدا

  :وأنشـد
ـْلِ مـا "   وما احلُر إالَّ من يدين بِمث

فصنيو ي القَبِيحـفخي نمانُ وـدي"  
  اـفَعندم  هم شرعوا التعرِيض قذْفاً

الَم مـَاه ـُواـتبِعن   ))."وا علََيـه وعنف
  

؛ عبـد اللـه بـن حممـد بـن سعيـدـ ثـم ولـده 
يل يف منصـب أبيـه بعـد وفاتـه؛ ولكنـه تـويف بعـد و

  . ستـة أشهـر
 حامـد بـن حممـد بـن سعيـدـ ثـم ولـده الثـاين 

 1:؛ قـال عنـه ابـن حيـان)م881/هـ268سنـة : ت(
وأعقـب ابنـا جنيبـا يسـمى حامـد بـن حممـد، ((

ورث مكانـه يف األدب، واملعرفـة، والكتابـة، 
ك سبيلـه يف خدمـة السلطـان، والبالغـة؛ فسلـ
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وارتـقى فـوق ذروة أبيـه خبطـة الـوزارة؛ حبضـرة 
ومـن نـوادر ... األميـر حممـد بـن عبـد الرمحـن

غلـط إِمـام الوزيـرِ  :...حامـد بـن حممـد الزجـايل
... حامـد بـن حممـد ليلـة يف بعـض قراءتـه
: " وحامـد حاضـر؛ فقـرأ مكـان قولـه تعـاىل

الزانيـة والـزاين فاجلـدوا كـل واحـد منهمـا مائـة 
؛ فلمـا انصـرف "فانكحومهـا : "...فقـرأ" جلـدة 

: خيصـه مـن جريانـه حامـد قـال لبعـض مـن
أمـا مسعـت مـا أتى بـه إمامنـا مـن تبديـل "

فقـد ": وتضاحكـا؛ فقـال لـه حامـد" حدودنـا؟
  :شـدهوأن سنحـت يل فيـه بديهـة فامسعهـا؛

ـَارِئ معـىن    ملْ يكُـن في ـْنِ أبـدع الق   الثقَلَي
ـاسالن ـريعـاً    أممـنِ   بِنِكَـاحِ   جيانيالز"((.  

  
وقـد بقيـت أسـرة الزجـايل حتتـل خططـا 
عديـدة يف الدولـة؛ منهـا املتوسطـة احلـال، ومنهـا 

وزارة؛ إذ ـاخلطـط الساميـة؛ ككتابـة السـر، وال
  : تـا إىلدنِسيالحـظ أمـا أُ
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عبـد اللـه بـن حممـد بـن عبـد اللـه بـن ـ 
  ). م914/هـ302سنـة : ت( حممـد بـن سعيـد

أيب بكـر عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه ـ ثـم 
  ). م985/هـ375سنـة : ت( الزجـايل
 حممـد بـن عبـد اللـه بـن حممـد الزجـايلـ ثـم 

؛ الـذي تـوىل خزانـة )م919/هـ307نـة كـان حيـا س(
  . املـال كذلـك

عبـد الرمحـن بـن عبـد اللـه ـ ثـم أخـوه 
الـذي ؛ )م928/هـ316كـان حيـا سنـة (الزجـايل 

  .أسنـدت إليـه خزانـة املـال، وخطـة العـرض
فضـل اللـه بـن سعيـد : ـ ومـن نفـزاوة أيضـا

قاسـم  بـن عبـد الرمحـن بـن بـن عبـد اللـها
؛ وهـو )م946/هـ335تـويف حـوايل ( الكـزين النفـزي

فقيـه، ويل قضـاء فحـص البلـوط باألندلـس؛ وهـو 
  . أخـو قـاضي اجلماعـة بقرطبـة؛ منـذر بـن سعيـد

أبـو احلكـم منـذر بـن سعيـد بـن عبـد ـ ثـم 
الرمحـن بـن قاسـم الكـزين  اللـه بـن عبـد
؛ وهـو )م946/هـ355ة سنـ: ت( النفـزي البلـوطي

قـاضي اجلماعـة بقرطبـة؛ كـان خطيبـا مصقعـا، 
وعاملـا مستبحـرا، وفقيهـا مدققـا، وأديبـا بليغـا؛ لـه 

أحكـام القـرآن، والناسـخ : مؤلفـات عديـدة؛ منهـا
واملنسـوخ، وكتـب أخـرى يف الفقـه، وعلـم الكـالم؛ 
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: ضـيبقـال عنـه ال. يف الـرد عـلى أهـل املذاهـب
ويل قضـاء اجلماعـة بقرطبـة يف حيـاة احلكـم ((

املستنصـر باللـه، وكـان عاملـا، فقيهـا، وأديبـا 
بليغـا، وخطيبـا عـلى املنابـر، ويف احملافـل مصقعـا؛ 
ولـه اليـوم املشهـور الـذي مـأل فيـه األمسـاع، 
وـر القلـوب؛ وذلـك أن احلكـم املستنصـر كـان 

عـلي القـايل؛ يؤهلـه لكـل مهـم يف  مشغوفـا بـأيب
بابـه؛ فلمـا ورد رسـول ملـك الـروم؛ أمـره عنـد 
دخـول الرسـول إىل احلضـرة أن يقـوم خطيبـا؛ مبـا 
كانـت العـادة جاريـة بـه؛ فلمـا كـان يف ذلـك 
الوقـت، وشاهـد أبـو عـلي اجلمـع، وعايـن 

عـده جبـن، ولـم حتملـه رجـاله، وال سا احلفـل؛
لسانـه؛ وفطـن لـه أبـو احلكـم منـذر بـن 

خطبـة  سعيـد؛ فوثـب، وقـام مقامـه، وارجتـل
بليغـة عـلى غيـر أهبـة، وأنشـد لنفسـه يف 

  :آخرهـا
 فَنـد ـهابا عذَا املَقَالُ الَّـذي مه  

لَـدالب ى بـهرأز ـهباحص ـنلَك  
  مطَّرفـاً  لَو كُنت فيهِم غَريباً كُنت

كَـدالَـين النـم فَاغْتهنـَّنِي م   لَكن
اللَّـه قىالَفَة أبالَ اخلهـا    لَوتجهب  

  أحـد بِهاما كُنت أبـقى بِأرضٍ ما 
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ومـن  ...فاتفـق اجلمـع عـلى استحسانـه
اط األحكـام ـكتـاب اإلفتـاء عـلى استنب: مصنفاتـه

وكتـاب اإلبانـة عـن حقائـق مـن كتـاب اللـه، 
ولـقي  ...أصـول الديانـة، وقـد كانـت لـه رحلـة

أبـا جعفـر أمحـد بـن حممـد بـن النحـاس 
النحـوي مبصـر؛ ولـه معـه حكايـة مشهـورة؛ 
وذلـك أنـه حضـر جملسـه يف اإلمـالء؛ فأمـال أبـو 
جعفـر ـ يف مجلـة مـا أمـلى ـ قـول 

  :]جمنـون ليـلى[الشاعـر
ـْن حزِينـة    خليلَي هلْ بِالشـامِ عي

  تبـكي عـلى لَيـلى لَعلِّي أُعينهـا
  قَد اسلمهـا الباكُـونَ إالَّ حمامـة 

ـتاتقَـة بطوم  ـاتبو  هاـقَرِين    
  خيزرانـة   تجاذبهـا أخـرى علَى

 نيهـا مندي كَـادضِيـا  األرهينل  
  

أيهـا الشيـخ ": فقـال لـه منـذر بـن سعيـد
فقـال أبـو  ؟"أعـزك اللـه؛ باتـا يصنعـان مـاذا

: فقـال لـه منـذر ؟"فكيـف تقـول أنـت: "جعفـر
؛ واستبـان أبـو جعفـر مـا "بانـت وبـان قرينهـا"

ولـم يـزل يرفعـه  ؛"ارتفـع: "قـال؛ فقـال لـه
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ومـن شعـره الـذي ورد يف  .1))ـهحـىت أدنـاه من
  :نفـح الطيـب

 ـرِدـا نكُلُّنو ضـوح تاملَـو  
افُـهخـا  يمم  ـجني  لَم  ـدأح  

  غَـد   فَال تكُـن مغرماً بِـرِزقِ
 ـجِئُ غَـدا يرِي بِمـدت ـتفَلَس  

 اكا أتـرِ مهالد نذْ مخو  ـِه   ب
  واجلَسـد  منـك ـم الروح ويسلَ

رالشو ـْر   فَمـا  الَ تذعه   واخلَي
ـَّاسِ إالَّ التشني   واحلَسـد ع ـيف الن

    
  :وأرسـل إليـه بعـض األدبـاء

  مسألَـة جئْتـك  مستفْتيـاً 
ـارشتاملُس مالالع ـْت   عنهـا، وأن

و ـرحتْم الَمـا عالظِّب ـوهج  
ارـرفـا اصاقِ فيهشالع ـهجأوو  

  
  :فأجابـه منـذر بـن سعيــد بقولـه
ظُـهيِ إذْ لَحالظَّـب ـهجو ـرماح  

يهاقِ فشالع لىع ـفيس  ارـوِراح  

                                     
  .452ــ  451: بغيـة الملتمـس، ص ص 1
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 ـبالص هجو فَـراصـأى   وا نلَم  
  اصفـرار   والشـمس تبقي للْمغيبِ

  
أبـو حممـد عبـد اللـه بـن عبـد الرمحـن ـ ثـم 
تـويف بالقيـروان سنـة ( النفـزي القيـرواين  أيب زيـد

؛ إمـام فقهـاء املذهـب املالـكي يف )م996/هـ386
عصـره؛ إذ كـان يلقـب بقطـب املذهـب، ومبالـك 
األصغـر؛ وعمـل عـلى تبسيـط أصـول الفقـه، 

: توضيحـه؛ قـال عنـه القـاضي عيـاض والسـعي إىل
؛ وقـال فيـه ابـن ))مـأل البـالد مـن تواليفـه((

ومجـع ابـن أيب زيـد مجيـع مـا يف : ((خلـدون
املسائـل، واخلـالف، واألقـوال يف : األمهـات مـن

أقـوال  كتـاب النـوادر؛ فاشتمـل عـلى مجيـع
املذهـب، وفـرع األمهـت كلهـا يف هـذا 

أيب  واسـم: ((أمـا ابـن فرحـون؛ فقـال. 1))تـابالك
عبـد الرمحـن، نفـزي النسـب، ] والـده[ زيـد

... القيـروان؛ وكـان إمـام املالكيـة يف وقتـه سكـن
العلـم، كثيـر احلفـظ، واالروايـة ـ  وكـان واسـع

فصيـح القلـم، ذا  وكتبـه تشهـد عـلى ذلـك ـ
 قـول الشعـر، ي... بيـان ومعرفـة مبـا يقـول

وهـو الـذي خلـص املذهـب، وضـم ... وجييـده
                                     

  .1159ــ  1158: ، ص ص3: المقدمـة، ج 1
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لـه ... نشـره، وذب عنـه؛ ومـألت البـلد تآليفـه
عـلى املدونـة؛  كتـاب النـوادر والزيـادات

مشهـور؛ أزيـد مـن مائـة جـزء، وكتـاب خمتصـر 
املدونـة؛ مشهـور أيضـا؛ وعـلى كتابيـه هذيـن 

وأليب زيـد مؤلفـات كثيـرة؛  .2))املعـول يف التفقـه
كتـاب : نذكـر منهـا باإلضافـة إىل مـا سبـق

ذيـب العتبيـة، وكتـاب اإلقتـداء بأهـل املدينـة، 
ذب عـن مذهـب مالـك، وكتـاب ـوكتـاب ال

التنبيـه عـلى القـول يف أوالد املرتديـن، ومسألـة 
ات احلُبـس عـلى أوالد األعيـان، وكتـاب تفسيـر أوقـ

الصلـوات، وكتـاب الثقـة باللـه والتوكـل عـلى 
اللـه، وكتـاب املعرفـة واليقيـن، وكتـاب املضمـون 
مـن الـرزق، وكتـاب املناسـك، ورسالـة فيمـن 

ذه عنـد تـالوة القـرآن والذكـر حركـة، ـيأخ
وكتـاب رد السائـل، وكتـاب محايـة عـرض املؤمـن، 

القـرآن، وكتـاب  وكتـاب البيـان عـن إعجـاز
الوسـواس، ورسالـة إعطـاء القرابـة مـن الزكـاة، 
ورسالـة النـهي عـن اجلـدل، ورسالـة يف الـرد عـلى 
القدريـة، ومناقضـة رسالـة البغـدادي املعتـزيل، 
وكتـاب االستظهار يف الـرد عـلى الفكريـة، وكتـاب 
كشـف التلبيـس، ورسالـة املوعظـة والنصيحـة، 

                                     
  .429ــ  427: ، ص ص1: الديبـاج المذهـب، ج  2
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ـة طلـب العلـم، وكتـاب فضـل قيـام ورسال
رمضـان، ورسالـة الوعظـة احلسنـة ألهـل الصـدق، 
ورسالـة إىل أهـل سجلماسـة يف تـالوة القـرآن، 
ورسالـة يف أصـول التوحيـد، وكتـاب الرسالـة 
الشهيـر؛ الـذي يلخـص املذهـب السـين، وكافـة 
الفـروض بأسلـوب رائـق بديـع؛ وقـد اهتـم 

تصـون، والعامـة ـذا الكتـاب الصغيـر؛ حـىت املخ
أنـه حـظي بشـروح كثيـرة جتـاوزت املائـة شـرح؛ 
كمـا تناولـه آخـرون بالترمجـة إىل أكثـر مـن لغـة 

  . أجنبيـة
أبـو الربيـع سليمـان بـن منحـل النفـزي ـ ثـم 

؛ فقيـه، وخطيـب؛ )م1063/هـ456سنـة : ت(الشاطـيب 
  . ـر بـن عبـد البـرمـن أصحـاب عم

؛ أبـو بكـر حممـد بـن حبيـب النفـزيـ ثـم 
  . خطيـب، ومقـرئ، ومجـود

؛ زوجـة زينـب بنـت إسحـاق النفزاويـةـ ثـم 
؛ )م1071/هـ464سنـة : ت(يوسـف بـن تاشفيـن 

ر بـن عمـر؛ ـو بكـتزوجهـا ـ يف البدايـة ـ أب
ة إىل أميـر ملتونـة؛ ثـم طلقهـا حيـن قرر العود

الصحـراء، وأوصى ابـن عمـه يوسـف بـن تاشفيـن 
وعـلى خـالف مـا . بالـزواج منهـا؛ بعـد عدـا

ذكـره بقيـة املؤرخيـن؛ فقـد نسبهـا صاحـب 
األنيـس املطـرب إىل هـوارة، وقـال أن اسـم أبيهـا 
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هـو إسحـاق اهلـواري؛ تاجـر مـن القيـروان؛ ثـم 
أة حازمـة، لبيبـة؛ ذات رـوكانـت ام: ((قـال عنهـا

رأي، وعقـل، وجزالـة، ومعرفـة باألمـور؛ حـىت 
فأقـام األميـر أبـو بكـر . كـان يقـال هلـا ساحـرة

بأغمـات مـن ثالثـة أشهـر إىل أن قـدم عليـه 
رسـول مـن بـالد القبلـة؛ فأخبـره باختـالل 

فلمـا عـزم عـلى اخلـروج  للصحـراء ... الصحـراء
فتـزوج يوسـف ابـن ... تـه زينـبطلـق  زوج

تاشفيـن زينـب املذكـورة؛ فكانـت القائمـة مبلكـه، 
املدبـرة ألمـره، والفاحتـة ـ حبسـن سياستهـا ـ 

أمـا ابـن عـذاري فذكـر . 1))أكثـر بـالد املغـرب
: مـا أحيـك حوهلـا مـن أساطيـر؛ وقـال

. ..لألميـر أيب بكـر بـن عمـر استقامـت األمـور((
وكـان مستوطنـا مبدينـة أغمـات؛ وكانـت ـا 
امـرأة مجيلـة؛ تعـرف بزينـب النفزاويـة؛ وقـد 
شـاع ذكرهـا، وأمرهـا يف قبائـل املصامـدة 
وغريهـا؛ فكـان خيطبهـا أشياخهـم، وأمراؤهـم؛ 

ال يتزوجـين إال مـن حيكـم ": وتقـول فتمتنـع هلـم،
باحلمـق، وكـان ؛ فكانـوا يرموـا "املغـرب كلـه

هلـا أخبـار مستطرفـة، غريبـة؛ كمثـل أخبـار 
أن اجلـن يكلمهـا، : الكهنـة؛ فبعـض يقولـون
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: هي ساحـرة، وبعـض يقولـون: وبعـض يقولـون
فأعلـم جبماهلـا األميـر أيب بكـر بـن عمـر؛ . كاهنـة

وكانـت هـذه املـرأة  ...فخطبهـا، وتزوجهـا
ال؛ وكـان هلـا حماسـن، موسومـة باجلمـال، واملـ

وكـان أبـو ... وخصـال حممـودة، ورويـة مستطرفـة
 ...بكـر بـن عمـر ملـا عـزم عـلى حركتـه

طلقهـا؛ فذكـروا أنـه قـال البـن عمـه يوسـف 
 "...رأة مسعـودةـتزوجهـا فإـا ام: "بـن تاشفيـنا

... وتـزوج يوسـف بـن تاشفيـن زينـب النفزاويـة
ه، وأصلحـت أحوالـه، وأعطتـه فبسطـت آمالـ

... األمـوال الغزيـرة؛ فأركـب الرجـال الكثيـرة
اتصـل اخلبـر ... بنفسـه، وبتدبيـر زوجـه زينـب

ابـن عمـه األميـر أبـا بكـر  باألميـر يوسـف؛ أن
بـن عمـر قـد أخـذ يف الرجـوع مـن الصحـراء 

... إىل بـالد املغـرب؛ فاغتـم لذلـك غمـا شديـدا
صعـب عليـه مفارقـة امللـك؛ بعـد أن ذاق و

فعرفـت زينـب ذلـك يف وجهـه؛ ... حالوتـه
أراك مهمومـا، مكروبـا مـن وصـول : "فقالـت لـه

ابـن عمـك إىل ملكـه الـذي والك عليـه؛ واللـه ال 
ذاق أبـو بكـر طعمهـا أبـدا؛ فطـب نفسـا، وقـر 

جالـه إذا قـدم عليـك، وبعـث مقدمـات ر... عينـا
إليـك فـال ختـرج إليـه؛ ولكـن بـادره ديـة 
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إن الرجـل ـفـال يقاتلـك عـلى الدنيـا؛ ف... جليلـة
: فقـال هلـا.. ".خيـر؛ ال يستحـل سفـك دمـاء

 "...أبـدا واللـه ال خالفتـك يف أمـر تشرييـن بـه"
ر ابـن عمـر مـن ـكـان وصـول األميـر أبو بك

ـد يوسـف قـد استبـد صحرائـه إىل مراكـش؛ فوج
فعلـم أنـه مغلـوب عليـه، وعـزم  ...باململكـة

فكـان هـذا التدبيـر ... عـلى تسليـم األمـر إليـه
بـرأي زينـب النفزاويـة زوجتـه؛ فـهي الـيت 
جسرتـه عـلى ذلـك كلـه؛ حـىت ملـك 

أمـا ابـن خلـدون فيقـول أن زينـب . 1))املغـرب
ايـة زوجـة ليوسـف ابـن النفزاويـة كانـت يف البد

وكـان : ((عـلي بـن عبـد الرمحـن بـن واطـاس
شيخـا عـلى وريكـة، وهزرجـة؛ بزمـن هيالنـة؛ يف 
. دولـة أمغـارن؛ يف بـالد املصامـدة؛ وهـم الشيـوخ

وتغلـب بنـو يفـرن عـلى وريكـة، وملكـوا 
أغمـات؛ فتـزوج لقـوط زينـب هـذه، ثـم 

كـان . 2))كـر بـن عمـرتزوجهـا بعـده أبـو ب
ذلـك عندمـا تغلـب عـلى أغمـات، واستوىل عـلى 

مـن ... وكانـت((ملـك لقـوط، وبعـد قتلـه؛ 
املشهـورات باجلمـال،  إحـدى نسـاء العالـم

                                     
   . 25ــ  18: البيـان المغـرب، ص ص 1
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وملـا عـزم أبـو بكـر عـلى العـودة إىل  .))والرياسـة
الصحـراء؛ أنـاب عنـه يف احلكـم ابـن عمـه يوسـف 

ن؛ ونـزل لـه عـن زوجتـه زينـب أيضـا بـن تاشفيـ
فكـان هلـا يف سياسـة أمـره، وسلطانـه؛ ومـا ((

أشـارت عليـه عنـد مرجـع أيب بكـر مـن 
حـىت جتـاىف عـن  الصحـراء؛ يف إظهـار االستبـداد؛

    )). منازعتـه، وخلـص ليوسـف بـن تاشفيـن ملكـه
أبـو عبـد اللـه  حممـد بـن أمحـد بـن ـ ثـم 

تـويف بأغمـات سنـة ( الرنـدي نصـر النفـزي
  . ؛ فقيـه، وحمـدث، ومـدرس)م1120/هـ514

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن سليمـان ـ ثـم 
: ت(املعـروف بابـن أخـت غانـم  النفـزي املالـقي

؛ فقيـه، ومقـرئ، وحمـدث، )م1130/هـ525سنـة 
وأديـب، وحنـوي؛ وهـو أحـد شيـوخ القـاضي 

وكـان شيخـا مسنـا مـن ((قـال فيـه عيـاض؛ ف
شيـوخ أهـل األدب، والنحـو، والروايـة، ومجـع 
الكتـب؛ أخـذ عنـه النـاس هذيـن العلميـن 

ومسـع منـه . كثيـرا، ودرسهمـا عمـره بغيـر أجـر
كتـب احلديـث، والغريـب، ومحـل عنـه مجلـة مـن 

  .1))املشائـخ، والنبـالء؛ لعلـو سنـده، ومعرفتـه

                                     
  .127: القـاضي عيـاض اليحصـبي؛ الغنيـة، ص 1
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أبـو حممـد عبـد اللـه بـن حممـد النفـزي ـ ثـم 
؛ فقيـه، وخطيـب؛ )م1143/هـ538سنـة : ت(املـرسي

  . وهـو أحـد شيـوخ القـاضي عيـاض
عبـد اللـه بـن حممـد بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 

تـويف بقرطبـة سنـة ( املـرسي حممـد النفـزي
  . ؛ فقيـه، وخطيـب)م1143/هـ538

د عبـد الغفـور بـن عبـد اللـه أبـو حممــ ثـم 
ن عبـد ـعبـد اللـه بـن حممـد ب بـن حممـد بـنا

سنـة : ت( املـرسي اللـه بـن حممـد النفـزي
؛ فقيـه؛ ألـف كتـاب التفتـل يف )م1144/هـ539

  . العبـادات
أبـو جعفـر أمحـد بـن خلصـة بـن أيب ـ ثـم 

؛ )م1145/هـ540سنـة : ت( الشاطـيب عامـر النفـزي
  .فقيـه مـن أهـل الصـالح

و عبـد اللـه حممـد بـن سليمـان بـن ـأبـ ثـم 
املعـروف  النفـزي الشاطـيب سليمـان بـن خلـف

؛ فقيـه، )م1157/هـ552سنـة : ت(بابـن بركـة 
وحمـدث، وحافـظ للمسائـل؛ مـن القادريـن عـلى 
الفتـوى؛ ويل يف بلـده شاطبـة خطـة الشـورى، 

  . وترأسهـا
أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن حممـد بـن ـم ـ ث

سنـة : ت( البيزاين الـداين خليفـة النفـزي
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؛ مـن امللميـن بالقـراءات، وتصـدر )م1168/هـ564
لإلقـراء عمـال، وتدريسـا؛ وكـان مـن احملققيـن يف 
القـراءات، ومـن اوديـن الضابطيـن؛ ولـه مشاركـة 

  . يف اآلداب، واألخبـار
و عبـد اللـه حممـد بـن عبـد الرمحـن أبــ ثـم 

بـن مطـرف بـن أيب سهـل بـن  بـن عبـد اللـها
؛  )م1193/هـ590سنـة : ت( ياسيـن النفـزي الشاطـيب

وهـو مـن الفقهـاء، واألدبـاء، ولـه إملـام بقـرض 
   . الشعـر

دمحـان بـن مالـك بـن عثمـان النفـزي ـ ثـم 
  . ـاد؛ مـن العلماء، والزهالترجيـلي
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عـلي بـن ـ ثـم 

املعـروف  العـاصي النفـزي الشاطـيب حممـد بـن أيب
بابـن الَّاليـه؛ تصـدر لإلقـراء يف بلـده شاطبـة؛ قـال 

وكـان مـن أهـل الديـن، ((فيـه ابـن األبـار 
  .1))واملعرفـة بالقـراءات والفضـل،
مـد بـن أبـو احلسـن عـلي بـن حمـ ثـم 

ؤذن باملسجـد اجلامـع ـفقيـه وم خنسـوس النفـزي؛
بقرطبـة؛ كـان عارفـا باألوقـات، مدركـا لألحكـام 

  . الفقهيـة، عـدال
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أبـو جعفـر أمحـد بـن حممـد بـن عـلي ـ ثـم 
 أيب العـاصي النفـزي الشاطـيب بـن حممـد بـنا

؛ راءاتـاملعـروف بابـن الَّاليـه؛ مـن امللميـن بالق
وكـان متقدمـا يف : ((ال عنـه ابـن األبـارـق

 كـان أبـوه. صناعتـه؛ معروفـا بالضبـط، والتجويـد
  .2))أيضـا كذلـك

أبـو عمـر أمحـد بـن هـارون بـن أمحـد ـ ثـم 
فقـد يف ( عـات النفـزي الشاطـيب بـن جعفـر بـنا

ساحـة اجلهـاد بوقعـة العقـاب ولـم يظهـر منـذ 
: ؛ قـال عنـه ابـن األبـار)م1212/هـ609عـام 

 وكـان أحـد احلفـاظ للحديـث، يسـرد املتـون،((
. واألسانيـد ظاهـرا؛ ال خيـل حبفـظ شئ منهـا

موصـوف الدرايـة، والروايـة؛ غالبـا عليـه الـورع، 
والزهـد؛ عـلى منهـاج السلـف؛ يأكـل اجلَشــب، 
 ويلبـس اخلشـن؛ ورمبـا أذن يف املساجـد؛ ولـه

النظـم،  تآليـف دالـة عـلى سعـة حفظـه؛ مـع
الرتهـة يف : لـه برناجمـان؛ عنـوان أحدمهـا. 1))والنثـر

التعريـف بشيـوخ الوجهـة؛ وهـو كتـاب جامـع، 
رحيانـة التنفـس : وقيـم؛ أمـا الثـاين فهـو بعنـوان

  . وراحـة األنفـس يف ذكـر شيـوخ األندلـس
                                     

   .75: ، ص1: التكملـة، ج  2
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ـن عـلي بـن عبـد أبـو العبـاس أمحـد بـ ثـم 
كـان حيـا سنـة ( األندلـسي الرمحـن النفـزي

؛ فقيـه، مـن احلفـاظ؛ رحـل إىل بغـداد، ثـم )هـ613
  . شيـراز؛ حيـث أقـام ـا

أبـو احلسـن عـلي بـن عـلي بـن أمحـد ـ ثـم 
ـَيب بـن سليمـانا سنـة : ت( النفـزي اإلسط

ب مالـك؛ ؛ فقيـه؛ مـن امللميـن مبذهـ)م1219/هـ616
  . حيسـن االستنباط يف النـوازل

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن أمحـد بـن ـ ثـم 
 الشاطـيب املعـروف بابـن قَبـوج عبـد اللـه النفـزي

؛ فقيـه، حافـظ للمسائـل، )م1219هـ616سنـة : ت(
  . وللـرأي، مـن أهـل الثقـة، والعـدل

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عـلي بـن ـ ثـم 
  . ؛ فقيـه، وحمـدث، وقـاضياجليـاين مـد النفـزيحم

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد امللـك ـ ثـم 
حممـد بـن مشـرف النفـزي  بـن منخـل بـنا

  .؛ مـن رجـال القـراءاتالشاطـيب
أبـو بكـر بـن أمحـد بـن عبـد امللـك بـن ـ ثـم 

 حممـد بـن مشـرف النفـزي الشاطـيب منخـل بـن
  . ؛ مـن املقـرئيـن بالسبـع)م1227/هـ625ـة سن: ت(

أبـو الـروح عيـسى بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
حممـد بـن مـوسى بـن حممـد بـن عبـد اللـه بـن 
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تـويف ( النفـزي التاكـرين إبراهيـم بـن خليـل
؛ أديـب؛ لـه شعـر )م1231/هـ629بديـار بكـر سنـة 

  :حسـن؛ منـه
م سالطِّر عإنْ أوداهشا و   هـراطخ  

  أبـدى لعينيك أزهـاراً وأشجـارا
  وإنْ  َـدد فيـه أو يعـد كَرمـاً 

  بـثَّ  البرِيـة آجـاالً  وأعمـارا
  

  :ويقـول أيضـا
  الصبـا  أوصيت قَلْبِي أنْ يفـر عنِ 
ـَاد  دعـوت  سـظنـا  بأينِّ  قَ   ميع

  فَأجابنِي الَ  تخـش مـين بعدمـا 
م ـاـأفْلَتقوعامِ  وـرالغ كـرش ن  

 تـهأير ى احلَبيـبـادإذَا  ن ـىتح  
  ـاــاً  ومطيعـملَبِي  ـهـإلَي آوى 

  كَذُبالَـة  أخمدَـا  فَـإذا  دنـا 
ـِّرام تعلَّق   ـا ـسِريع  تـهمنهـا الض

أبـو احلسـن عبيـد اللـه بـن حممـد بـن ـ ثـم  
املعـروف بابـن  النفـزي الشاطـيب عبيـد اللـه

؛ وهـو )م1244/هـ642تـويف ببجايـة سنـة (قَـبـوج 
مـن الفقهـاء، واحملدثيـن، واحلفـاظ؛ لـه مشاركـة يف 
اآلداب، ولـه يف  شبابـه أشعـار جيـدة؛ ثـم تنـزه 
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زال، والزهـد، ـعـن نظمـه؛ مـال يف األخيـر إىل االعت
    . والعبـادة

اق إبراهيـم بـن حممـد بـن ـأبـو إسحـ ثـم 
عبيديـس بـن حممـود النفـزي  إبراهيـم بـن

؛ فقيـه، )م1166/هـ562ولـد جبيـان سنـة ( الغرنـاطي
اللغـة، والنحـو، : حافـظ، ومـن امللميـن بعلـوم

والشعـر؛ ولـه مؤلفـات عديـدة؛ األدب، : وفنـون
كتـاب مواهـب العقـول وحقائـق النقـول، : منهـا

وكتـاب الغيـرة املذهلـة عـن احليـرة والتفرقـة، 
وكتـاب اجلمـع، وكتـاب الرحلـة املمنوعـة، وكتـاب 
الوسائـل يف الفقـه واملسائـل؛ ومـن هـذه املصنفـات 

أن لـه ما هو يف بـاب التصـوف، وغيـره؛ كمـا 
خامتـة : ((ذكـره ابـن اخلطيب بقولـه. ةـارا حسنـأشع

الرحـال باألندلـس، وشيـخ ااهـدات وأربـاب 
 ...املعامـالت، صـادق األحـوال، شريـف املقامـات

وكـان فقيهـا حافظـا، ذاكـرا للغـة واألدب، حنويـا 
ماهـرا، درس ذلـك كلـه أول أمـره؛ كريـم 

... التصـوف فشهـر بـه األخـالق؛ غلـب عليـه
مـن ذلـك . 1))التصـوف بارعـة ار يفـلـه أشع

  :قولـه
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  الفَضـاء   يضيـق على من وجدي
الن ـنقُـنِي مقْليـونـاءــاسِ الع  

 اللَّـه ضأرـة وعاسو  لَكـو ـن  
  أبـت نفْـسي تحيـطُ بِها السمـاء

 شـرـا العنأيـالَ رأع يسالكُـرو  
ماهنالَيـا ـفَو ـحمالءـالـ   ـرو  

  فَأيـن األيـن  منـا  أو   زمـانٌ  
  استـواء  بِحيـثُ لَنـا على الكُـلِّ

  شهدنـا  لإللَـه  بِكُـلِّ  حكْـمٍ 
ـَاء   فَغـاب القَلْـب وانكَشـف الغط

  ـًا  ــه إلَيـه  حقويدعـونِي اإللَ
جف الراخلَـو ـنـنِي منِسؤـاءـفَي  

  ويقْـضي  ويقْبِضـنِي ويبِسطُـنِي
  اءـبِتفْرِيـقي  وجمـعي مـا  يشـ

 ودجي وي فـعيـواً   وحاخلَلْـقِ ن  
الفَن   الَّهـوت   ـنم   ـتعنـاءـي  

ودجي وفأخ ي   ي فَكَمفَقْـد قْتو  
  واءـكَـأنَّ الفَقْـد  واإلحيـا  سـ

  كْـرثُم  س  ـوحثُم  ص  كْـرفَس  
 لَه ـسلَي ـرهالد ـاء  كَـذَاكضقان  
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  فَوصـفي حالَ من وصفي ولَكـن
  ـاءـظُهـور احلَـق لَيـس لَـه خفَ

  بدت تولَّـت إذَا شمـس النهـارِ 
  نجـوم الليـلِ لَيـس لَهـا انجـالء

  
  :ومـن شعـره الـذي نـال شهـرة كبيـرة

 نكَاملُـز لُـهامأن نـا مـة   ييامه  
ـهكَفَّي ودجى  وـرـا  أجارِيهجم نم  

 ـَت   سفينة الفَقْرِ في بحرِ الرجا وقَف
ليع ـُن   جتْرِيهـا بِرِيـحٍ منـك  فَامن

  بِحق من خلق اإلنسـانَ من علَـقٍ 
ـُر إىلَ رقعـتي وافْهـم معانِيهـا   أنظ

يـنكسمو يـرـبٍ   إينِّ فَقببِال س  
ـُرآن أتلوهـا   سوى حـروف من الق

 هكَابِـدي نإالَّ م قوالش ـرِفعال ي  
اببالَ الصـوـنـة إالَّ م  انِيهعـاـي  

  
أبـو إبراهيـم إسحـاق بـن حيـىي بـن مطـر ـ ثـم 

املعـروف باألعـرج؛ وورياغـل فخـذ مـن  الورياغـلي
؛ فقيـه )م1284/هـ683تـويف بفـاس سنـة (نفـزة؛ 

ـُّرر: ألـف التعليقـات عـلى املدونـة؛ مساهـا   . الط
صالـح بـن يزيـد بـن صالـح  أبـو الطيـبـ ثـم 

بـن أيب القاسـم بـن عـلي بـن  بـن مـوسىا

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

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


  

؛ )م1285/هـ684سنـة : ت( شريـف النفـزي الرنـدي
الغـزل، : فقيـه، وأديـب، وشاعـر جميـد؛ يف أغـراض

واملـدح، والزهـد؛ لـه إملـام باحلسـاب، والفرائـض؛ 
ولـه فيهمـا بعـض املنظومـات؛ وممـا كتبـه عنـه 

كـان خامتـة : ((ابـن اخلطيـب؛ عـن آخريـن؛ أنـه
 األدبـاء باألندلـس؛ بـارع التصـرف يف منظـوم

الكـالم، ومنثـوره؛ فقيهـا، حافظـا، فرضيـا، متفننـا 
جـزء يف : لـه مؤلفـات؛ منهـا. 1))يف معـارف شـىت

حديـث جربيـل، وكتـاب يف الفرائـض، وكتـاب يف 
الـوايف : الشعـر بعنـوان العـروض، وكتـاب يف صنعـة

يف نظـم القـوايف، وكتـاب كبيـر يف تاريـخ األدب 
روضـة األنـس ونزهـة النفـس؛ وممـا قالـه : بعنـوان

  :يف أشعـاره
  برزت من احلَمامِ تمسـح وجههـا 

ـْلِ مـاِء الـورد بِالعنـابِ   عـن مث
ائذَو نم قْطُـراملَاُء يـاورِهعـبِ ش  

  ـرابِغ  ـطُ من جناحِكَالطَّـلِ يسقُ
  في الضحى   فَكَأنها الشمس املُنِيـرة

  سحـابِ طَلَعـت علََينـا من خالَلِ 
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  :ومـن مطوالتـه الـيت أجـاد فيهـا
  وغَانِيـة يغنِي عنِ العـود صوتهـا 

  وساقيـة تجـرِيوجارِيـة تسـقي 
ـْل   مجـرة   بِحيثُ يجـر النهر ذَي

    رف علَى حافاتهـا الزهـر كَالزهـرِي
  كَتايـبٍ  وقَد هزت األرواح خصر

  بِألْوِيـة بِيـضٍ عـلى أسـلٍ سمـرِ
  فَجـردت  رمى قُزح نِبـالً إلَيهـا 
ـوفيـرِ سهارِعِ النلى دـا عيهاقوس  

  
  :ويصـف رمانـة بقـولـه

  للَّـه رمانـة قَد راق منظَرهـا 
  فَمثْلُهـا بِبديـعِ احلُسـنِ منعـوت

 مض ا قَدلَه قح رشالق   لـهاخد  
  والشحـم قُطْـن واحلَـب ياقُـوت

إىل جِذْرٍ ف ظرأن  فلتخم ني اللو  
  البعـض من سج والبعض من ذَهـب

  
  :ويصـف القلـم بقولـه

  وأصفَـر كَالصـب في رونـقٍ 
  تظُـن بِه احلُـب ممـن نحـل
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  ـاتبالس يددح فَاتالص يعـدب  
  يطُـولُ الرمـاح وإنْ لَم يطُـل

بعـايمع اَء  ـرريـ  ومرِ ـالض  
  ويفْعـلُ فعـلَ الظُّبـا والذُّبـل

  
  :ويقـول يف وصـف البحـر

 ـهبسحت تا أنمم ـَم   البحـر أعظ
ـَا   من ملْ يـر البحر يوماً ما رأى عجب

ـَه حبب طَاف على زورقٍ    طَـامٍ ل
ـْلُ السماِء ـَت شهبـا مث   إذَا مـا ملئ

  
  :ويف وصـف النهـر يقـول

 ـهـرٍ كَأنهبِز فُـوفحق مرأزو  
ـرهزت ةـراملَج ـَاف   نجـوم بِأكْن

 انثْلِ اجلُملى مِسيلُ عـالً  يلسسم  
ـرهوجم امسح دمغ نلَّ عا سكَم  

نم احواألد افَحص وقَد  ـهاتفَحص  
ـركَسِسيـمِ مـابٍ بِالنبح ـىتح  

  فَما كَانَ في عطْف اخلَليجِ قُالَمـة 
ـَر   وما كَانَ في وجه الغديـرِ فَمغف

  :ويقـول يف العقـل والغربـة
 هآثَـارقْـلَ والع ـنسـا أحم  
مالز ـان   لَـوسارهـإيثَـ اإلن  
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  بِالعقْلِ الفـىت نفْسـه يصـونُ 
  كَمـا يصـونُ احلُـر أسـراره

  في غُربـة   ال سيمـا إنْ كَانَ
   دارهـيحتـاج أنْ يعـرف مقْـ

  
  :ويصـف اجليـش بقولـه
يـنارِعـة بِالديبكَتيفَ  وة ـكَث  

  اجلَـرارِ  جـرت ذُيـولَ اجلَحفَلِ
  يتـيا بينها القُضب الروض املَنا

ـَا الرايات   كَاألزهـارِ  زفَّـت بِه
ـمهكَأن اةو الكُمناة با الكُميهف  

ـَّارِ   أسـد الشـرى بين القَنا اخلَط
  كَأنهـم    متهلِّليـن لَدى الَّلقَاِء

هوهجو قَـتلـارِـخاألقْم نم م  
  خاطف    لََيث فَوق برقٍ من كُلِّ

رقَـد ينِـهمبِي  ـنارِـاألقْـ  مد  
  

أبـو جعفـر أمحـد بـن أيب القاسـم بـن ـ ثـم 
سنـة : ت( النفـزي الرنـدي حيـىي بـن وداعـة

؛ كـان مـن رجـال الديـن ذوي الفضـل؛ )م1337/هـ738
قـام بتصنيـف كتـاب لـم يسبقـه إليـه أحـد؛ إذ 
مجـع فيـه أربعيـن حديثـا عـن أربعيـن امـرأة مـن 
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الضـاحي يف : الصحابـة، ولـه كتـاب آخـر مسـاه
  . حكـم األضـاحي

أبـو حيـان حممـد بـن يوسـف بـن عـلي ـ ثـم 
تـويف ( بـن يوسـف بـن حيـان النفـزي الغرنـاطيا

؛ فقيـه، ومـن أئمـة )م1344/هـ745مبصـر سنـة 
لعربيـة؛ وصفـه ابـن اخلطيـب النحـو، واللغـة ا

الذهـن،  كـان نسيـج وحـده يف ثقـوب: ((بقولـه
وصحـة اإلدراك، واحفـظ، واالضطالع بعلـم 
العربيـة، والتفسيـر، وطريـق الروايـة؛ إمـام النحـاة 
يف زمانـه غيـر مدافـع؛ نشـأ ببلـده غرناطـة؛ 
 مشـارا إليـه يف التربيـز مبيـدان اإلدراك، وتغييـر

نالتـه نبـوة حلـق . السوابـق يف مضمـار التحصيـل
بسببهـا باملشـرق، واستقـر مبصـر؛ فنـال مـا شـاء 
ـُّلٍ، وبـر، وحـظْـوة؛  مـن عـز، وشهـرة، وتأث
وأضـحى ملـن حـل بساحتـه مـن املغاربـة ملجـأ، 

ولـه مؤلفـات كثيـرة؛ . 1))شاعـرا مكْثـرا... وعـدة
يـط؛ وهـو يف تفسيـر القـرآن البحـر احمل: اـمنه

زأه إىل مثـاين جملـدات، وآللئ النهـر ـالكريـم؛ ج
املستخرجـة مـن البحـر؛ وبـه اختصـر البحـر 

ط، والوهـاج عـلى مذهـب الشافـعي، وحتفـة ـاحملي
األريـب؛ يف غريـب القـرآن، واألنـوار األجـلى يف 
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كميـل يف اختصـار احملـلى؛ عـلى مذهـب أيب داود، والت
شـرح التسهيـل، ومنهـج السالـك عـلى ألفيـة ابـن 
مالـك؛ لـم يتـم، واإلدراك للسـان األتـراك؛ وهـو يف 
قواعـد وحنـو التـرك، واإلسفـار امللخـص يف شـرح 
سيبويـه للصفـار، واملبـدع يف التصريـف، وكتـاب 

اء يف الفـرق بيـن الضـاد والظـاء، وعقـود ـاالرتض
 القراءات السبـع العـوايل، واملـورد الغمـر يف الآليل يف

قـراءة  أيب عمـرو، واألثيـر يف قـراءة ابـن كثيـر، 
وغايـة املطلـوب يف قـراءة أيب يعقـوب، واحللـل 
احلاليـة يف األسانيـد العاليـة، واألمـايل يف شـرح 
القـايل، وكتـاب النكـت احلسـان، يف شـرح غايـة 

الشـذا يف مسألـة كـذا،  اإلحسـان، وكتـاب
وارتشـاف الضـرب يف معرفـة كـالم العـرب، 

بدايـة اتهـد، وتقريـب التقريـب  واختصـار
والتدريـب، والتنخيـل يف شـرح التسهيـل، ورشـح 
النفـع يف القـراءات السبـع واللمحـة البدريـة يف علـم 
العربيـة؛ قـام بشرحهـا ابـن هشـام، وديـوان شعـر 
يف ثـالث جملـدات، وكتـاب يف التاريـخ؛ ومـن 
شعـره الطويـل، والقصيـر؛ وفيـه جـودة؛ فمـن 

  :مطوالتـه
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عـذولُـالَ تعم ا  ذُو احلُبفَم الَهذ  
  العقْـلُ مختبِـلٌ والقَلْـب متبـولُ

  هـزت لَه أسمراً من خوط قامتهـا 
لصى لثنـا انـُولُ  بِ إالَّفَم   وهو مقْت

ـَة فَصلَ احلُسن البديـع لَهـا    جميل
ـهنـلٌ مما جلَه يـلُ  فَكَـمفْصتو  
 هـربنع ـرشالنو هـرمرم ـرحفالن  
يـقالرو هرهوج ـْر   معسـولُ  والثَّغ

  و أرجٍ  ذُ  والعرف  والطَّرف ذُو غَنجٍ
  واخلَصـر مختطف والعنق مجـدولُ      

  
ويقـول يف منظومـة طويلـة تدعـوا إىل العلـم، 

  :والنحـو منـه باخلصـوص
  هو العلْم الَ كَالعلْمِ شيئٌ تـراوِده 

  لَقَد فَـاز باغيـه وأنجـح قَاصـده
ـانُ إالَّ بِعسـلَ اإلنا فَضمو ـهلْم  

ـَاز إالَّ ثَاقب الذِّهنِ   واقـده  وما امت
  وعلُومنـا   صرت أعمارنـاوقَد قَ

  ونكَابـده  حصرهـا  يطُولُ علينـا
  ويف كُلِّهـا خيـر ولَكن أصلَهـا 

  يعانِـده  هو النحو فَاحذَر من جهولٍ
  رآنُ والسنة اليت همـا بِه يعرف القُ

  عابِـده  أنت  أصـلُ ذَا الدينِ الذي
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  :إىل أن يقـول
 ضِ قارِئلَى األرع صخاآلنَ فَالَ شو  

ـوـرٍ والَ هأيب بِش ـابته  كايِـدر   
  لَفُّـتت بِ فيهِمررٍ بِالغشعى مـوس  

ـو مبخي سلي قـووش ـههإلَيـدواق  
 لُسٍ لَـهدلُ  أنـا  أهنالَ  مـا زوم  

  وتناجِـده  فَضلَـه  جهابِـذُ تبـدي
  وإني يف مصر علَى ضعـف ناصرِي 

  لَناصـره مـا دمـت حيا وعاضـده
  

  :ثـم يقـول
  منِينـا بِقَومٍ صـدروا يف مجالـسٍ 

ـْ   مٍ ضلَّ عنهـم مراشـدهإلقْـراِء عل
نع يـردصالت رأخ لقَد   ـهقحتسم  

دامخ ـرغَم مـنِ وقُده  الذِّهـدامج  
  

  :ثـم يقـول
  أقَمنا بِمصر عشرِين حجة يشاهدنا 

رِهــذُو   أماهشون    هــمـد  
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  الدهرِ طَايِـالً  فَلَما ننلْ منهم مدى
 يهِمف جِـدا نلَميقاً وده  صدادـون  

  
  :ويقـول يف النسيـب

ـَا    كَتم اللِّسـانُ ومدمـعي قَد باح
  وثَـوى األسى عنـدي وأسى راحـا

  إني أحـب طَي ما  نشـر اهلَـوى
  اإفْصاحـ  نشـراً ومـا زالَ اهلَـوى

 ـهمبِاس حـرالَ أص ني مـتجهمو  
ةـاراإلش نمكُـونُ   وا يـا ماحرص  

 ـهوحنوج  هـونح   ومأر   رِيـم  
احوجِم ةفْـوي جـنع ومـرـاـوي  

ـرِهعش نـا مى لَنـدأب  بِينِـهوج  
  ـاـذَا ليـالً  وذَاك  صباح  ضديـنِ

  
  :وقـال يف أغـراض أخـرى

نفِْسي من ـتحاسِ   أزـاسِ  اإلينبِالن  
  اليـاسِيـاسِ بِملَّـا غَنِيـت عـنِ األكْ

  وصرت يف البيت وحدي ال أرى أحداً 
ـَات فكْـرِي   وكُتيب هن جـالَّسي  بن
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  :ومنهـا أيضـا
  أنـه إذَا وزهدنِي في جمعي املَـالِ 

  العمـرا  فَـارق  ما انتهى عند الفَـتى
  فَـالَ روحه يومـاً أراح من العنـا 

ـرخدملْ يداً ومح ِسبكْتي لَما   وـرأج  
  

  :ومنهـا أيضـا
  عـداتي لَهـم فَضـلٌ عـلَي  ومنـة 
ع ـنمحالر ـبـافَـالَ أذْهيادي األعن  
ـُوا عـن زلَّـتي فَاجتنبتهـا   هـم بحث

  وهـم نافَسـونِي فَاكْتسبـت املَعاليـا
  

  :ومنهـا أيضـا
 يـدعقَرِيـ ن  دبٍ ـو ـلَّ ـض  

  اـعتبـ  كَبيـر عتـبٍ قَليـلٌ
  كَالشمسِ ظَرفـاً كَاملسك عرفـاً 

ـا                           كَاخلَشرِ قَلْبخفا كَالصطَر ـف  
  

املعـروف  ثـم أمحـد بـن حممـد النفـزي الرنـديـ 
  . ؛ مقـرئ)م1357/هـ759سنـة : ت(بالسـراج 
أبـو عبـد اللـه حممـد بـن إبراهيـم بـن ـ ثـم 

مالـك بـن إبراهيـم بـن حيـىي  عبـد اللـه بـن
؛ فقيـه، )م1389/هـ792: سنـة: ت( بـن عبـاد الرنـديا
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وواعـظ، وصـويف؛ ذكـره املقـري ضمـن مـا نقـل 
: عـن ترمجـة لـه مـن طـرف أيب زكريـاء السـراج

وحفـظ القـرآن ابـن سبـع ...نشـأ ببلـده رنـدة((
سنيـن، ثـم تشاغـل بعـد بطلـب العلـوم النحويـة، 

فيهـا، واألدبيـة، واألصوليـة، والفرعيـة؛ حـىت رأس 
ثـم أخـذ يف طريـق الصوفيـة، . وحصـل معانيهـا

. ة عـلى األسـرار اإلهليـة حـىت أشيـر إليـهـواملباحث
وتكلـم يف علـوم األحـوال، واملقامـات، والعلـل، 
واآلفـات؛ وألـف فيـه تواليـف عجيبـة، وتصانيـف 

ولـه أجوبـة كثيـرة يف مسائـل . بديعـة غريبـة
وهـو مـن أكابـر  ...ديـنالعلـوم؛ حنـو جمل

ولـه كـالم عجيـب يف ... أصحـاب ابـن عاشـر
وللشيـخ ابـن عبـاد ... التصـوفن وصنـف فيـه

باملغـرب؛ مشهـورة بأيـدي النـاس،  خطـب مدونـة
ويقـرؤون منهـا مـا يتعلـق باملولـد النبـوي 
الشريـف؛ بيـن يـدي السلطـان تربكـا ـا؛ وكـذا 

تمعـات، واملواسـم؛ كـأول رجـب، يقرؤوـا يف ا
منهمـا؛  وشعبـان؛ ونصفهمـا، والسابـع والعشريـن

الرسائـل الكبـرى، : ومـن مؤلفاتـه. 1))كرمضـان
والصغـرى، وشـرح احلكـم، ونظمهـا يف أرجـوزة 
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: وقـال عنـه ابـن اخلطيـب. مـن مثامنائـة بيـت
  :؛ منـه))وشعـره حسـن يـدل عـلى طبـع معيـن((

  ر  إلَي أنـك تـارِكي ـسرى  يِس
  املُتـدارِك للُطْفـك   نفْـِسي الفـدا

  يا مالـكي  ولي الفَخـار  بِأنـنِي  
ـكالم كأنو لْكى مي اهلَـوف لَـك  

هننِي مففَاع لْـكه كـرالت   ـدعو  
ـِكبِالوصـلِ تحـيِي ذما    محب هال
  وأعـد جميالً في اهلَوى عودتـنِي 

نم إلَي هــدعت إنْ  لَـم  ـكاللْهل  
  الَّذي  بِجمالـه   بِـيا منيـة القَلْ

ـكفَات نى مرالو ـنفُت  ـكاسن أو  
ارأح أو كوند يـهى   أأتـني سفو  
اجلَم ـِالَ الظَّـالَمِذَاك   احلَالـك  الِ ج

 نلَك كإلَي لَكْتس لَكَمو  ـَم   حني ل
ـدلَّ قَصتيـلَ اخلكُنِ الدت          ـكالالس  

  
  :ويقـول أيضـا

ـالِ أالَ حجلرا لنِي ـيـداعسي ب  
  ـنِـرامِ فَأبكيـه ويبكيـفي ذَا الغـ
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 ـتبي غُلـتالَبغم تـدا أجمو يهف  
  بِاهلَـون  وهـنت والصب أولَى الناسِ

ـَه وحدي   فَأدهشـنِي  ركبت لُجت
هـدي يف ـتملُـ  وداً  فَدـفَـرون  

  واضيعة العمرِ والبـلوى مضاعفَـة
  ـنِمـا بيـن يـأسٍ وآمـالٍ  ترجي

 ترا ظَفمو تدفِْسي إنْ أون فالَهو  
  نِـأو بِتأميـ  بِتمـن  في ذَا اهلَـوى
  طَمعاً  فَلَيت شعرِي وعمرِي ينقضي

ـُوبٍ ـُون  في ذَا اهلَوى بين مغل   ومغب
  

  :وكتـب إىل أحـد احلكـام
تيى فَأبـنالغ ـزع لَكُم كْترت  ـم  
  ـرِـوالفَقْ للْمذَلَّـة   وأنْ تتركُـونِي

  في اخلُمولِ وإنـه  ونازعتمـونِي
  واألمـرِ  لذي مهجتي أحلى من البِنى

  
أبـو زكريـاء حيـىي بـن أمحـد بـن حممـد ـ ثـم 
؛ )م1402/هـ805سنـة : ت( النفـزي الرنـدي السـراج

، وراويـة، مـن أهـل احلديـث؛ وهـو فقيـه صـويف
  . ولـه فهرسـة
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عبـد العزيـز بـن مـوسى الورياغـلي ـ ثـم 
؛ فقيـه، )م1475/هـ880اس سنـة ـتـويف بف( النفـزي

  . وخطيـب القروييـن
: ت( أبـو احلسـن عـلي الورياغـلي النفـزيـ ثـم 

  .؛ فقيـه مالـكي)م1554/هـ962سنـة 
  

***  
عبـر بـالد  نفـزاوةاطـن تتواجـد مو :ـ مواطنهـم

، جببـل أوراسأمـا مجهورهـم فكـان . املغـرب كلهـا
تلـك القـرى املعروفـة ـم يف : مثـل. وإفريقيـة
، والشريـط القيـروان، وبقاياهـم يف نـواحي قسطيلـة

؛ الـيت ـا وسهـول بونـة، لقريـة بطويـةالساحـلي 
. يـفين عرـب؛ رئاستهـم يف وهلاصـةأحيـاء مـن 

، برشـكويتواجـد آخـرون مـن نفـزاوة بساحـل 
  .بـادسوساحـل 

  
ÉÉÉ  

  
  :ـ  لواتـة) 2(

أبنـاء لـوا األصغـر بـن لـوا األكبـر وهـم 
. فلـوا األصغـر، ونفـزاو؛ أخـوان. زحيـك بـنا

ولـوا اسـم أبيهـم؛ والرببـر : ((يقـول ابـن خلـدون
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ـف، والتـاء؛ إذا أرادوا العمـوم يف اجلمـع زادوا األل
فلمـا عربتـه العـرب؛ محلـوه عـلى . فصـار لـوات

دد ـوا عـولل .1))اإلفـراد، وأحلقـوا بـه هـاء اجلمـع
، )ماصلـت(أو  زايـر، وفاصلـة: مـن األوالد أشهرهـم
وقـد تشعبـت أفخاذهـم . وكطوفـت، ونيطـط

وسنكتـفي يف هـذا . مجيعـا، وتفرقـت يف األقطـار
أو  فاصلـة :ـم؛ ومـن الذيـن اشتهـروااـال ببعضه

وجرمانـة،  أكـورة،: فتفـرع عنـه) ماصلـت(
؛ فزايـرثـم . مغانـة، ثـم )عـزوزة(أو  وعتـروزة

؛ الـيت تفـرع عنهـا عـدد كبيـر مـن مزاتـةومنـه 
باليـان، ومحـرة، ودكمـة، وقرنـة، : األحيـاء؛ أمههـا

اتـة جنـوب ؛ وتقـع أرض مزومدونـة ومجيجـة،
شـرقي سطيـف؛ وتوجـد منهـم فئـة يف إقليـم 
اجلريـد؛ إذ وصـل تعدادهـم فيـه ـ حسـب قـول 
الدرجيـين ـ إىل اثـين عشـر ألـف فـارس خـال 

؛ الـيت سدراتـة؛ فمنهـم نيطـطأمـا . الرجالـة
تنسـب إليهـا املدينـة املتواجـدة بقـرب ورجـالء، 

شـرق اجلزائـري؛ عـلى واملدينـة املتواجـدة يف ال
  .احلـدود التونسيـة

: ويف عهـد الدولـة احلفصيـة بـرز مـن بطوـم
وتقـول . وبنـو زجنـان، وبنـو سعـادة، بنـو باديـس
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ان منهـم ـه كـاملصـادر التارخييـة عـن لواتـة؛ أن
مـن اختـار حيـاة الرحلـة؛ طلبـا للنجعـة يف جهـات 

ف منحـازة أليب يزيـد؛ وكانـت للواتـة مواقـ. برقـة
خـالل ثورتـه عـلى الفاطمييـن؛ نظـرا النتمائهـم 

وقـد تذبـذب منهـم بعـض . للمذهـب اخلـارجي
األحيـاء يف والئهـم للدولـة؛ فكانـوا أحيانـا يف 

فتستعيـن ـم ـ خاصـة ـ يف مجـع (خدمتهـا 
؛ وأحيانـا أخـرى )املغـارم مـن القبائـل املختلفـة

وحينمـا أخـذ . إىل قبائـل متمـردة؛ ثائـرة يتحولـون
الضعـف يتسـرب إىل الدولـة، واستفحـل أمـر قبائـل 
بـين هـالل، وسليـم؛ أضحـت أحيـاء مـن لواتـة 
عرضـة البتزازهـم، وضغوطهـم؛ وبذلـك اندرجـوا 

  .1ضمـن القبائـل الغارمـة
  

!!!  
  

ال أجنبـت بـالد املغـرب اإلسـالمي رجـا :ـ أعياـم
نسبـوا إىل لواتـة؛ خلفـوا ذكـرا محيـدا، ومسعـة 

ول بعضهـم يكتنفهـا شئ مـن ـغيـر أن أص. مشرفـة
الغمـوض؛ إذ ال نعـرف إن كانـوا  ينتسبـون إىل قبيلـة 
لواتـة؛ أم محلـوا هـذه التسميـة نسبـة إىل  املوضـع 
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املسـمى باسـم القبيلـة؛ سـواء كـان ذلـك ببـالد 
يف األندلـس؛ الـيت ـا أماكـن مسيـت املغـرب أم 

. باسـم قبائـل أمازيغيـة؛ كانـت تسكنهـا بكثافـة
ومـع هـذا سنعتبـر كـل مـن نسـب إىل لواتـة؛ 

أن ـعضـوا مـن تلـك القبيلـة؛ ألننـا نؤمـن ب
؛ ))النسـب القبـلي أمـر وهـمي؛ ال حقيقـة لـه((

دفنـا ونظـرا لكـون  ه. كمـا يقـول ابـن خلـدون
أبنـاء املغـرب اإلسـالمي  إبـراز دوراألسـاسي هـو 

؛ الثقـايف العـريب اإلسـالمي يف بنـاء الصـرح
يف حـد ذاـا؛ ومـا  وليسـت غايتنـا هي القبيلـة

ـ الـيت تضعهـم يف إطـار  املنهجيـةإتباعنـا هـذه 
؛ تسمـح بتصـور دقيـق وسيلـة إيضـاحقبـلي ـ إالَّ 

احتضـن علمـاء املغـرب؛ ومفكريـه؛ للمحيـط الـذي 
ـ أيضـا ـ بإجـالء  املنهجيـةكمـا تسمـح هـذه 

احلركـة الثقافيـة؛ يف األوسـاط القبليـة ـذه الديـار؛ 
وهـذا بالطبـع يسوقنـا إىل االستنـاد إىل القـول 

ال  النسـب علـم ال ينفـع، وجهالـة: ((املأثـور
ا إىل لواتـة مـن وعليـه فمـن الذيـن نسبـو)). تضـر
  : العلمـاء

كـان ( لـواب بـن سـالم بـن عمـر اللـوايتـ 
؛ وهـو مـن العلمـاء )م873/هـ260حيـا سنـة 

رسالـة عـن نشـأة : اإلباضييـن؛ ومـن مؤلفاتـه
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اإلباضيـة، ودخوهلـم إىل املغـرب؛ وهي وثيقـة تارخييـة 
   . لـم يسبقـه إليهـا أحـد

) القنطنـاري( اك القنطـراريأبـد اللـه السكــ ثـم 
؛ وهـو رأس فرقـة مـن اإلباضيـة؛ ولكنهـا اللـوايت

خرجـت عـن مجاعتهـم؛ إذ اتبعـوا مذهبـا أنكـره 
وقـد ذكرهـم الدرجيـين يف . عليهـم مجهـور اإلباضيـة

أن السكـاك يعـرف بأبـد اللـه : ((طبقاتـه بقولـه
ن لـه أب اللـوايت النسـب، قنطنـاري املسكـن؛ وكـا

اه توجـه إىل ـمـن أهـل الصـالح؛ فبلغنـا أن أب
احلـج قبـل أن يولـد لـه أبـد اللـه؛ فلمـا كـان 
يف بعـض الطريـق رأى يف منامـه أن قـد ولـد لـه 

ويقـال سبـع مسائـل خالـف فيهـا ... شيطـان
أبطـل السنـة، ورأي  ـ1: مجيـع أهـل احلـق

... قـد أغـىن عنهمـاإن اللـه ... املسلميـن؛ قـال
قولـه إن الصـالة مجاعـة  ـ 2...بكتابـه العزيـز، 

إذا مسـع هـو ـقولـه إن األذان بدعـة؛ ف ـ 3بدعـة، 
إن  ـ 4يـق احلمـار، : وأصحابـه األذان قالـوا

الصـالة عندهـم ال جتـوز مبـا ال يعـرف معنـاه، 
قولـه إن بقـول  ـ 5وتفسيـره مـن القـرآن، 

ت؛ ممـا ينبـت يف مسـاد بـين آدم؛ كـل ذلـك اجلنـا
إن الصـالة  ـ 6جنـس؛ بنجاسـة مـا نبـت عليـه، 

إن بـول الـدواب  ـ 7ال جتـوز بثـوب فيـه قمـل، 
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يف األنـدر حيـن درسهـا إيـاه جنـس؛ فـال يطهـر 
وجـدت عـن أيب . مـا بالـت عليـه إال بالغسـل

: قـال يعقـوب يوسـف بـن نفـاث رمحـه اللـه
أدركنـا بقيـة أصحـاب أبـد اللـه السكـاك؛ إذا 
قـرب وقـت الصـالة خرجـوا؛ متجنبيـن عـن 
النـاس إىل مفاحـص قـد هيئوها ألنفسهـم؛ فيصلـون 

وعنـه؛ أدرك مجاعـة الشيـوخ . فيهـا فـرادى
بقسطيليـة؛ يصلـون عـلى مجيـع مـوتى أهـل 

ـم؛ إال القبلـة؛ كلهـم؛ مـن املخالفيـن، وغريه
أصحـاب السكـاك؛ فإـم مـن مـات منهـم؛ 
جعلـوا يف رجليـه مرابـط، وجـروه ـا إىل موضـع 

وكـان مشائـخ السلـف تتقـارب . يوارونـه فيـه
: أقواهلـم يف السكـاك وأصحابـه، وتتفـاوت؛ فقائـل

بشركهـم، وقائـل بنفاقهـم؛ وهـذا املذهـب قـد 
  .1))بقيـة فـين أصحابـه؛ فلـم تبق هلـم

أمحـد بـن إبراهيـم بـن أيب زيـد اللـوايت ثـم  ـ
؛ فقيـه، )م1031/هـ423كـان حيـا سنـة ( املـرسي
  . ومقـرئ
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أبـو احلسـن حيـىي بـن إبراهيـم بـن ـ ثـم أخـوه 
كـان حيـا سنـة ( املـرسي اللـوايت أيب زيـد

  . ؛ فقيـه، ومقـرئ)م1031/هـ423
د بـن حممـد بـن حسيـن أبـو العبـاس أمحــ ثـم 

عـرف بابـن تامتيـت؛  اللـوايت الفـاسي بـن عـليا
  . فقيـه، وحمـدث

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن خملـوف بـن ـ ثـم 
حنـوي، ومـن العارفيـن  البلنـسي؛ جابـر اللـوايت

بالعربيـة، وعلومهـا، وآداـا؛ كمـا ميتـاز بقـرض 
  . الشعـر
مـروان بـن عبـد امللـك أبـو عبـد امللـك  ـ ثـم

بـن إبراهيـم بـن مسجـون اللـوايت الطنـجي ا
؛ فقيـه، ومقـرئ، )م1097/هـ491 تـويف بطنجـة سنـة(

وشاعـر؛ فهـو عالـم املغـرب، وشيخـه يف وقتـه؛ 
كـان ملمـا بعلـوم الفقـه، واألدب؛ واللغـة؛ فصيـح 
اللسـان؛ مييـل يف حديثـه وشعـره إىل التقعيـر، 

تمسـك باإلعـراب؛ مـع اخلاصـة، أو العامـة؛ قـال وال
 فـال يكـاد يؤخـذ عليـه: ((عنـه الشيـخ عيـاض

وويل يف عهـد املرابطيـن الصـالة، واخلطبـة، . 1))حلـن
واإلفتـاء، واألحكـام مبدينـة طنجـة؛ ومـن قبلهـا ويل 

وأسـرة . أيضـا اإلفتـاء، والصـالة واخلطبـة بسبتـة
                                     

  .258: الغنيـة، ص 1
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أجنبـت عـددا مـن العلمـاء؛ عرفـوا مسجـون هـذه 
باسـم مسجـون الطنـجي؛ نسبـة إىل مدينتهـم؛ سيتـأيت 

  . اإلشـارة إليهـم تباعـا؛ كـل يف موضـع ترتيبـه
أبـو احلسـن حيـىي بـن إبراهيـم بـن أيب ـ ثـم 

تـويف مبرسيـة ( يعـرف بابـن البيـان زيـد اللـوايت
  . املقرئيـن؛ كـان مـن  )م1102/هـ496سنـة 

أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن جعفـر بـن ـ ثـم 
تـويف (؛ املعـروف بابـن الفـاسي أمحـد اللـوايت
؛ وهـو أحـد شيـوخ )م1119/هـ513بسبتـة سنـة 

: القـاضي عيـاض؛ الـذي قـال عنـه يف الغنيـة
كـان مـن أهـل الفقـه، والعلـم، واملعرفـة ((

والتفنـن يف  بالوثائـق، والبصـر باألحكـام،
وكتـب للقضـاة بسبتـة، وشـوور يف ... معـارف

األحكـام؛ ثـم قعـد عـن ذلـك، وانقبـض عـن 
راد، ـالنـاس، واشتغـل بنفسـه، وطلـب االنف

وقـد طلـب لقضـاء . والتقلـل، والزهـد يف الدنيـا
فامتنـع، ولـم  سبتـة، وواليـة خطبتهـا؛

غيـر  صحبتـه كثيـرا، وقـرأت عليـه...جيـب
  .2))شـئ
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أبـو حممـد عبـد اللـه بـن عـلي بـن ـ ثـم 
تـويف بتلمسـان ( مسجـون الطنـجي عبـد امللـك بـن

؛ فقيـه فاضـل؛ ويل قضـاء )م1129/هـ524سنـة 
     . تلمسـان
أبـو حممـد عبـد املنعـم بـن مـروان بـن ـ ثـم 

إبراهيـم بـن مسجـون اللـوايت  عبـد امللـك بـن
؛ فقيـه )م1129/هـ524تـويف باملريـة سنـة ( الطنـجي

فاضـل؛ ويل قضـاء غرناطـة، واملريـة؛ فتـرك أثـرا 
  . محيـدا بيـن النـاس

أبـو احلسـن عـلي بـن عبـد الرمحـن بـن ـ ثـم 
 امللـك بـن مسجـون الطنـجي عـلي بـن عبـد

؛ فقيـه، فاضـل، )م1144/هـ539تـويف بغرناطـة سنـة (
مسـان بعـد عمـه؛ قبـل أن ينتقـل إىل ويل قضـاء تل

  . غرناطـة
أبـو حممـد عبـد الـودود بـن عبـد ـ ثـم 

الرمحـن بـن عـلي بـن عبـد امللـك بـن مسجـون 
؛ فقيـه؛ مـن )م1157/هـ552سنـة : ت( الطنـجي
  . الـرواة

أبـو القاسـم أمحـد بـن عبـد الـودود بـن ـ ثـم 
؛ فقيـه، وويل جيبـن مسجـون الطنـ عبـد الرمحـن

  . القضـاء
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؛ أبـو عـلي احلسـن بـن مـكي اللـوايت ـ ثـم
  .فقيـه، وراويـة

أبـو احلسـن عـلي بـن جابـر بـن فتـح ـ ثـم 
؛ مـن املتكلميـن اللـوايت الغرنـاطي األنصـاري
   . األصولييـن
أبـو الفتـح نصـر بـن عبـد الرمحـن  ـ ثـم
  . احليـن؛ فقيـه مـن الزهـاد الصاللـوايت
أبـو احلسـن عـلي بـن احلسيـن بـن عـلي ـ ثـم 

تـويف بفـاس سنـة ( بـن احلسيـن اللـوايت الفـاسيا
كـان عاملـا : ((؛ قـل عنـه ابـن الزبيـر)م1177/هـ573

بالفرائـض، والعقـود؛ ومـن حفـاظ املسائـل؛ ممـن 
  .))تـدور عليـه الفتـوى

لرمحـن بـن عـلي بـن أيب بكـر بـن عبـد اـ ثـم 
 عبـد امللـك بـن مسجـون الطنـجي عـلي بـن

ـَّب سنـة ( ؛ فقيـه؛ مـن )م1202/هـ599تـويف باملُـنـك
: أهـل املعرفـة، والعلـم؛ قـال عنـه ابـن الزبيـر

  . دون أن يذكرهـا. 1))كانـت لـه كتـب كثيـرة((
أبـو حممـد عبـد اللـه بـن عـلي بـن ـ ثـم 

ـْبـة اللـوايت ؛ مقـرئ، )م1227/هـ625ويف بعـد ـت( عت
  . وحمـدث
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أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن إمساعيـل بـن ـ ثـم 
 الطرابلـسي أمحـد بـن عبـد اللـه اللـوايت األجـدايب

؛ مـن علمـاء )م1252/هـ650تـويف حـوايل سنـة (
: اللغـة؛ ولـه إملـام بعلـوم أخـرى؛ مـن مؤلفاتـه

علـم األنسـاب، كفايـة املتحفـظ، وخمتصـر يف 
  . وخمتصـر يف األنـواء، وكتابـان يف العـروض

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن عبـد اللـه بـن ـ ثـم 
إبراهيـم بـن عبـد الرمحـن بـن يوسـف  حممـد بـن

؛ وهـو )م1377/هـ779سنـة : ت( اللـوايت الطنـجي
. الرحالـة الذائـع الصيـت املعـروف بابـن بطوطـة

الـيت حررهـا الفقيـه األديـب حممـد  أمـلى رحلتـه؛
بـن حممـد بـن جـزي الكلـيب؛ بأمـر مـن ا

السلطـان املريـين أبوعنـان؛ فكانـت أهـم، وأمشـل 
رحلـة متـت يف وقتـه؛ وترمجـت إىل لغـات عديـدة؛ 

  . األجنليزيـة، والفرنسيـة، والربتغاليـة، واألملانيـة: منهـا
  

OOO  
  

أصحـاب احلكـم، أمـا اعـالم لواتـة؛ 
  :والسلطـان؛ منهـم

واله عبـد الوهـاب  سـالم بـن عمـر اللـوايت؛ـ 
  . بـن رستـم عـلى سـرت، ونواحيهـاا
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؛ واله عبـد ميـال بـن يوسـف اللـوايتـ ثـم 
  . الوهـاب بـن رستـم عـلى نفـزاوة

؛ أحـد أورغ بـن عـلي بـن هشـام اللـوايتـ ثـم 
مييـن؛ ولكنـه احنـاز إىل محيـد القـادة يف الدولـة الفاط

صاحـب (بـن يصلتـن بـن حبـوس املكنـاسي ا
؛ عنـد عصيانـه للدولـة، ومبايعتـه لألموييـن؛ )تيهـرت
  . م947/هـ336بعدئـذ باألندلـس سنـة ق أورغ ـثـم التح

أبـو حممـد عبـد اللـه بـن حممـد بـن ـ ثـم 
ن مـ( بـن يوسـف اللـوايت ناصـر بـن ميـال

؛ )أعـالم النصـف األول مـن القـرن السـادس للهجـرة
وهـو . كـان جـده وزيـرا لإلمـام أفلـح بـن رستـم

  . مـن علمـاء ورجـالن اإلباضييـن
مـكي بـن فـراج بـن زيـادة اللـه بـن أيب  ـ ثـم

حممـد بـن زيـادة اللـه بـن أيب  احلسـن بـن
رؤسـاء  ؛ وهـو كبيـر بـين مـكياحلسيـن اللـوايت

  . قابـس
أبـو القاسـم عثمـان بـن أيب القاسـم بـن ـ ثـم 

حليـف أيب زكريـاء احلفـصي؛ إذ  مـكي اللـوايت؛
تـوىل أخـذ البيعـة لـه مـن النـاس؛ عندمـا عـزم 

  . عـلى االستبـداد عـلى املوحديـن
عبـد امللـك بـن عثمـان بـن مـكي ـ ثـم 

  .  يب عمـارة؛ الـذي احنـاز للـدعي أاللـوايت
!!!  

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

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


  

أمـا أعيـان سدراتـة؛ وهـي بطـن مـن بطـون 
  : لواتـة؛ كمـا سبقـت اإلشـارة إليـه؛ فمنهـم

تـويف أمـام أسـوار القيـروان ( عاصـم السـدرايتـ 
؛ وكـان مـن املقربيـن مـن أيب )م758/هـ141سنـة 

اخلطـاب عبـد األعـلى بـن السمـح؛ وهـو أحـد 
بـوا إىل البصـرة طلبـا للعلـم؛ اخلمسـة الذيـن ذه

لـدى أيب عبيـدة مسلـم اإلبـاضي؛ وكـان قـد 
شـارك أيب اخلطـاب يف الزحـف عـلى القيـروان، 

  . أثنـاء حصـار ورفجومـة يف داخلهـا
أبـو يوسـف يعقـوب بـن يوسـف بـن ـ ثـم 

مـن أعـالم (املعـروف بالطـريف  سهلـون السـدرايت
؛ وهـو مـن )القـرن الثالـثالنصـف الثـاين مـن 

كبـار علمـاء اإلباضيـة؛ استقـر بوارجـالن؛ الـيت 
تـوىل فيهـا الفتيـا، والقضـاء بيـن النـاس؛ تلقائيـا؛ 

  . دون تكليـف مـن احلكـام
أبـو يعقـوب يوسـف بـن إبراهيـم ـ ثـم 
؛ كـان لـه إملـام )م1174/هـ570سنـة : ت( السـدرايت

علـوم القـرآن الكريـم، واللغـة،  :بعلـوم شـىت منهـا
والفقـه، واحلديـث، والفرائـض، والكـالم، والسيـر 
والتراجـم، والتنجيـم؛ إىل جانـب أنـه كـان يقـرض 

ويقـول الدرجيـين أن أبـا يعقـوب تعلـم . الشعـر
هـذه العلـوم، والفنـون بقرطبـة؛ عندمـا ذهـب 
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: ؤلفاتـهإليهـا يف صغـره؛ طلبـا للعلـم؛ ومـن م
كتـاب العـدل واإلنصـاف؛ جـزأه إىل ثالثـة أجـزاء، 
وكتـاب الدليـل ألهـل العقـول؛ يعالـج مواضيـع 
مـن املذهـب اإلبـاضي، وكتـاب مـرج البحريـن؛ يف 
املنطـق، واحلسـاب، واهلندسـة، وكتـاب املغـرب يف 
تاريـخ املغـرب، وتفسيـر القـرآن الكريـم؛ يف سبعيـن 

ورقـة  700قـد تصـل أوراق اجلـزء إىل جـزءا؛ 
أحيانـا، كمـا قـام بترتيـب مسنـد الربيـع بـن 
حبيـب بـن عمـرو األزدي البصـري؛ ومسـاه اجلامـع 
الصحيـح؛ ولـه قصيـدة طويلـة جـدا مساهـا 

أبياـا عـدد : ((احلجازيـة؛ قـال عنهـا الدرجيـين
ـم الرحلـة أيـام العـام؛ بـدأ فيهـا بغـزل رقيـق، ث

عـن وارجـالن، والتنبيـه عمـن صحبهـم يف ذلـك 
الركـب؛ فذكـر الطريـق مرتلـة مرتلـة يف سريهـم؛ 
حـىت وصلـوا؛ وذكـر املناسـك، ثـم فعـل كذلـك 
حـىت خـرج؛ ثـم خـرج إىل شيـئ مـن علـم 
احلدثـان؛ ثـم وعـض أحسـن وعـض، وتذكيـر؛ 

وكـان  .1))ـنففيهـا مـا يشهـد لـه باتسـاع الف
 األندلسيـون يشبهونـه باجلاحـظ؛ سـاح يف األرض

مـدة بيـن األندلـس، واملشـرق اإلسـالمي؛ وإفريقيـا 
السـوداء؛ حـىت وصـل يف رحلتـه جنوبـا إىل حـدود 
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خـط االستـواء؛ ثـم عـاد إىل بلـده ورجـالن؛ أيـن 
اعتكـف عـلى القـراءة، والتأليـف حـىت توفـاه اللـه 

  . ـافيه
أبـو إسحـاق إبراهيـم بـن يوسـف  ـ ثـم ولـده

مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن ( السـدرايت
؛ وهـو أديـب، وشاعـر؛ إىل )السـادس للهجـرة

جانـب إملامـه بالعلـوم الشرعيـة، والنحويـة، 
  .  واللغويـة؛ ولكنـه دون والـده

 كـان حيـا( أمحـد السـدرايت حممـد بـنـ ثـم 
؛ وهـو مـن الفقهـاء، وأهـل )م1285/هـ684سنـة 
  . الفضـل

  
!!!  

  
أمـا مزاتـة؛ فـهي ـ بدورهـا ـ بطـن مـن 
بطـون لواتـة؛ وبـرز فيهـا رجـال تركـوا وراءهـم 

  : ذكـرا حممـودا؛ منهـم
مـن أعـالم ( أبـو عثمـان الدكـمي املـزايتـ 

؛ )النصـف األول مـن القـرن الثالـث للهجـرة
توطـن جبـل نفوسـة؛ حيـث عـرف فيـه باسـم اس

؛ وهـو مـن الزهـاد املتصوفيـن؛ تناقـل النـاس بامثـان
حكايـات عجيبـة؛ تدخـل تكفـا عنـه، وعـن ابنتـه 
   . يف سيـاق األساطيـر
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مـن ( أبـو نـوح سعيـد بـن خيلـف املـزايتـ ثـم 
 ؛)أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن الرابـع للهجـرة

  . لـه حـظ مـن العلـم، واملـال الوفيـر
 أبـو حممـد واسـالن بـن يعقـوب املـزايتـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن الرابـع (
؛ وهـو مـن علمـاء اإلباضيـة؛ كـان يف )للهجـرة

البدايـة منصرفـا عـن العلـم إىل الـرعي، والطـرب؛ 
؛ فانكـب ولكنـه تـدراك مـا ضـاع مـن عمـره

  . عـلى العلـم حـىت اكتسـب منـه مـا أغنـاه
و اخلطـاب عبـد السـالم بـن منصـور ـأبـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف األول ( وزجـون املـزايت بـن أيبا
؛ وهـو أحـد علمـاء )مـن القـرن اخلامـس للهجـرة

  . اإلباضيـة
 أبـو عمـران مـوسى بـن زكريـاء املـزايتـ ثـم 

م النصـف األول مـن القـرن اخلامـس مـن أعـال(
رأس مـن : ((؛ وصفـه الدرجيـين بقولـه)للهجـرة

علمائـه، ومشـس مـن  رؤوس املذهـب، وأعلـم
مشوسـه الكاشفـة لظلمائـه؛ العلـم واألدب 

كـان رأس العلمـاء السبعـة؛ الذيـن . 1))حليتـه
اعتكفـوا يف غـار اجمـاج؛ بغـرض تأليـف ديـوان يف 
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ـه اإلبـاضي؛ وقـد تـوىل كتابتـه خبطـه؛ فنسـب الفق
  . إليـه؛ بينمـا هـو عمـل مجـاعي

أبـو إمساعيـل البصيـر إبراهيـم بـن مـالل ـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن ( املـزايت

  . ؛ وهـو مـن الزهـاد، والصاحليـن)اخلامـس للهجـرة
عـالم مـن أ( أبـو مـوسى يزيـد املـزايتـ ثـم 

؛ وهـو )النصـف األول مـن القـرن اخلامـس للهجـرة
  . مـن أهـل العلـم، والصـالح، وفعـل اخليـر

 ضمـام بـن أيب مـوسى يزيـد املـزايتـ ثـم ولـده 
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن اخلامـس (

؛ سـار عـلى ـج أبيـه؛ يف فعـل اخليـر؛ )للهجـرة
بـالد إفريقيـة أصابتهـا  أن(: (قـال عنـه الدرجيـين

سنـة؛ فاشتـدت أحـوال أهلهـا؛ وعدمـوا القـوت؛ 
حـىت ضمـت أهـل البـوادي، وغريهـم إىل بـالد 
اجلريـد؛ فانتجعـت مزاتـة إىل قابـس؛ ليمتـاروا 
منهـا التمـر بالديـن، والقـرض؛ فأتـوا ضمـام بـن 

هـو أيب مـوسى؛ يدلـون عليـه بالقرابـة، واألخـوة؛ و
حينئـذ عنـد أهـل قابـس معـروف، وباخليـر 

يستقـرض هلـم،  والصـالح موصـوف؛ فسألـوه أن
فشـاور والـده يف ... ويستديـن، ويتحمـل عنهـم

ال، : هـل يعرفهـم أحـد؟ قـال: فقـال لـه... ذلـك
وأنـت؛ هـل يعرفـك أهـل قابـس، : قـال
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قـال نعـم، وال يعرفـون غيـري؛ ف: ويأمنونـك؟ قـال
دخولـك يف شـئ يستنقذهـم مـن : لـه أبـوه

اجلـوع إذا فـرض مـن الفـروض الالزمـة؛ إذ كانـوا 
ينتفعـون جباهـك أكثـر ممـا ينتفعـون بأمواهلـم؛ 

  .2))مآرـم أمجعيـن فقـضى
 أبـو الربيـع سليمـان بـن خيلـف املـزايتـ ثـم 

 مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن اخلامـس(
؛ وهـو مـن علمـاء املذهـب اإلبـاضي؛ )للهجـرة

األصـول، والفـروع؛ ولـه : كـان ملمـا بعلـمي
  . تصنيـف يف األصـول؛ مـن جملديـن

 أبـو يعقـوب يوسـف بـن خلفـون املـزايتـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن السـادس (

؛ وهـو مـن امللميـن بعلـمي األصـول، )للهجـرة
الفـروع؛ وتفـرغ للتدريـس، واإلفتـاء؛ ولكنـه و

تعـرض ملضايقـات مـن طـرف املتزمتيـن للمذهـب 
اإلبـاضي؛ بعدمـا الحظـوا أنـه يطالـع كتبـا لعلمـاء 
املذاهـب السنيـة؛ غيـر أنـه صمـد أمامهـم؛ إميانـا 

  . برأيـه
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مـن أعـالم ( ميمـون بـن أمحـد املـزايتـ ثـم 
؛ ) مـن القـرن السـادس للهجـرةالنصـف الثـاين

وهـو مـن علمـاء املذهـب اإلبـاضي بدرجيـن؛ نالـه 
ـ يف أواخـر أيامـه ـ ضيـم، وإمهـال؛ وقـال فيـه 

طـال عمـره حـىت كـف بصـره؛ : ((الدرجيـين
فتخـلى عـن التشديـد، وكـان يتمـىن أن يلـقى 

 ؤالَ مستفيـد؛ فقلمـاـمـن يسألـه عـن املسألـة س
يظفـر بسائـل، أو بلقـاء عـارف أو معتـرف مبـا 

وحدثـين مـن ال أـم؛ عـن ... أويت مـن الفضائـل
جـدي خيلـف أنـه كـان مـىت حضرتـه حتفـة 
ذكـر عندهـا السيـخ ميمـون بـن أمحـد؛ وكـان 

أكرمـوا ميمـون بـن : حيـض عـلى إكرامـه ويقـول
: الثأمحـد؛ قـد اجتمعـت فيـه الصفـات الثـ
  .1))عزيـز ذل، وغـين افتقـر، وعالـم بيـن جهـال

  
***  

الـيت ينتجعـون  لواتـةمـن مواطـن  :ـ مواطنهـم
؛ وقـد متتـد ـم النجعـة إىل برقـةعربهـا؛ هي أراضي 

. عـدد كبيـر منهـم واحاـا؛ حيـث سكـن مصـر
ومنهـم أيضـا : ((ويف ذلـك يقـول ابـن خلـدون

مـا ذكـره املسعـودي ـ أمـة بواحـات مصـر ـ في
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وكـان . عظيمـة باجليـزة؛ الـيت بينهـا وبيـن مصـر
ملـا قـرب مـن هـذه القصـور؛ شيخهـم هنالـك 
بـدر بـن سالـم؛ وانتقـض عـلى التـرك؛ وسرحـوا 
إليـه العساكـر؛ فاستلحمـوا كثيـرا مـن قومـه، 
وفـر إىل ناحيـة برقـة؛ وهـو اآلن يف جـوار العـرب 

ومنهـم أوزاع متفرقـون مبصـر، وقـرى  ...ـا
 جبـل أوراسويف  .2))الصعيـد؛ شاويـة، وفالحيـن

تسكـن أمـة عظيمـة منهـم؛ احنـازت إىل أيب يزيـد يف 
وقـد استعانـت ـم الدولـة يف جبايـة . ثورتـه

وملـا ضعفـت . األمـوال مـن القبائـل األخـرى
ة منهـم ـ يعرفـون الدولـة احلفصيـة؛ أصبحـت مجاعـ

ـ يف إقطـاع الـدواودة؛  بـين سعـادةباسـم 
. فاستعملوهـم يف املهمـة الـيت خصتهـم ـا الدولـة

وبنـو ، باديـس بنـو: ومـن بـقي مـن أحيائهـم
؛ دخلـوا يف طاعـة بـين مـزين؛ أمراء بسكـرة، زجنـان

وكانـت لبـين باديـس إتاوات . وأرض الـزاب
خـالل الشتـاء؛  بلـدة نقـاوس يتقاضوـا مـن

عندمـا ينسحـب األعـراب حنـو مشاتيهـم يف 
وإذا مـا عـادوا إىل مصائفهـم؛ انسحبـت . الصحـراء

   . لواتـة إىل معاقلهـا املنيعـة يف اجلبـال
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وتتواجـد أعـداد كبيـرة منهـم ـ أيضـا ـ 
؛ حيـث كانـوا يتنقلـون؛ منتجعيـن تيهـرتبضـواحي 
: وجاء يف العبـر. وادي مينـاسملناطـق؛ عـلى يف تلـك ا

أمـراء القيـروان نقلهـم معـه يف  يقـال أن بعـض((
وكـان كبريهـم أورغ بـن  .غـزوة، وأنزهلـم هنالـك

. الشيـعي عـلي بـن هشـام قائـدا لعبيـد اللـه
وملـا انتقـض محيـد بـن يصـل ـ صاحـب تاهـرت 

الشيعـة ـ ـ عـلى املنصـور ـ ثالـث خلفـاء 
از محيـد إىل ـوأج... ظاهـروه عـلى خالفـه

األندلـس سنـة سـت وثالثيـن؛ وزحـف املنصـور 
ورجـع  يريـد لواتـة؛ فهربـوا أمامـه إىل الرمـال؛

وهـذه الفئـة مـن لواتـة هي الـيت حارـا . 1))عنهـم
رأة منهـم؛ ـبنـو وجدجيـن؛ بسبـب إهانـة ام

. سبـق احلديـث عنهـا وقـد. متزوجـة يف لواتـة
ومـن جـراء تلـك الفتنـة أجبـرت لواتـة عـلى 
النـزوح عـن ديارهـا؛ حيـث استقـرت أحياؤهـم 

وخلـف خلـف اجلبـل املسـمى دارك؛ يف التلـول، 
؛ أيـن أصبحـوا مـن املطلـة عـلى متيجـة اجلبال

كمـا توجـد فئـة منهـم ـ . بيـن القبائـل الغارمـة
جنـوب قابـس، جلبال املسمـاة ـم؛ أيضـا ـ يف ا

. منهـم وبنـو مـكي؛ رؤسـاء قابـس. وصفاقـس
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ويف ضـواحي جبايـة توجـد قبيلـة مـن لواتـة؛ حتتـل 
سهـل تاكـرارت؛ فيتـوزعونـه قطعـا؛ لزراعتهـم، 

ومـن رؤسائهـم يف تلـك اجلهـات؛ بنـو . ومراعيهـم
  . راجـح بـن صـواب

ÉÉÉ       
  : وسـ بنـو نفــ 4

 أبنـاء نفـوس بـن زحيـك بـن مادغيـسوهـم 
وكانـوا مـن أعظـم القبائـل األمازيغيـة . األبتـر

وهـم مجيعـا ينتسبـون إىل بطـن . عـددا، وقـوة
: ومـن أحيائهـم املعروفـة. بنفوسـةواحـد ممثـال 

). يـر أبنـاء زمـور الربنسييـنوهـم غ(، بنـو زمـور
عبـد الوهـاب بـن ويقـول . 1وبنـو ماطوسـة

ضمـن  ادرجـوانمنصـور أن بعـض أحيـاء نفوسـة 
بالضفـة اليمـىن لـوادي يسـر؛  بـين خلفـونقبيلـة 

ويقـول . وبنـو مسكـور. يف اجلهـة الشرقيـة للجزائـر
عنهـم عبـد الوهـاب بـن منصـور ـ كذلـك ـ أن 

؛ آيـت ونيـربعضهـم مندجمـون ضمـن قبيلـة 
   .2زاكـورة باملغـرب األقـصى املتواجـدة عنـد

!!!      

                                     
   . 230: ، ص6: العبـر، مج 1
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نفوسـة كغريهـا مـن قبائـل املغـرب  :ـ أعياـم
اإلسـالمي؛ أجنبـت رجـاال عظمـاء؛ بعلمهـم، 
وبكفايتهـم؛ ولكـن املصـادر الـيت بيـن أيدينـا 
شحيحـة للغايـة؛ وإن أسعفتنـا؛ فإـا ال متدنـا مبـا 

علينـا معرفـة  وعليـه فإنـه تعـذر. يـفي بالغـرض
ومـع هـذا . أعـالم نفوسـة بدقـة، ووضـوح

سنذكـر أمههـم؛ كمـا عرفنـا عنهـم؛ وال يفوتنـا 
التذكيـر؛ بـأن جـل هـؤالء األعيـان ـ وإن لـم 
يكونـوا كلهـم ـ  فهـم علمـاء؛ باإلضافـة إىل 
مناصبهـم الزمنيـة؛ عـلى أن العلـوم الغالبـة عـلى 

وهـؤالء . انـت العلـوم الشرعيـةاهتمـام أكثرهـم؛ ك
  :األعيـان وهـم

حممـد بـن عبـد احلميـد بـن مغطيـر اجلنـاوين ـ 
مـن أعـالم أوائـل القـرن الثـاين ( النفـوسي
؛ ويعتبـر مـن الـرواد النفوسييـن األوائـل )للهجـرة

الداعيـن للمذهـب اإلبـاضي؛ إذ كـان قـد رحـل إىل 
علـم مـن طـرف أيب عبيـدة البصـرة؛ أيـن تـلـقى ال

مسلـم بـن أيب كرميـة، وغيـره؛ ثـم عـاد إىل جبـل 
  . نفوسـة؛ لنشـر ما تعلمه مـن علـم

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

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


  

ذي ـال( إمساعيـل بـن زيـاد النفـوسي؛ـ ثـم 
  . ؛ عـلى قابـس)م749/هـ132تغلـب سنـة 

ـْن األفَاطْمـاين النفـوسيـ ثـم   عمـرو بـن يمكت
؛ مـع أيب اخلطـاب ـ يف )م761/هـ144تـويف سنـة (

وقعـة تورغـا ـ أمـام جيـش ابـن األشعـث؛ وكـان 
قـد بـدأ حياتـه األوىل معلمـا للقـرآن؛ مث أضـحى 
قائـدا يف جنـد أيب اخلطـاب عبـد األعـلى؛ ثـم واله 

  . بعـد ذلـك أعمـال سـرت، وأطرافهـا
 أبـو احلسـن أيـوب بـن العبـاس النفـوسيـ ثـم 

أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن الثـاين  مـن(
؛ كـان مـن الفرسـان األبطـال؛ واله عبـد )للهجـرة

الوهـاب بـن عبـد الرمحـن بـن رستـم عـلى 
  . أعمـال جبـل نفوسـة

تـويف سنـة ( مهـدي الويغـوي النفـوسيـ ثـم 
؛ حينمـا كـان يف جيـش عبـد الوهـاب )م811/هـ196
وهـو مـن علمـاء . اصـر لطرابلـسبـن رستـم احملا

نفوسـة الكبـار؛ وكـان فقيهـا، ملمـا بأساليـب 
الكالمييـن؛ وهـو الـذي تصـدي لعالـم الواصليـة 
مـن املعتزلـة؛ يف املناظـرة الشهيـرة الـيت عقـدت 

  . بتيهـرت
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أبـو عبيـدة عبـد احلميـد اجلنـاوين ـ ثـم 
ول مـن القـرن مـن أعـالم النصـف األ( النفـوسي

؛ وهـو أحـد علمـاء نفوسـة )الثالـث للهجـرة
اإلباضييـن؛ واله إمـام الدولـة الرستميـة عبـد 
الوهـاب ـ بعـد مـوت أيب احلسـن أيـوب ـ 
أعمـال جبـل نفوسـة؛ باقتـراح مـن سكـان اجلبـل؛ 
: ولكنـه ـ حسبمـا يقـال ـ رفـض املنصـب؛ وقـال

ي جعـل اإلمـام يصـر، أنـا ضعيـف؛ األمـر الـذ
ويلـح عليـه؛ قائـال يف رسالتـه إليـه؛ أورد فقـرة 
منهـا؛ علي حيـىي معمـر يف كتابـه اإلباضيـة يف 

ضعيـف  إن كنـت: ((موكـب التاريـخ؛ جـاء فيهـا
البـدن فاحلـق يقويـك، وإن كنـت ضعيفـا يف املـال 
فبيـت مـال املسلميـن تقويـك، وإن كنـت ضعيفـا 

العلـم فعليـك بـأيب زكريـاء اللـوايت فاستعـن يف 
فطلـب مهلـة . 1))أمورك بـه فيمـا يستقبـل مـن

ومـن الطريـف إنـه التجـأ إىل . ارةـللتفكيـر، واالستش
امـرأة يف جبـل نفوسـة؛ ليستشريهـا؛ ويبـدو أـا 

؛ مـارنكانـت مـن الزاهـدات الفاضـالت؛ وتـدعى 
مـاء؛ والـيت تـولـت مهمـة الـيت تلقـب جبـدة العل
وملـا عـرض عليهـا أبـو . التدريـس يف مدرستهـا
إن تقدمـت فأنـت يف : ((عبيـدة مشكلتـه قالـت
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إن تقدمـت ...النـار، وإن تأخـرت فأنـت يف النـار
وأنـت تعـرف أن يف املسلميـن مـن هـو أكفـأ 
منـك؛ فأنـت يف النـار، وإن تأخـرت وأنـت تعلـم 

ذه ـ .2))فـأ املسلميـن؛ فأنـت يف النـارأنـك أك
الطريقـة جاوبتـه، وتركـت لضميـره اخليـار؛ ففكـر 

  . يف األمـر مليـا ثـم أعلـن قبولـه بالواليـة
 العبـاس بـن أيـوب بـن العبـاس النفـوسيـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن الثالـث (
بعـد وفـاة أيب ؛ ويل أعمـال جبـل نفوسـة )للهجـرة

عبيـدة؛ يف عهـد أفلـح بـن عبـد الوهـاب؛ وهـو 
  . ولـد أيـوب عامـل اجلبـل األول

 أبـو يونـس وسيـم بـن يونـس النفـوسيـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن الثالـث (

؛ ويل أعمـال قنطنـار باجلريـد مـن طـرف )للهجـرة
  . مأفلـح بـن عبـد الوهـاب بـن رستـ

 سعـد بـن وسيـم بـن يونـس النفـوسيـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن الثالـث (

؛ واله أفلـح بـن عبـد الوهـاب مكـان )للهجـرة
  . أبيـه كعامـل عـلى قنطنـار باجلريـد
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مـن أعـالم ( نفـاث بـن نصـر النفـوسيـ ثـم 
ـب ؛ نس)النصـف األول مـن القـرن الثالـث للهجـرة

إليـه الدرجيـين حركـة مـا أمسـاه باالفتـراق الثالـث 
هـو : يف اإلباضيـة؛ ومـرد ذلـك كمـا يقـول

حسـده لرفيـق دراستـه؛ سعـد بـن وسيـم؛ الـذي 
فضلـه اإلمـام عليـه؛ يف واليـة قنطنـار؛ وبذلـك 
شـرع يف اإلعـالن مبخالفتـه لتصرفـات لإلمـام أفلـح؛ 

جتهادات الفقهيـة؛ املخالفـة ملـا ثـم أظهـر بعـض اال
  . اتفـق عليـه

مـن ( أبـو ذر أَبـان بـن وسيـم النفـوسيـ ثـم 
؛ )أعـالم النصـف األول مـن القـرن الثالـث للهجـرة

ويل أعمـال جبـل نفوسـة؛ يف عهـد أفلـح بـن عبـد 
ويعتبـر مـن أنبـغ علمـاء نفوسـة، . الوهـاب

ومـن األمثلـة عـلى . ةوأبصرهـم باألحكـام الشرعيـ
مـا هي فتـوى : سرعـة بديهتـه؛ أنـه سئـل يومـا

مـن حلـف لزوجتـه بالطـالق أن ال يـزوج ابنتهمـا 
للـذي حيبانـه، أو للـذي يكرهانـه؟ فأجـاب السائـل 

  . يزوجهـا ملـن ال يعرفـان: بسرعـة
أبـو زكريـاء : ـ ثـم جمموعـة مـن األعـالم؛ هـم

مهاصـر  وأبـو مـرداس ،نفـوسيالتكـويت ال
النفـوسي، وأبـو ميمـون اجليطـايل النفـوسي، وأبـو 
املنيـب حممـد بـن يانـس النفـوسي، وأبـو خليـل 
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لنفـوسي، وأبـو مهاصـر مـوسى بـن ا اليدركـلي
 وأبـو مسـور يصنيتـن النفـوسي، جعفـر النفـوسي

كلهـم مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن (
؛ وهـم مجيعـا مـن علمـاء نفوسـة )الـث للهجـرةالث

  . اإلباضييـن
مـن أعـالم ( أبـو منصـور إليـاس النفـوسيـ ثـم 

؛ ويل )النصـف الثـاين مـن القـرن الثالـث للهجـرة
أيب اليقظـان، وأيب : أعمـال جبـل نفوسـة يف عهـدي

حاتـم؛ ويف وقتـه زحـف العبـاس بـن أمحـد بـن 
برقـة، وطرابلـس؛ حيـث تصـدى لـه طولـون عـلى 

أبـو منصـور إليـاس؛ ضمـن مقاتليـن مـن إباضـيي 
؛ باملكـان م880/هـ267نفوسـة؛ وذلـك يف سنـة 

املعـروف بقصـر حاتـم؛ فتكبـد اجليـش الغـازي 
  . هزميـة منكـرة

أفلـح بـن العبـاس بـن أيـوب بـن العبـاس ـ ثـم 
الثـاين مـن القـرن  مـن أعيـان النصـف( النفـوسي

؛ ويل يف البدايـة أعمـال نفوسـة يف )الثالـث للهجـرة
عهـد أيب اليقظـان؛ أقيـل مرتيـن؛ ثـم أعيـد يف كـل 

وهـو (مـرة؛ ويف عهـده حدثـت وقعـة قصـر مانـو؛ 
؛ وذلـك يف عـام )موقـع أثـري عـلى ساحـل البحـر

مـن ؛ بيـن جيـش األغالبـة، ومقاتليـه م896/هـ283
م بـن أمحـد ـإباضيـة نفوسـة؛ فانتصـر فيهـا إبراهي
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ذه الوقعـة بدايـة النهايـة ـبـن األغلـب؛ وكانـت ه
  . لعنفـوان نفوسـة

 عمـروس بـن فتـح املساكيـن النفـوسيـ ثـم 
؛ وهـو مـن )م896/هـ283تـويف يف وقعـة مانـو سنـة (

علمـاء املذهـب اإلبـاضي؛ ويل يف منصـب قضـاء 
نفوسـة؛ يف عهـد أيب منصـور إليـاس؛ ولـه مؤلفـات 

الفقـه، وعلـم الكـالم، : يف اختصاصـات شـىت منهـا
  . واألصـول، وغيـره؛ أشهـرهـا كتـاب العمروسـة

 أبـو حممـد عبـد اللـه بـن اخليـر النفـوسيـ ثـم 
؛ )مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن الثالـث(

فوسـة لـكي يتـوىل حكـم بايعـه سكـان جبـل ن
  . اجلبـل؛ بعـد سقـوط الدولـة الرستميـة

مـن ( أبـو حممـد مـلي األيـدريف النفـوسيـ ثـم 
أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن الثالـث 

  . ؛ وهـو مـن الزهـاد الصاحليـن)للهجـرة
 أبـو حيـىي زكريـاء األرجـاين النفـوسيـ ثـم 

مـن القـرن الرابـع  مـن أعـالم النصـف األول(
؛ تـويف يف وقعـة تيكـرت باجلبـل؛ الـيت )للهجـرة

انتصـر فيهـا النفوسيـون عـلى جيـش عبيـد اللـه 
الشيـعي؛ ولكـن موتـه متـت بواسطـة طعنـة 

   . غـادرة؛ صـدرت مـن بيـن صفـوف أنصـاره 
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أبـو زكريـاء بـن أيب حيـىي األرجـاين ـ ثـم 
م النصـف األول مـن القـرن مـن أعـال( النفـوسي

تـويف أثنـاء عودتـه مـن معركـة ) الرابـع للهجـرة
بيـن نفوسـة وبيـن األغالبـة؛ وبالطريقـة نفسهـا 

  .الـيت قتـل ـا والـده؛ أي بطعنـة غـادرة
مـن ( زيـد بـن أفصيـت الـدريف النفـوسيـ ثـم 

) أعـالم النصـف األول مـن القـرن الرابـع للهجـرة
  . تـوىل حكـم اجلبـل بوصيـة مـن أيب زكريـاء

ـَّروسي ـ ثـم  أبـو حيـىي سليمـان بـن ماطـوس الش
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن ( النفـوسي

كـان مدرسـا للعلـم يف مدرستـه ) الرابـع للهجـرة
الـيت فتحهـا لطـالب العلـم، واملعرفـة؛ وكـان 

  . ل نفوسـةمصـدرا للفتـوى واحلكـم جببـ
أبـو هـارون مـوسى بـن يونـس اجلاللـمي ـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن ( النفـوسي
األصـول، : كـان ملمـا بعلـوم) الرابـع للهجـرة

: واملنطـق، والرياضيـات، وكـان يقـول عـن الفقـه
؛ أسـس مدرسـة منوذجيـة يف "علـم العجائـز"

  . تقدمـه مـن علـوم منهجهـا، ويف حمتـوى مـا
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أبـو الربيـع سليمـان بـن زرقـون ـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف األول مـن ( التابديـويت النفـوسي

تلـقى يف البدايـة العلـم عـن ) القـرن الرابـع للهجـرة
العالـم اإلبـاضي املشـرقي ابـن اجلمـع؛ الـذي التـقى 
بـه يف تـوزر، ورافقـه إىل سجلماسـة؛ حيـث 

ستكمـل تعليمـه يف تلـك املدينـة مـع أيب يزيـد ا
خملـد بـن كيـداد؛ ولكـن اختلفـت آراؤهـم فيمـا 

وسـرد الدرجيـين بعـض الروايـات الـيت . بعـد
وحـدث : ((تظهـر تبايـن أفكارمهـا؛ مـن ذلـك

غيـر واحـد مـن أصحابنـا أن أبـا الربيـع، وأبـا 
مـرة يف  يزيـد خملـد بـن كيـداد خرجـا ذات

لى حي مـن أحيـاء ـزال عـبعـض شؤومـا؛ فن
الوهبيـة؛ فأضافومهـا، ولـم حيتفلـوا مـا كبيـر 
احتفـال، وال أحسنـوا قرامهـا؛ فوقـع مـن ذلـك يف 

ثـم مـرا حبي مـن أحيـاء . نفـس أيب يزيـد شـر
النكـارة؛ فأكرمـوا مثوامهـا، وأحسنـوا قرامهـا؛ 

أال تـرى مـا بيـن : "يب الربيـعفقـال أبـو يزيـد أل
الرجـال والرجـال؟ فهـل لـك يف الرجـوع إىل 

لسـت : "فقـال لـه أبـو الربيـع ؟"مذهـب هـؤالء
أريـد عـرض الدنيـا؛ فيمـا هـو أجـل مـن هـذا؛ 

شيء احلقيـر أبـذل ـفأبتغيـه بديـين؛ فكيـف بال
ولـو كـان مـرادي طلـب األمـور . بسببـه ديـين
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يويـة؛ لنلـت جليلهـا بعلـمي؛ ولكـن اآلخـرة الدن
خيـر ملـن اتـقى؛ والـذي تشيـر بـه واللـه ال 

وانطلـق ابـن كيـداد؛ . فافترقـا ؛"أفعلـه أبـدا
فأظهـر مـا وقـع يف نفسـه؛ مـن اعتقـاد مذهـب 

فخـاب، وحـاب . النكـارة، وتـرك مذهـب الوهبيـة
شقاوتـه؛ فخسـر حوبـا كبيـرا؛ ملـا أراد اللـه مـن 

نفسـه، ودينـه، ودنيـاه؛ نعـوذ باللـه مـن سوابـق 
وملـا عـاد إىل بـالد اجلريـد تصـدى . 1))الشقـاء

يقـال أنـه . للنكـارة، وحارـم باملنطـق، واحلجـة
رافـق شيخيـن ورعيـن؛ يف سفـر أيـام شتـاء شديـد 
البـرد؛ فوصلـوا إىل غديـر يف وقـت الصـالة؛ 

ت آراؤهـم يف وجـوب التيمـم؛ فتوضـأ فتباينـ
أحدهـما باملـاء البـارد؛ بينمـا اكتـفى أبـو الربيـع 

بـن زرقـون، وصاحبـه اآلخـر بالتيمـم؛ وبعـد مـدة ا
أصيـب ذلـك الشيـخ ـ املتمسـك بالوضـوء ـ بعلـة 

لـم جتـز : ((بسبـب البـرد؛ فقـال لـه ابـن زرقـون
حـدة؛ فتيمـم اآلن لنفسـك أن تتيمـم لصـالة وا

  )).لصلـوات عـدة
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دريف ـأبـو حممـد زيـد بـن أفْصيـت الـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن ( النفـوسي

حكـم جبـل نفوسـة بانتخابـه مـن ) الرابـع للهجـرة
  . طـرف أهـل العقـد

أبـو عبـد اللـه حممـد بـن جلداسـن ـ ثـم 
ـُويت النفـوسي ـن أعـالم النصـف األول مـن م( الالَّل

حكـم جبـل نفوسـة باتفـاق أهـل ) القـرن الرابـع
  . العقـد

أبـو زكريـاء بـن أيب عبـد اللـه التندمـرييت ـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن ( النفـوسي
  . حكـم جبـل نفوسـة باتفـاق أهـل العقـد) الرابـع

 ـن هـارون النفـوسيأبـو هـارون مـوسى بـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن الرابـع (

كـان مفتيـا جببـل نفوسـة؛ ثـم زكـاه ) للهجـرة
  . أهـل العقـد لتـويل حكـم اجلبـل

أبـو عمـرو ميمـون بـن حممـد الشـروسي ـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن ( النفـوسي

ل نفوسـة؛ بانتخابـه حكـم جبـ) الرابـع للهجـرة
  . مـن طـرف أهـل العقـد

مـن أعـالم ( أبـو الفضـل سهـل النفـوسيـ ثـم 
مـن ) النصـف الثـاين مـن القـرن الرابـع للهجـرة

  .حكـام جبـل نفوسـة
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أبـو زكريـاء حيـىي بـن سفيـان الالَّلـويت ـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن ( النفـوسي
تـوىل احلكـم يف جبـل نفوسـة ) للهجـرةالرابـع 

  . بتزكيـة مـن أهـل العقـد
أبـو الربيـع سليمـان بـن أيب هـارون ـ ثـم 
مـن أعيـان النصـف الثـاين مـن القـرن ( النفـوسي

مـن الذيـن حكمـوا جبـل نفوسـة؛ ) الرابـع للهجـرة
  . باتفـاق أهـل العقـد

الم النصـف مـن أعـ(  أبـو سهـل النفـوسيـ ثـم 
؛ كـان مترمجـا )الثـاين مـن القـرن الرابـع للهجـرة

لإلمـام بتيهـرت؛  ويعـرف بالفـارسي لكـون أمـه 
رستميـة؛ أمـا آخـرون فينسبونـه إىل الفـرس؛ وقـال 

غلبـت عليـه هـذه العـزوة : ((عنـه الدرجيـين
الفارسيـة؛ وليـس بفـارسي؛ وإمنـا هـو نفـوسي؛ وال 

مـه رستميـة مـن بيـت اإلمامـة؛ فغلـب شـك أن أ
وقيـل هـو رستـمي . نسبهـا عليـه، واشتهـر بـه

أبا وأما؛ وأن أباه ولـد مليمـون بـن عبـد الوهـاب 
رمحـه اللـه؛ متسـك مـن العلـوم بسبـب؛ فليـس 

مهـل : بـرأس فيهـا وال ذنـب؛ إال أن الغالـب
الدمـوع، والتلهـف عـلى فائـت ليـس لـه 

جـوع؛ فجعـل هجيـراه مـراثي الديـن وأهلـه، ر
والبكـاء عليـه بوابـل الدمـع وطلـه؛ حـىت دونـت 
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الدواويـن مـن كالمـه، وانتشـر يف اآلفـاق حسـن 
نظامـه؛ وقـد أعجـز املـراثي مبـا أوعـظ؛ فلهـا 
. بذلـك يف النفـوس أحسـن موقـع، وأوفـر حـظ

ـو بلسـان ومجيـع مـا حفـظ مـن ذلـك فإمنـا ه
الرببـر، وأكثـره بالصـواب حـدا؛ فقـف عـلى 
دواوينـه تكـن عليـه مترمجـا، وال ترمهـا إذا لـم 

وذكـر أن قبـر أيب سهـل ... جتـد هلـا مترمجـا
حـىت  ويـزار؛] رسى الدجـاجـم[ باملوضـع املذكـور

أن صنهاجـة كانـت ـ حينئـذ ـ تـزوره؛ ورمبـا 
ا إىل قبـر النـادب ذنبـه، انطلقـو: قـال قائلهـم

ودينـه؛ وهـذا ممـا يصحـح أنـه جبزائـر بـين 
وتلـك الدواويـن . 1))صنهاجـة مزغنـان؛ ألـا بـالد

الـيت ذكـرهـا الدرجيـين مكونـة مـن اثـين عشـر 
كتابـا باللغـة األمازيغيـة؛ ألفهـا لإلباضيـة مـن بـين 

  . درجيـن باجلريـد
ـه حممـد بـن سليمـان أبـو عبـد اللـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن ( النفـوسي

؛ وهـو مـن العلمـاء الذيـن حتلـوا )اخلامـس للهجـرة
بالعلـم، وعمـل اخليـر؛ فكـان يـدرس للطلبـة، 

    . ويتكفـل بإطعامهـم، وكسوـم مـن مالـه اخلـاص
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 أبـو عبـد اللـه حممـد بـن بكـر النفـوسيـ ثـم 
مـن أعـالم النصـف األول مـن القـرن اخلامـس (

؛ وهـو مـن كبـار علمـاء اإلباضيـة بـوادي )للهجـرة
ريـغ؛ كمـا أنـه هـو مرتـب سيـرة احللقـة؛ الـيت 

  . تنظـم تعليـم العزابـة
 خيلـف بـن خيلـف التميجـاري النفـوسيـ ثـم 

مـن أعـالم النصـف الثـاين مـن القـرن السـادس (
؛ وهـو مـن علمـاء اإلباضيـة باجلريـد؛ )ـرةللهج

ويبـدو أنـه كـان متفتحـا عـلى املذاهـب األخـرى، 
غيـر متعصـب ملذهبـه؛ حـىت أنـه كـان مقصـودا 
مـن أبنـاء املذاهـب املختلفـة؛ طلبـا للـرأي، 

  . والفتـوى
مـن ( عـلي بـن خيلـف النفـوسيـ ثـم ولـده 

؛ وهـو )القـرن السـادس أعـالم النصـف الثـاين مـن
مـن علمـاء اإلباضيـة املشتغليـن بعلـوم الديـن؛ دون 
غيـره؛ وكـان يعاتـب بعـض أصحابـه عـلى ميلهـم 
إىل فنـون األدب، والشعـر؛ وقـد أورد الدرجيـين 
حكايـة وقعـت بينـه وبيـن خلـف ابـن خلـف 

: وعظـه يومـا فقـال: ((املدعـو بالزنـاد الوارجـالين
األشعـار فقـد أكثـرت، واشتغـل  أقلـع عـن هـذه"

  :فقـال مرجتـال ؛"بالفقـه
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  إنـنِي   دعـنِي بِفقْهِك يابن خيْلف
  رجـلٌ غَـدا بِفَوائـدي األشعـارِ

 ـقىالتو  ـكسنالتو  فقُّـهإنَّ الت  
 سـاككَـارِ أناألب  دـراخل كْـرذ  

  
ول أن هـذا يف الزنـاد جمـون، أو نقلتـه وال أقـ

ممـا عبـر عنـه لسـان شجـون؛ بـل إمنـا حنينـه 
  . 1))إىل األدب؛ فجعـل لـه صفـات اـون

أبـو العبـاس أمحـد بـن سعيـد بـن ـ ثـم 
تـويف حـوايل سنـة (النفـوسي  سليمـان الدرجيـين

إذ  ؛ مـن العلمـاء املهتميـن بالتاريـخ؛)م1271/هـ670
ألـف كتـاب طبقـات املشائـخ باملغـرب؛ وهـو 

وقـد نسبـه صالـح . خـاص مبشائـخ اإلباضيـة
اإلباضيـة : باجيـه ـ يف أطروحتـه اجلامعيـة املسمـاة

باجلريـد؛ يف العصـور اإلسالميـة األوىل ـ إىل نفوسـة؛ 
وبالتحديـد إىل بلـدة متيجـار؛ ملحقـا إيـاه بعـلي 

لـف؛ أمـا حمقـق كتـاب بـن خيابـن خيلـف 
الدرجيـين املسـمى طبقـات املشائـخ باملغـرب؛ 
إبراهيـم طـالي؛ فنسبـه إىل مزاتـة؛ متدرجـا بالنسـب 

ومـن . بـن خيلـف املـزايتاإىل مـن يسـمى عـلي 
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جهـة أخـرى ذكـر الدرجيـين اسم خيلـف مـن بيـن 
  . أجـداده؛ ولكنـه لـم حيـدد أي خيلـف يقصـده

  
***  

كانـت : ((يقـول ابـن خلـدون :ـ مواطنهـم
. ، ومـا إليهـاطرابلـس مواطـن مجهورهـم جبهـات

وهـم عـلى ثـالث . وهنـاك اجلبـل املعـروف ـم
. مراحـل قبلـة طرابلـس؛ يسكنـه اليـوم بقاياهـم

قبـل الفتـح يف موطنهـم،  مدينـة صبـرةوكانـت 
تـح ألول وتعـزى إليهـم؛ وهي كانـت باكـورة الف

وخرـا العـرب بعـد استيالئهـم عليهـا؛ . اإلسـالم
. فلـم يبـق منهـم إال األطـالل، ورسـوم خافيـة

وكـان مـن رجاالـم امساعيـل بـن زيـاد املتغلـب 
عـلى قابـس سنـة اثنتيـن وثالثيـن ومائـة ألول 

ومنهـم هلـذا العهـد أوزاع . الدولـة العباسيـة
بعمـاالت مصـر، قطـار؛ يف األ متفرقـون
ويصـف حممـد عـلي دبـوز جبـل  .1))واملغـرب

إذا جئـت غـرب طرابلـس، : ((نفوسـة بقولـه
وصعـدت إىل جبـال نفوسـة الشمـاء؛ وجـدت 

وكـان جبـل نفوسـة ... معـادن العلـم، والعبقريـة
األشـم يشتمـل عـلى مـدن كثيـرة؛ كانـت 

                                     
  .230: ، ص 6: العبـر، مج 1

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

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


  

وكانـت . ـامراكـز لنواحيـه، وقواعـد جلها
عاصمتـه هي مدينـة شـروس وجـادوا؛ ومـن مدنـه 

ـْرنْ،: الكبـرى ـُوت، وكَبـاو، ويف   .1))وميـرِي نال
  

هـذا مـا أمكـن معرفتـه مـن معلومـات 
وجتـدر املالحظـة ـ هنـا ـ . تتعلـق بقبيلـة نفوسـة

 أن أخبارهـم وأخبـار بـين مسكـان كلهـم؛ يكتنفهـا
بسبـب شـح املصـادر، وندرـا . غمـوض كثيـف

ات املذهبيـة مـن جهـة ـمـن جهـة؛ واالختالف
نكـون قـد أمتمنـا احلديـث عـن .. وـذا. أخـرى

القبائـل البتريـة؛ وبـقي علينـا اخلـوض يف أخبـار 
   .القبائـل الربنسيـة

  
***  

  
هـذا مـا تيسـر مـن موضـوع القبائـل 

لي هـذا اجلـزء األول مـن كتـاب وسيـ. البتريـة
القبائـل األمازيغيـة ـ إن شـاء اللـه ـ اجلـزء الثـاين 

   .. الـذي يعالـج موضـوع القبائـل الربنسيـة
  

    
                                     

   . 375: ، ص3: تاريـخ المغـرب الكبيـر، ج 1
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  4                         :                املقدمـة
  14                :            القبائـل األمازيغيـة

  14:                       جلـذورالبحـث عـن ا 
  15   :                        تسميـات وتعاريـف

  20   :                األساطيـر نصـف احلقيقـة
  27        :                        نقـد واعتـراض

  42   :                         حديـث احلفريـات
  47     :                            القـول الفصـل

  51:                       لغـة األمازيـغ وآداـم
  54     :                           البديـل األجنـيب
  58     :                           كتابـة سكونيـة
  65      :                         التسامـح املطلـق

  67 :                             الفـن األمازيـغي 
  68   :                    لغـة النقـوش والرسـوم

  71               :               عصـر الصياديـن
  73                :                  عصـر الرعـاة
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  75                 :               احلصـان عصـر
  76                :                  عصـر اجلمـل

  76            متحـف الشمـس واهلـواء         
  79      :                            الفـن واحلـلي

  82      :                          الفـن املعمـاري
  86    :              اء والتمثيـلاملوسيـقى والغنـ
  91   :                              النظـام القبـلي

  106     :                                   اهلجـرات
  106   :                 اهلجـرة مـن وإىل الشـرق
  112    :               اهلجـرة مـن وإىل اجلنـوب

  114   :                ـالاهلجـرة مـن وإىل الشم
  133                               :القبائـل البتريـة
  136                              :     أداســــة

  136                        :                مواطنهـم
  137    :                                     ضريسـة

  138                                      :بنـو فاتـن
  139                                          :كوميـة
  140                       :                   أعياـم
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  174                                          :ملايــة
  176                       :                   أعياـم
  179                      :                  مواطنهـم

  179                                         :مديونـة
  181                      :                   أعياـم
  185                      :                  مواطنهـم
  186                                       :مطغــرة
  187                       :                   أعياـم
  192                      :                  مواطنهـم
  194                                        :مطماطـة
  195                     :                  أعياــم
  197                       :                 مواطنهـم
  198                                         :مغيلــة
  199:                                       أعياــم
  215                       :                 مواطنهـم

  216        :                              بنـو حيـىي
  216               :                     ورصـطـف

  217                                        :مكناسـة
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  221                      :                   أعياـم
  238                      :                  مواطنهـم
  240                                         :زناتــة

  241                    :             مدلـول زناتـة
  243                   :            أسلـوب العيـش

  244                     :                  اللهجـات
  247                       :                 مواطنهـم

  248                                          :جـراوة
  249                       :                   أعياـم
  263                      :                  مواطنهـم

  263                                     :بنـو يفـرن
  267                       :                   أعياـم
  270                      :                  مواطنهـم
  270                                         :مغـراوة
  273                      :                   أعياـم
  278                      :                  مواطنهـم

  280                                   :بنـو يرنيـان
  282                       :                   أعياـم
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  284                       :                 هـممواطن
  285                                        :وجدجيـن

287                       :                   مـأعيا  
  288                       :                 مواطنهـم

  288                                       :واغمـرت
  289                       :                   أعياـم
  290                       :                 مواطنهـم

  291                                  :بنـو واركـال
  291                      :                   أعياـم
  292                       :                 مواطنهـم

  293                                      :بنـو دمـر
  294                       :                   أعياـم
  302                      :                  مواطنهـم

  303                                   :بنـو وامانـوا
  305                      :                  مواطنهـم

  306                                    :بنـو يلـومي
  308                       :                 مواطنهـم

  308                                :بنـو واسيــن
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           311                      :                   أعياـم
  346                                 :       مواطنهـم

  353                :                         مسكـان
  356                                             :زوارة

  358                                          :زواغـة
  359                       :                   أعياـم

  360                       :                 نهـممواط
  361                                            :زواوة

  365                      :                   أعياـم
  378                      :                  مواطنهـم

  380  :                                   بنـو لــوا
  380                 :                         نفـزاوة
  382                       :                   أعياـم
  420                      :                  مواطنهـم
  421              :                          لـواتـة
  423                      :                   أعياـم
  439                       :                 مواطنهـم

      441       :                             بنـو نفـوس
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  442                        :                  أعياـم
  457                       :                 مواطنهـم

  459                            : لوائـح توضيحيـة
  465                           :  فهـرس احملتويـات
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