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  أحمد إبراهيم زيدان  اســم الباحـث
  البربر فى شمال أفريقيا  عـنـوان البحث
  الدول العربية  جـامـعــــة
  يةمعهد البحوث والدراسات العرب  الـكـلـيـــة 
  )م١٩٩٩(الدبلوم   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
ة التاريخية القائلة بعروبة البربر والشمال اإلفريقى الوقوف على الحقيق

  .ظهارها بشكل موضوعى فى هذا البحثتم تولتأكيد هذه الحقيقة 
  منهج الدراسة

اعتمدت هذا الدراسات على نتائج كثير من العلوم، كعلم اآلثار، 
الحفريات، األجناس، اللغات واللسانيات، وغيرها من العلوم التى كانت كفيلة 

ف البحث العلمى وإثرائه بالوسائل والمادة العلمية، وقدمت هذه بإسعا
الدراسات بكل موضوعية، نتائج مبهرة وحقائق دامغة عن عروبة البربر 
والشمال األفريقى، مما ال يدعو مجاال للشك فى صحتها، وبذلك قطعت 
الطريق امام الفرضيات االستعمارية التى نذهب بالبربر إلى أصول اوروبية، 

  .تى تفتقد االسناد العلمى الذى يضمن لها صفة االستمراريةوال
  استنتاجات الدراسة

أن الجماعة التى دعيت فيما بعد باسم البربر هم من العرب العاربة، 
استقروا فى شمال أفريقيا ضمن هجرات سابقة للفتح اإلسالمى على أساس 
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تها جنوب أنهم ساميون، وجذور تلك الجماعات تعود إلى هجرات بعيدة عرف
الجزيرة العربية وبالد الشام باتجاه أفريقيا الشمالية، ولما كانت هذه القبائل 
انطلقت جميعها بلغتها العربية القديمة، والتى تفرعت عنها بعد ذلك لهجات 
هذه الشعوب،وما اللغة البربرية إال واحدة من هذه اللهجات، ومما يؤكد ذلك 

زالت تتكلم لهجة شبيهة باللهجة وجود بعض القبائل فى جنوب اليمن ال
البربرية، إضافة إلى أن لهجة الشمال األفريقى الحالية تعتبر مثاال رائعة للغة 
البونية المشتقة من الكنعانية العربية، وهذا يبين دون شك عمق القرابة 

ولكن قوى . الساللية واللغوية بين هذه القبائل التى عمرت الشمال األفريقى
يث حاولت تفكيك عرى وحدة المجتمعات المغاربية، رغم فشل االستعمار الحد

تلك السياسات فى حينها إال أنها أورثت المجتمعات المغاربية بعض إشكاليات 
التى تنادى بها بعض النخب التى كونها " النزعة البربرية"المتمثلة فى 

 فى االستعمار وابتلعت المخطط االستعمارى، فالبربر وأعدادهم ال يستهان بها
دول المغرب العربى الكبير، مغيبون سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى حد 

  .كبير، ومن هنا كان سعى بعضهم للمطالبة ببعض االمتيازات الثقافية
التى ترفع شعارها تلك النخب ما هى فى " المسألة البربرية"كما أن 

لى حقيقتها إال مسألة مصالح شخصية كان الهدف من ورائها المحافظة ع
  .امتيازات مادية معنوية قائمة أو أطماع فى مكاسب مرجوة

ولكن مهما يكن األمر فمن الواضح أنه ال توجد مسألة بربرية 
بالمعنى السياسى كلمة مثلما توجد مثال المسألة الكردية فى العراق، أو مسألة 
جنوب السودان، أو حتى المسألة الطائفية فى لبنان، كما يبدو أن ما يسمى 

ليست أطروحة فى إطار الحركات االنفصالية وال تهدد " لمشكلة البربريةبا"
الوحدة السياسية لكل من الجزائر والمغرب، إال أن الصعوبات االقتصادية 
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تثقل حكومى ) مشكلة الصحراء الغربية(والعسكرية ) التخلف والبطالة(
ستاء الجزائر والرابط، وتجعل من الفتن مبررات سهلة يختبئ ورائها كل م

  .فى البلدين
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


