ما معنى كلمة أمازيغ؟
ئمازيغن ،في اللغة «األمازيغية»
جمع ،مفرده  :أمازيغ .وهو االسم
ال��ذي يس��مي ب��ه «اجلبالي��ة أو
الزوارية أو التوارق أو الغدامسية»
أنفس��هم ،مؤن��ث أمازي��غ ه��و
تامازيغت ،يطلق على املرأة وعلى
اللغة ...كلم��ة أمازيغ ،من حيث
صيغته��ا اللغوية ،اس��م فاعل،
وه��ي صيغ��ة ن��ادرة ل��م يوضع
عل��ى وزنه��ا إال ع��دد قلي��ل من
أس��ماء الفاعل .وهي مش��تقة
حس��ب بعض اللغويني من يوزغ
وهو إس��م َمش��رَب مبعنى ال ُن ْبل
والشهامة واإلباء.

رم��وز وعالم��ات احلركة الثقافي��ة األمازيغي��ة الليبية،
تدع��وا للتأم��ل وحتى ال تُلبس معنى غي��ر الذي عناها به
واضعوها ،وجب توضيح معاني هذه الرموز ولو بعجالة.
العلم األمازيغي (الشارة) عالمة على الوجود األمازيغي
نابع ٌة ع��ن ما يؤمنون بأنه نضال م��ن أجل نيل حقوقهم
كاملة ،وهو يعبر في ألوانه الثالثة األزرق ،األخضر واألصفر
ع��ن األلوان الثالثة للطبائع اخملتلفة إلفريقيا الش��مالية،
ف��األزرق يعب��ر عن س��كان الس��واحل ،األخض��ر يعبر عن
س��كان اجلبال واألصفر يعبر عن سكان الصحراء ،باعتبار
أن األمازيغ تاريخي��ا ً وواقعيا ً يقطنون هذه األحزمة الثالثة
إلفريقيا الشمالية.
األلوان الثالثة مربوطة بحرف الزين الذي جنده منقوشا
في اجل��دران ذات الطراز املعماري األمازيغي كما جندها في
الزرابي واألفرشة واأللبسة واألوشام ،فهو حرف عريق أراد
م��ن خالله صانوا العل��م األمازيغي أن يعب��روا عن عراقة
ثقافتهم.
العالمة الثانية وهي أيضا ً كثيرة اإلس��تعمال :اإلشارة
باألصاب��ع الثالثة مجتمعة للتعبير عن (اإلنس��ان ،األرض
واللغة) أف��گان ،أكال د أوال .باعتباره��ا ثالثي مقدس في
الثقافة األمازيغية.
عن الشعارين السابقني اريد أن أوكد أنه ال عالقة لهما
باإلنفصالي��ة وال باإلقليمية وال باجلهوي��ة إمنا يعبران عن
الوحدة الترابية والتالحم.

كلمات تُفيدك
للتحية يقال (أزول) ،للشكر (تامنيرت) وللتشجيع (أيوز)،
(أمان) للماء( ،أغروم) للخبز( ،أرگاز) للرجل( ،تامطوط)
للمرآة( ،تامورت) لألرض( ،تافويت) للشمس( ،أمدوكال)
للصديق( ،تاومات) لألخوة( ،تاسرتيت) للسياسة( ،تادلسا)
للثقافة( ،تاغرما) للحضارة( ،أمور) للوطن( ،تايري) للحب،
(أزول) للسالم( ،تادرفت) للحرية،

�شعارات �.شارات .عالمات

انت ليبي اذا انت امازيغي

نحن نؤمن بهذا ...

يقول اهلل تعالى« :إنا جعلناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند اهلل أتقاكم»
هذا هو نبراسنا وهدينا  ،وقول الرسول الكرمي
«الفرق بني عربي وال أعجمي إال بالتقوى».
إذا فحديثنا هنا ليس من باب املفاخرة املقيتة
وال من باب العنصرية الشوفينية الضيقة،
بل من باب إحقاق احلق ألهله  ،فإننا في ذلك
نقول :احلركة الثقافية األمازيغية في ليبيا
تعتبر الغالبية من الليبيني أمازيغا ً وهم في
نظرنا املكون احلقيقي للساكنة الليبية ،إال
انه لم يعد يعي هذه احلقيقة منهم ويشعر
بأنه أمازيغي إال من يتكلم لغة أجداده،
يقول ابن خلدون في هذا الصدد «هذا اجليل
من اآلدميني ـ عانيا إميازيغن ـ هم سكان
املغرب القدمي مال ُء البسائط واجلبال من تلوله
وأريافه وضواحيه وأمصاره - .»...إين ذهب هذا
اجليل من األمازيغيني ياترى؟ مالذي حل بهم؟
احلقيقة هي أن هذا الشعب لم يتحول من
مكانه ،ولم يهاجر ،ولم يفنى .وما يؤكده
باق في مكانه ،وأن
الواقع املعاش هو أنه ٍ
غالبيته التزال متارس عاداتها وتقاليدها التي
ورثتها عن اجدادها ،ولم تبدل من ذلكم سوى
لغتها .بل أن في لهجتها الليبية يتجلى
بوضوح الصبغة األمازيغية في تركيبتها
النحوية وفي مخزونها املعجمي ،بل حتى
أسماء قراها ومدنها سجل للتاريخ على
أنهم هم ،هم لم يتغير منهم سوى لسانهم،
فنسو بذلكم أصولهم.
إذا يا من تقرأ هذه املطوية فأنك (ي) في

إحتمال كبير جدا ً من أرومة أمازيغية ،وإن لم
تتحدثها فإن لم تكن أمازيغي اللسان فأنت
أمازيغي الثقافة والعادات والتقاليد ،إننا نراهن أنك
تأكل الكسكس وتلبس العباءة الليبية ،وتتحدث
اللهجة الليبية .إن لم يكفيك هذا فإن البلد الذي
تسكنه «ليبيا» سمي بإسم قبيلة أمازيغية وهي
«ليبو» .وهي عريقة عراقة هذا البلد.
إن ما أسلفناه ال يعني بأي حال من األحوال أننا
نُقصي من هم من اصول غير أمازيغية ،بل نؤمن
أنها إختلطت عبر العصور واألجيال بالساكنة
الليبية لتشكل نسيج هذا الوطن وال إنتماء لهم
لسواه ،فهم ليبيون ثقافة وتاريخا.

أين يوجد متحدثي األمازيغية؟
إن املتحدثني باألمازيغية اليوم يتواجدون في جبل
نفوسة وزوارة الساحلية وهم متواجدون أيضا ً
في غدامس وغات وتافياللت وأوباري ووادي عتبة
وسوكنة واوجلة والفقهة ونسبة صغيرة في
اجلغبوب وفي مناطق متفرقة من كل اجلنوب الليبي
املتمثلة في قبائل «إميوهاغ» الرحل.

خريطة تبني أماكن توزيع متحدثي األمازيغية

 3000ق.م معركة بني
القوات املصرية والليبيني.
 950ق.م امللك الليبي
األمازيغي شيشنق يؤسس
األسرة الثانية والعشرين.
 600ق.م إنارو يحرر مصر من
الفرس.
é

 500ــــــــــ  203ق.م

 3000ــــــــــ  600ق.م
 28ق.م امللك يوبا يوحد نوميديا،
وتزدهر مملكته باألدب والعلم.
 24-17ق.م ثورة تكفاريناس ضد
الرومان التي إستمرت 12
عاماً.
 86-85ب.م ثورة عارمة
في موريطانيا وسيرتا.

é

متثال لألگليد يوبا

 38ب.م احلواري مرقس يكتب إجنيله في ليبيا.
 194ب.م سبتيموس سيفيروس يحكم روما.
 202ب.م منع التعبد بالدين املسيحي
من قبل الرومان وبداية اإلضطهاد.
 244ب.م ثورة أربيون ضد الرومان.
 305ب.م بداية املذهب الدوناتي.
 340ب.م ثورة الدوارين (إيناطن) ضد
الكاثوليك والرومان.
 347ب.م حتالف الدوناتيني والدوارين ضد
احلكم الروماني الكاثوليكي.

 28ــــــــــ  86ب.م

 38ــــــــــ  347ب.م

 683ب.م هزمية كسيلة لعقبة بن نافع في
معركة تاهودا ،واستيالئه على القيروان.
 688ب.م هجوم عربي مضاد وقتل كسيلة.
 700-696ب.م مقاومة تيهيا حلملة حسان.
 744ب.م تأسيس مملكة بورغواطة في تامسنا.
 753ب.م تأسيس اإلمارة اإلباضية في طرابلس.
 760ب.م تأسيس الدولة الرستمية.
 776ب.م تيارت تصبح عاصمة اإلباضيني.
 896ب.م انتصار األغالبة على النفوسيني
في معركة مانو.
é

 683ــــــــــ  896ب.م

 909ــــــــــ  1159ب.م

 372-376ب.م ثورة فيرموس ضد الرومان.
 396ب.م ثورة گيلدون ضد الرومان.
 480-483ب.م ثورة كاباون ضد الوندال.
 533ب.م االنتصار النهائي على الوندال.
 540ب.م ثورة يابداس في األوراس.
 597ب.م ثورة أمازيغية عارمة ضد البيزنطيني.
 600ب.م بداية مملكة جدارة في منطقة تيارت.
 681ب.م إنتشار اإلسالم في إقليمي برقة
واطرابلس.
لوحة للحواري مرقس وبيده اإلجنيل

 376ــــــــــ  681ب.م
 1510ب.م إحتالل األسبان لطرابلس.
 1537ب.م مراد أغا يستعيد طرابلس من فرسان القديس يوحنا.
 1711ب.م األسرة القرمانلية تستقل
وتؤسس إمارة طرابلس.
 1911ب.م اإلحتالل اإليطالي لليبيا.
 1913ب.م إعالن تأسيس اجلمهورية
الطرابلسية وعاصمتها طرابلس.
 1951ب.م إستقالل ليبيا.
 1952ب.م توحيد اململكة الليبية.
 1969ب.م قيام ثورة الفاحت.
سليمان الباروني أحد قادة اجلهاد الليبي

 1510ــــــــــ  1969ب.م

é

رسالة اإلمام عبد الوهاب بن رستم إلى أهالي نفوسا

 909ب.م انتقال اإلمامة اإلباضية إلى
نفوسا بعد سقوط تيارت.
 911ب.م ثورة مخلد بن كيداد
اليفرني على الفاطميني.
 936ب.م أشير عاصمة بني زيري.
1012ب.م تأسيس بني خزرون
إلمارتهم في اطرابلس.
 1036ب.م بداية إمارة املرابطني.
 1050ب.م الغزو الهاللي.
 1159ب.م املوحدون يوحدوا شمال
إفريقيا ويكونوا إمبراطوريتهم.

عملة عليها وجه أگليد ماسينيسا

 174ــــــــــ  104ق.م

é

لوحة لشخص أمازيغي  2700ق.م

é

 400-500ق.م تأسيس املمالك األمازيغية:
موريتانيا ،ماسيليا ومازيسيليا.
 331ق.م أيلماس ي ّ
ُنصب ملكاً على الليبيني.
 239-273الليبيون بقيادة ماتوس يثورون ضد
قرطاج ويحتلون تونس وأوتيكا وبيزرت.
 220ق.م سيفاكس يعني ملكاً على األمازيغ.
 203ق.م ماسينيسا يضم سيرتا (گيرتا)
ململكته ويتخذها عاصمة له.

 150-174ق.م ماسينيسا يستعيد تدريجياً املدن
واألراضي الواقعة حتت حكم قرطاج.
 148ق.م موت ماسينيسا.
 134ق.م يوغرطا (يوگرتن) يعتلي عرش
مملكة النوميديني.
 104-112ق.م يوغرطا يخوض حرباً
ضد الرومان.

tifinav

تيفيناغ

التيفيناغ ثالث أبجدية عرفتها
البش��رية .تس��تخدم في ش��مال
إفريقي��ا ب�ين األمازي��غ .حافظ��ت
عليها املرأة األمازيغية من الضياع
لقلة إستعمالها.
يختلف دارسو أصول الكتابات
في أصله��ا ،فيعتب��ر البعض أنها
«أصيل��ة» مبعن��ى أن وجدوه��ا لم
يعتمد على كتابة سابقة لها ،وهو
املرجح .بينما يرى آخرون أنها ترجع
إل��ى الفينيقية لالعتقاد الس��ائد
بكونها أم الكتابات التي انتش��رت
عن طريقهم حول العالم.
إجتاه كتابة التيفيناغ متنوعة،
والكتابة من اليس��ار إل��ى اليمني
منتش��رة ،ولكن النق��وش الليبية
األقدم تستخدم إجتاه غير إعتيادي
وهو من األسفل إلى األعلى.
النس��خة احلديثة ،التي قدمت
به��ا «األكادمييـ��ة األمازيغيـ��ة»
ف��ي س��تينات الق��رن املاضي ،هي
املس��تعملة الي��وم ،وتكت��ب م��ن
اليس��ار إلى اليمني وأضيف إليها
حروف حتريك ،وه��ي تتكون من 31
حرفا ً منها  27حرفا ً صامتاً.
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