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د .أمحد نوح
جامعة مولود معمري ،تيزي وزو
زاير دقت يس طمورا ن تفريقت أوقارا إسقارن متوزغا ،أوتن إزوران -س
أمزروي -تاريخ ندونيت .أسو طمورتنغ يال يدجور أوال

متازيغت د مانش أد

ت -نسيتف متنداوت-دستور أجديد .أون تفريت تقزولت أد سيولغ بيس
وزال نتامزيغت سوا تغرما د أومزروي سوا توتاليت ،دونمانس دي د متدورت
نزاير نواسو.
تاغرمـــــا متازيغت
بنادم أمزوار إتواسنن طمورت ن تفريقت أوقارا يال غرس ما دروس
 0.999نسقاسن أمنش إد -سمنن إموسناون ناآلثار (محداوي ،احلضارة
اوأمازيغية ،ت ،90.شفيق ،ثالثة...ت .)90.هريودوت  Herodotosإبدر
إمازيغن  0نلقرون قبل تالليت نسيدنا عيسى .درر وامن رومان د إرينيقني يس
إدوسني سامنا-سن إ يامزيغن" ،إرريقني" ،توغن توزونن غل شارد  0تقبيلني:
إليبني ،د إموريني ،د إينوميدين .أمنش إ سن –سامن إرومانني "الرببر" إبينت
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سيسن أعرابن ،ملعناس والن اول رهمن أوال-س  ،إمازيغن دغنتنني تسامن والن
أول إرهم توتاليتن-سن "إكناون" .أموسنا أزايري ابن خلدون يج-د إقن
وضليس د امقران رت قبيلني د جتلديوين ن إمازيغني (شفيق،ثالثة..ت 0.دوايني إ
دتبعن).
تغرما ن إمازيغن د تامقرانت تنجم اتقيم تيوضانغ-د آليامرو ،مع وامو يغلب
ن إعداون إد -أوتفن طمعن طمورانسن :أوسني-د سقت طارا جار أجليد
الرباس د جتليدت ديدون ،يتواسما أغرم ن قرطاج أسقاس ن  090ق.ت.س.ع.
إيونانني د إرومانيني أوتفن-د يس لقرن رايد  0ق.ت.س.ع .غل طمورت ن
تفريقت أوقارا ،بدن إمازيغن أودم -نسن ،أرشن إمنغان د زعالك جاراسن د
إقرطاجيني إمازيغن (شفيق،ثالثة،...ت .) 91.يس لقرن رايد شارد 0
ق.ت.س.ع .رغن -د إجليدن د إمقرانن أند سيفاكس ،ماسينيسا،يوغورتن ،بدن
دسات إعداون .يس إوتفن إمازيغن لسالم سمان اوجار ن  99ن جتلديوين
متسلمني (شفيق،ثالثة...ت.)00.
تغرما متازيغت تواسن دي ايولو إندونن ،أنبدر دي ملثل برك :لبنيان إدقيمن
أليامرو هلرامات إالن دي مناو إموشان ن تفريقت أوقارا أن إمدغاسن دي باتنة ،
وتيبازة د تيهرت ،د دوكة دي تونس ،د سيدي سليامن دي ملروك...؛ دخ إغرمان
إتواسنن ط مورت ن مزاب د لوراس دملروك  .تواسنن إمازيغن دخ لفالحت د
تكرزا يس بكري نجمن أدسلفان تاويالت نوخدام نطمورت ،بال ما انسيول س
لفن دوايني إقنن غرس .أوغلب نموسناون إتو شو طمورت ن متوزغا إ دونيت
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دي أيولو إندونن أن دين د تفلسفيت د توسنا سيسن ابن رشد (9900-9990م)
إرسسن تركزين ن تفلسفيت دونيت ،د ابن أجروم الصنهاجي(9090-9920م)
إيورين اوأجرومية ن توتاليت تعرابت ،د عباس ابن ررناس ()002-099
أموسناو إد إسلفان يغلب ن إدرشا رياضيات ولفزيا جيو ملحاوالت متزوارت
نورررر ،د ابن منظور اإلرريقي ( 9909م) إيورين إقن لقاموس ن تعرابت ،د ابن
بطوطة اللوايت ( 9022-9091م) إقن يس إرحالن إمزوار إنضن يغلب ن طمورا
ن دونيت(....محداوي ،احلضارة االمازيغية ،ت 2.دوايني إ دتبعن).
زايــــر متازيغت
إزايرن أيولون د إمازيغن س تاريخ د لنرتبولوجيا ولعادات د تقاليد د
طمورت ،ملبصح د روس إنني إدقيمن زديغ سا والنت (اوأمازيغورونيون) .أدقيم
إمارو اد نسستن د بت د متازيغت؟ د توتاليت إقت نغ د توتاليني خماالرانت؟
رقبن اموسناون بيل متازيغت توغ د توتاليت إقت (تاليبيت تكبورت) ،ملبصح
درر لقرون توزون غل توتاليني خماالرنت جار بيس د يغلب ،سبت نمناوت
تغاوسوين ،إمازيغن أول جني عمرو دولت إقت جتروتن ،دخ جلغراريت
نطموتنس تاوساعت تزون جاراسن ،يغلب ن تقبيلني رولنت غل إوريرن د
أون توتاليني

سحاري قيمن تعاشان جارسن د لقرون لعزلت .قاع أمن أد نا
مماراكنت دي جترومت د يغلب ن إوالن.

بت توتاليت دقن نسق نالشارات يومسفهام جار ميدن ،انجم انيني بيل الن
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ت توتاليني خماالرنت ن متازيغت مادام ميدن إتن-تساوالن أول متسفهامن
جاراسن دي كلش .ازجيك انسوجم ابراس اغن -ييني منمت ن توتاليني ن
متازيغت طمورتنغ ن أنجم أد نيني النت سا  2نتوتاليني أند:
 تاقبايليت دي طمورت ن لقبائيل ،جترو مناو إوالن متخالفن جار بيس د يغلبأن بجايت،تيزي وزو ،تيش د اوقاس ،أسطيف د قنزات ،د تزديموحت نوغرم
تيزي وزو.
 تماويت دي طمورت ن لوراس ،جترو إوالن ن سنت تقبيلني متقرانني نإنموشني د إحركاتيني ،دي سز 0نواليات،أن إوالن ن تكوت د خنملت ،د
مروانة ،د أممونش د سوق اهراس د تبست.
 تومزابت دي طمو رت ن مزاب جترو إوالن ن سا  2ن إغرمان نيغزر ن مزابلواليت ن تغردايت .أنجم أنرين غرسن أول ن تقرقرنت ن وارجالن إالن إقرب
أمش غل تومزابت.
 تاتارقيت نغ تاماشغت إالن توساوال تنري ن زاير دي طاسييل ن أهقار دطاسييل ن أزجر ،لواليات ن إليزي د متنغاست د أدرار.
 تاشنويت نغ تاقبايليت ن تيبازا ،جترو إوالن ن تيبازة (تيفزا) د رششال د قورايا ،د إموشان إسن-د يزين.أد نجم أد -س نرين أوال ن إوريرن ن لوراسنيس د
ظهرت ،إد -أوسني لواليات ن لبليدت د تيسمسيلت د عني الدر ى.
 تملحيت إتوساوالن دي متا تغربيت دي لواليت ن لبيض(بوسمغون) د نعامة(أسيل) د سعيدة.
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 تزناتيت إتوساوالن لواليت ن أدرار.جار آون سا ن توتاليني غي تاقبايليت تواجن غفس يغلب ن إبراسن تدول-
د توسعزام ليكوالت د تسداويني .أسو الن د لولورات ن والن يفغ-د س
تسداووين دي توتاليت د يضلس د تغرما متازيغيت ،لكثرت-نسن دي متا ن
لقبايل د لوراس .أمو يسمنا -د لفرق أزعلوك إالن جار أون توتاليني أندون ن
وبراس أكاديمي.
متازيغت دي متنداوت ن طمورتنغ
متسالت ن متازيغت د ونمان -س دولت تزايريت يال غفس أوال إ تملت
متزوارت أسقاس ن  9010أماس نوكابار ن شعب إ شاتن

لستقالل ،درر وامن

إزايرين هلان أجاهد إوسورغ ن وعداو اررنيس .ملبصح إمغناسن ن متازيغت قيمن
خدمن توتاليت -سن دي زاير نغ طمورت ن لغربت يس وقدا ن لقرن رايد ،90
سوروس ن عامر اوسعيد بوليفة د بن اسديرة ،يوسد دررن-سن اجدن رايد سن ن
لقرن  99مولود معمري داغلب ن اموسناون اس-د -رين انمانس إ متازيغت
(شاكر،ئامزيغن أس ـأ،ت 91.دوايني إ دتبعن) .أسقاس ن  9000تقبل دولت
تزايريت متازيغت د تركيزت ن تنميت تزايريت ،ماين يتوسلفا-د "اسقامو اونيق
ن متوزغا" .درر وامن أسقاس ن  9999توسيتف متازيغت د توتاليت تغلناوت
متنداوت نطمورتنغ إيديس ن لسالم د تعرابت ،آل اسقاس ن  9990يس تستعر
متنداوت س متازيغت د توتاليت ترسميت نطمورتنغ.
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متازيغت د لسالم د تعرابت دي متنداوت د شاردت تركزين ن تنميت
نطمورت ن زاير إالن تقننت تـــوات جار إزايرين .أموين يوس-د درر إقن
أوعارر د نضال د ازجرار بماك زاير أمتصاالح د يييامن-س .تنقيط رايت 1

نتمنداوت ن ييامرو تقار  متازيغت نتاها دخ د توتاليت تغلناوت د ترسميت
 . ملبصح تنقيط رايت  999ن متنداوت إعنان تركيزين ن دولت إالن
ولتوبديلنت عمرو ولتسيول

متازيغت ،سوامو أوغلب ن إموسناون ن وزر

سوترن أد أس -تواج حلاميت إ متازيغت .ييوض -د إمار أستواوش إ متازيغت د
توتاليت تغلناوت ترسميت ضامن بيل اولتوبديل عمرو دي متنداوت أن نتاها أن
تركيزين تيضيضنتني ن دولت تزايريت :لسالم د تعرابت .أمغار متازيغت تال دقن
رشا إتقنن جار إزايريني ماين الن ،سوا س توتاليت ،سوا سومزروي د تاريخ
،سوا سلعادات د يضلس.
إقيم -د أبريد د ازجرار يوسجمو ن متازيغت دي ايولو توتاليني إالن ديس س
اوضهال ن دولت ديسنت بماك أول نضينت ،د ورزام ن وبريد ن وبراس غفسنت
دي تسداويني ،د اوسعزم -نست إ طاروا ن زاير ،د اوسع ن اوسخدم-نسنت دي
آيولو إندونن ن متدورت ايديس ن تعرابت .بماك أد تعاد متازيغت د رشا إالن
إجرو أيولو إزايرين د أواتن د روس إقن إ وسما ن زاير جتديت.
تيغـوبال
د .مجال محداوي ،معامل احلضارة االمازيغية ،مكتبة نور.9990،
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د.العريب عقون ،اوأمازيغ عرب التاريخ ،نظرة موجزة يف اوأصول واهلوية،
التنوخي للطباعة والنرش والتوزيع ،الرباط،اململكة املغربية ،الطبعة االوى،
.9999
حممد شفيق ،ثالثة وثالثون قرنا من تاريخ اوأمازيغيني ،مجعية البحث والتبادل
الثقايف االمازيغية ،الرباط.9000،
د.سامل شاكر ،ترمجة عبد اهلل زارو ،ميازيغن أسَا -األمازيغيون اليوم،
.9009
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