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 ية األحزاب الرببرية يف اجلزائرشعوب
 أنور بن الطيب 

 
إذا مل يكن عندك جمد فبإمكانك صناعته عرب العودة إىل خرافات التاريخ القدمي واللجوء إىل  

 “و”  الزيانية “أن ختلط اللهجات  وإذا مل يكن عندك لغة فبإمكانك، التزوير والتحريف 
نسي بأحرف فينيقية داخل خمترب فر  و خترتع منها عجينا  ”  املصمودية “و”  الصنهاجية

بل وجعله ، يف اإلدارات الربملان و إقحامه يف الدستور و تسميها لغة وتطالب بتدريسه و 
ك وعليك وإذا مل تكن عندك أجبدية فبإمكانك نسب الفينيقية لنفس، للغة القرآن  منافسا  

يونانية تعمي هبا  روسية األشجار دون كلل علك جتد لنا نقوشا  حتفر يف الصخور و أن حتفر و 
ب وتنسب السنة تكذ إذا مل يكن عندك تقومي فبإمكانك أنو ، احلاقدين عيون احلساد و 
 مزينا   أما خبصوص العلم فخذ قماشا  ، توظف اإليديولوجيا ليصدقك الناس الفالحية لك و 

ن اآلخرين الشجر لتأكد لنا تشبثك باألرض و كأاربطها بالبحر والصحراء و ة و بألوان زاهي
طنعة خبصوص األشخاص الذين حيملون عاتق هم حضارتك املصو ، يتشبثون بكوكب بلوتو 

نتماء العرقي الصايف الذي ركز على االأبطال و ثوار و قادة و فبإمكانك استغالل جماهدين و 
،  من أجل قضيتك املعادية للعرب ارية لتصورهم كمناضلنيثبتته لك الدراسات االستعمأ
لو كانت أصوهلم من بالد الشام للناس أن كل اجلزائريني أمازيغ و إن مل تكن لك دولة فقل و 
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نفصاليني لتتحرر من الغزو عليك أن تدعم االو ، أو بوركينا فاسو اق أو األندلس أو العر 
 .  العريب الذي سلبك حريتك وأهان كرامتك

 شك أن ظهورهم رفع حتدي كبريا   الكاهنة اليهودية اليوم فاللسان حال أحفاد كسيلة و إنه 
أمام اهلوية العربية ال من حيث محل احلركة املذكورة ملشروع سياسي عقائدي شعويب معادي 

الشعوبية هي اجتاه عدائي و  مشوليا   متزيغيا   حلملها مشروعا   لكل ما ميت للعرب بصلة بل أيضا  
م شعورهات اإلسالمية اليت مشلت بالدهم و ذه بعض املوايل على إثر الفتوحضد العرب اخت

وحدهتم فحاربوا ضرب عملوا لتفريق صفوفهم و الكيد هلم و باهلزمية فحملوا البغض للعرب و 
الشعر املؤامرات السياسية وحىت األدب و الدس التارخيي بالسالح و القلم و العربية بالفكر و 

عن باإلسالم ومنهم بشار بن برد هرون باالنتقاص من العرب والطظهر منهم شعراء جيو 
يفضلون فيه مجيع  ” فضل العجم على العرب “ألفوا كتب بعنوان امساعيل بن يسار و و 

كما ”  ليس األعاريب عند هللا من أحد ” يقول :”  أبو نواس “الشعوب على العرب وكان 
 .  ” مثارب العرب “كتابا حيمل عنوان : ”  ابن الكليب “كتب 

جاء ذكر العرب ولغتهم لقد ، تعلن احلرب ضدها لفئات اليت تقف بوجه العربية و ا هذه هي
مل يرد ذكر غريهم من الشعوب فيه ما يدل على مكانة العرب من عشر مرة و  حدأيف القرآن 

 اَّللهُ َأْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل ِرَسالََتهُ } قد قال هللا تعاىل و ، شعوب األرض حلمل رسالة اإلسالم بني 
، وحنبهم  سابقتهافضلها و ونعرف للعرب حقها و  “يخ اإلسالم ابن تيمية : يقول ش. و {

 ، (( ، وبغضهم نفاق حب العرب إميان ))، صّلى هللا تعاىل عليه وسّلم  ول هللاحلديث رس
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، فإن  أرذال املوايل الذين ال حيبون العرب وال يقرون هلم بفضلهموال نقول بقول الشعوبية و 
 خالف. قوهلم بدعة و 

هؤالء يسمون و  ، جلنس العرب على جنس العجموذهبت فرقة من الناس إىل أن ال فضل 
القبائل للعرب  “، كما قيل:  الشعوبية النتصارهم للشعوب اليت هي مغايرة للقبائل

 ”.  والشعوب للعجم
والغالب أن مثل هذا الكالم ال  ، يفضل بعض أنواع العجم على العرب ومن الناس من قد

عمل املنبعث عن هوى النفس مع ، وإما يف ال ، إما يف االعتقاد يصدر إال عن نوع نفاق
ول ألن منهم رسلعرب ومعاداهتم كفر أو سبب لكفر بغض جنس ا،  شبهات اقتضت ذلك

ريهم وأن حمبتهم ، ومقتضاه أهنم أفضل من غوعامة أصحابه  صّلى هللا تعاىل عليه وسّلم هللا
 أيضا  فإن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ملا وضع ديوان العطاءو . وقال:  سبب قوة اإلميان

صّلى هللا تعاىل عليه بأقرهبم نسبا  إىل رسول هللا  فبدأ ، ناس على قدر أنساهبم، كتب ال
 .  ، فلما انقضت العرب ذكر العجموسّلم 

، إىل  هكذا كان الديوان على عهد اخللفاء الراشدين وسائر اخللفاء من بين أمية وولد العباس
فإن الذي عليه أهل السنة واجلماعة اعتقاد أن جنس العرب ،  أن تغري األمر بعد ذلك

أفضل  ، وأن قريشا   ، رومهم وفرسهم وغريهم جنس العجم عربانيهم وسريانيهم أفضل من
العرب وأن بين هاشم أفضل قريش وأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل بين هاشم 

وليس فضل العرب مث قريش مث بين هاشم مبجرد   ، فضلهم نسبا  أو  فهو أفضل اخللق نفسا  
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كان هذا من الفضل بل هم يف أنفسهم أفضل كون النيب صلى هللا عليه وسلم منهم وإن  
 .وإال لزم الدور  ونسبا   وبذلك ثبت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه أفضل نفسا  

اليوم فهم األحزاب الرببرية اليت دأبت مبساعدة السلطة على صناعة حضارة  اأما شعوبيو  
ال يف ذاكرة مجاعية خيالية و أمازيغية مل حيدثنا عنها أي مؤرخ على اإلطالق إال أهنا موجودة 

 ملقد حبثت يف كتب التاريخ القدمي و مازال نورها يشع يف أرجاء الكون لإال أصحاهبا و يراها 
مل أجد الفينيقية و الفرعونية و السومرية و الكلدانية و اآلشورية و أمسع إال عن احلضارة البابلية و 

” و” إيديرهم ” التيار العرقي من  مغينامسه احلضارة األمازيغية حىت جاءنا كهنة و  شيئا  
بدأ من مصر الت يف بالد شاسعة تليحدثونا عن األجماد و البطو ” سعيدهم ” و” معطوهبم 

زراعة مت اإلنسانية القراءة والكتابة و حضارة يبدو أهنا عل، فريقيا أتنتهي يف عمق صحراء و 
فمنذ ، قدمها على سطح القمر  رمبا علمت أمريكا كيف تضعالفنون و كل العلوم و األرض و 

إقرار التعديل الدستوري الذي أدخل لغة املختربات األمازيغية يف نطاق لغة إقليمية ولغة 
وثائقها مؤسسات الدولة و ال دعوات بتنزيلها يف اإلدارات و ثانية يف اجلزائر مل نعد نسمع إ

وإدخاهلا ملناهج التعليم  ودعمها ثقافيا   ضرورة استعماهلا يف الربملان وتنزيلها إعالميا  و 
وتدريسها للجميع بصيغة إجبارية وحىت تغيري اسم املغرب العريب الذي أطلقه قائد ثورة 

الكبري ومل نعد نسمع من السلطة الريف اجملاهد حممد بن عبد الكرمي اخلطايب إىل اسم املغرب 
اآلخرين متجاهلني  األحزاب السياسية إال عبارات تنافسية حول من يدعم الرببرية أكثر منو 

 الوحدة الوطنية املتمثلة يف :  أوجه خطورة هذه األفكار على مجيعا  
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 خيانة ملبادئ الثورة التحريرية الكربى ومبادئ بيان أول نوفمرب اخلالد  . 
 تعويضه العروبة و و  السالممع اجلزائري املتمثل يف ثنائية اهدم الرابط املؤسس للمجت

 . باألحادية الرببرية
  تصفيتها فمعرية لغة أمازيغية رغبتها يفستهدافه للغة الوطنية العربية و اوضوح 

من يقف وراءها للغة صول اليمنية جيسد حاجة احلركة و م التيفناغ ذات األبطالسو 
أصوله يف  يف خمطط جيد يه الصالة والسالملسيد البشر النيب حممد عتعوض لغة 

 . ستعمارية املظلمةاحلقبة اال
 مناداته بالتطبيع مع الكيان الصهيوين . 
  محل التيار األمازيغي ألفكار فاشية من ضمنها نظرية األرض األمازيغية اليت تستهدف

 .  العرق العريب بأشكال خمتلفة يف حماولة مكشوفة لتمزيغ هذا املكون
 لعربية بسحب عضوية بلد املليون ونصف محل أجندته لفصل اجلزائر عن األمة ا

 .  املليون شهيد من جامعة الدول العربية
سائر يار العرقي الزوايف يف اجلزائر و مناضلو التليس هذا فقط .. إذ دأب مغنو و 

املغرب العريب إىل تدعيم رواياهتم األسطورية بسلسلة من كذبات تارخيية لعل من أهم  
مثل كذبة عام  متاما   ، ريرها هي كذبة السنة األمازيغيةكذبات هذا التيار اليت جنح يف مت
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هذه األكاذيب ية عيد إله الشمس فهذا اهلذيان و الذي هو يف احلقيقامليالد و 
اهلزيل للخرافات  كيف كرس إعالمناهذه السنة األمازيغية املزعومة و املغالطات حول و 
إىل اخرتاع هوية  عى جاهدا  تزوير احلقائق بعد أن صار دمية بيد لويب عرقي خطري يسو 

 .  فصل اجلزائر عن عمقها احلضاري العريب اإلسالميجديدة و 
عمت أرجاء البالد التربيك بالسنة اجلديدة و اين و اهنالت علينا برقيات الته، هكذا و 

ند كل ما يف جعبته لنشر احتفاالت وابتهاجات بالعيد السعيد هلل هلا إعالم بائس جي
 .  جملتمعاألمية داخل ااجلهل و 

باركوا ألخواهلم هذا موا أنفسهم يف موضوع ال يعنيهم و حىت بعض السلفيني أقحو 
خريدي كعادهتم كل سنة اعتلى عباقرة و و ،  أهدافهعيد اجمليد يف جهل تام مبقاصده و ال

منطقة القبائل اجلزائرية كل املنابر لنشر اململكة املغربية و الرببري بباريس و املعهد 
املغاربة لكل اجلزائريني و  رمسيا   املطالبة من جديد جبعله عيدا  ملغالطات و األكاذيب وا
 .  دون استثناء

عملية سطو منظم يف وضح النهار للسنة الفالحية اليت حيتفي رسة و إننا أمام مؤامرة ش
إلضفاء و  ، بربرهماملغاربية بعرهبم و ذ مدة يف كل البوادي اجلزائرية و هبا القرويون من

، مت تغليفها ببطوالت  شروعية و املصداقية على هذه الكذبة الكربىنوع من امل
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التأريخ هلا من يوم تغلبه على رمسيس الثالث فرعون مصر قرب تلمسان يف شيشنق و 
 .  قبل امليالد 950سنة 

مبوسم فالحي ناجح وفري احملاصيل  هكذا إذن حتولت عادة احتفى هبا القرويون تيمنا  
، هي اليت مل يسمع هبا اجلزائريون يف كل تارخيهم  ضحاهاة و إىل سنة أمازيغية بني عشي

 .  دعاة الفنتاشتد عود الطائفيني واحلاقدين و  إىل أن
انصهرت وسامهت يف صناعة ل شيشنق من شخصية وحدت القبائل و هكذا حتو و 

  ، أسس حلضارة أمازيغية من قلب مصرالفرعونية إىل بطل أمازيغي بىن و أجماد احلضارة 
يعقوب املنصور من قادة كونوا املهدي بن تومرت و ل يوسف بن تاشفني و كما حتو 

إمرباطوريات بلسان عريب مبني يف إطار احلضارة العربية اإلسالمية إىل أبطال أمازيغ 
كما حتول اجملاهد حممد بن عبد الكرمي اخلطايب من مدير لوكالة ،  أمازيغية  أسسوا دوال  

ي متعصب صديق للقائد مجال عبد الناصر إىل ريفة و املغرب العريب لألنباء يف القاهر 
السوسي الذي أحب اللغة أما العالمة حممد املختار ،  يفيسعى إىل استقالل الر 

، فلقد جعلوا منه  رفض ما دوهناكتب السوسية حبروف عربية و علمها ألبنائه و العربية و 
وكذلك ، نصرية املغاالة ذي نزعة سوسية عخصية ضيقة األفق إىل حد التطرف و ش
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العالمة عبد احلميد بن وأشعار مفدي زكريا و عملوا على تزييف أقوال وكتابات 
 باديس . 

يب باعتماده على تزوير التاريخ املغرب العر تصرف التيار العرقي يف اجلزائر و هكذا إذن 
املغالطات هبدف اخرتاع حضارة ومهية مستقلة نشر األكاذيب و حتريف احلقائق و و 

 .  حضاريا  و  فصل اجلزائر عن حميطها العريب الذي تنتمي إليه جغرافيا  بذاهتا و 
هنة اليت تريد أن تعود اجلزائر إننا نعيش اليوم جتاذبات بني أمازيغية كسيلة والكا

أمازيغية ، و  باإلسالميقطع صلته بالعرب و  إىل ظلمات ما قبل امليالد و عريباملغرب الو 
املتحالفة مع العرب د بن باديس املنفتحة و عبد احلميحممد املختار السوسي و 

روبة كانتماء حضاري ينبذ العرق املؤمنة بالعيف احلضارة العربية اإلسالمية و  املنصهرةو 
 .  جيمع الشمل بلغة عربية جامعةالدم و الطائفة و و 
وم ما نراه اليو  ، ا الصراع بني هاتني األمازيغيتنيبنتيجة هذ مستقبل اجلزائر يبقى رهينا  و 

جعلوا منها لغة يف الدستور إىل اإلعالم و  ذين أوصلوا هلجتهمهو غلبة أحفاد كسيلة ال
والتقليل من شأن أمعنوا يف حتقري العرب فرضوها على أبنائنا و بائدة و  وأحيوا رسوما  
 .  وصفها بأقدح األلفاظ واإلساءة إىل اإلسالم دين اجلزائرينياللغة العربية و 
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ة وحتالفاهتا املشبوهة وجتاهل هذه األغلبية الصامتة املنشغلة كل هذا يف غياب السلط
بالبحث عن رغيف اخلبز واليت مل تع بعد حجم املؤامرة اليت حتاك من داخل أروقة 

 .  املعهد الرببري يف باريس واملعهد امللكي لألمازيغية يف املغرب
ناصب دهم ممن املؤسف أن جتعل الدولة من أحفاد كسيلة ممثلني لألمازيغ وتقلو 

هي هبذا و  ، الفنتيف معاهد تنشر احلقد والتعصب و رفيعة داخل وسائل اإلعالم و 
 .  اإلجراء تكون قد حفرت قربها بنفسها

، مبستقبل قامت للجزائر واملغرب العريب مليء  ، بعد سيطرة هذا التيار ولنا أن نتنبأ
فإننا حنذر ، لذلك  ، كالتسعينات من القرن املاضي  باألحزان وبأهنار من الدماء متاما  

مما يزيد الطني خمططها الضارب للصف اجلزائري و من مغبة التماهي مع هذه احلركة و 
اإلسالمية يف ة و القوميل لكل األصوات العربية الوطنية و بلة هو الغياب املخج

ليكسب نقاط  ال ليعربد بال حسيب وال رقيب و مواجهة هذا التيار مما ترك له اجمل
 .  تراكمات تساعده يف التقدم مبخططه حيققكثرية و 

ة لكنها بال أب وال أم ترمتي يف إن املصلحة الوطنية هي مجلة مجيلة ومغرية ومؤثر 
ضة حىت املصلحة حضان الثوار واملعار أخرى ترمتي يف أحضان احلكومة تارة وتارة أ

يع على مجتباعه و أاية الصراع لتزين خطاباته وختدر قوى يف هنالوطنية ختتار األ
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وطنية لن تتم على املصلحة اللتام بأن صيانة الوحدة الوطنية و األطراف الوعي ا
 . على حساب اجلزائرة و حساب العروب

 
 


