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عناصر السكان يف إقليمي برقة وطرابلس (من 
  هـ) 7 -هـ  5ق 

.�! �,5 F�( .�  

يعتــــرب ســــكان إقليمــــي برقــــة وطــــرابلس خليطًــــا متنوعــــا مــــن األجنــــاس، شــــأنه شــــأن املنــــاطق العربيــــة      
  ابات ونصوص اجلغرافيني والرحالة، وكذلك املؤرخني وكتب األنساب. األخرى، وهو ما نستشفه من كت

وميثل األمازيغ والعرب السواد األعظم من السكان احملليني يف اإلقليمني، فضالً عن وجود أقليات أخرى 
  والسودانيني. ،واليهود ،من الروم، واألفارقة

   زيغ :األما -أوال
ها التاريخ يف بالد املغرب، وقد قـام الكتـاب العـرب بتفسـري لفظـة يعترب األمازيغ من أقدم األمم اليت عرف

   ن اآلراء ميكن تقسيمها إىل قسمني:، فعددوا كثرياً م)1(بربر
ليت ال ختتلط فيها األصوات ا ،ألن لغة القوم فيها رطانة أعجمية تفسري كلمة بربر تفسرياً لغوياً؛ أوهلما:

  .)2(بربر األسد إذا زأر بأصوات غري مفهومة :ا يقالكم  ،ما أكثر بربرتكم"تُفهم، فقيل هلم: "
                                                           

طلقت على سكان املغرب فهي كلمة دخيلة ) التسمية القدمية هلم أمازيغ، ومعناها الرجل اخلشن احلر، إما كلمة بربر اليت ا1(
اطلقها عليهم من غلبهم من االمم كالفينيقيني والرومان والعرب= امحد خمتار العبادي، يف التاريخ العباسي واألندلسي ، دار 

، ويذكر بعض 10، كذلك: عطا على حممد ريه، تاريخ املغرب االسالمي، ص 222م) ص 1972النهضة العربية (بريوت، 
أطلقت يف الشمال االفريقي على كل من ليس بروماين وال بيوناين ، بل على كل  Barbaricumثني أن كلمة بربر الباح

، حممد مصباح األمحر، 92الشعوب اليت ليست خاضعة هلم = حممد مصطفى بازامة، ليبيا هذا االسم يف جذوره التارخيية ، ص 
 .86أفريقيا والعرب، ص

، شوقي ضيف، تاريخ االدب 1/15، كذلك: حممود شيت اخلطاب، قادة فتح املغرب العريب، 6/89) ابن خلدون ، العرب، 2(
 .45العريب، ص 
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أمــا التفســري الثــاين: فتفســري كلمــة بربــر حبســب عــادة العــرب يف تقســيم الشــعوب علــى حســب املتعــارف 
  . )1(عندهم يف األنساب

 فـابن خرداذبـة يقـول: املـوطن األصـلي للرببـر؛وقد وقع اختالف بني اجلغرافيني واملؤرخني والنسـابة حـول 
جلـت الرببـر إىل  -عليـه السـالم -ود، فلمـا قتلـه دا)2(وكانت دار الرببر فلسطني، وملكهـا جـالوت... "

حديثـه عـن بـالد الرببـر ، ويـذكر القـزويين يف )3(، فتفرقـت هنـاك..."املغرب، حىت انتهوا إىل لوبية ومراقيـة
إـم  :مـة عظيمـة، يقـالالد واسـعة مـن برقـة إىل آخـر بـالد املغـرب والبحـر احملـيط، سـكاا أأا: "... ب

  .)4(ىل املغرب، فحصلوا يف جباهلا..."من بقايا قوم جالوت، ملا قتل هرب من الفنيقيني  قومه إ
أما التجـاين فيؤكـد مـا ذكـره كـل مـن ابـن خرداذبـة والقـزويين يف كـون أن أرض فلسـطني هـي بـالد الرببـر، 

وكـان ملكهـم  ،جاورها من بـالد الشـام "... وبالد الرببر إمنا كانت أرض فلسطني وما ويف ذلك يقول:
تفرقـوا يف الـبالد، وتوجـه أكثـرهم إىل  -عليـه السـالم -يف القرآن الكرمي، فلمـا قتلـه داود جالوت املذكور

أفريقيـــة وبـــالد املغـــرب، وكانـــت أفريقيـــة للـــروم، فـــأجلتهم العـــرب الربابـــر عنهـــا إىل جزائـــر البحـــر كصـــقلية 
ا مع موادعة وصلح مع الرببر، فاختارت الرببر سكن اجلبال والرمال وغريها، مث تراجعت الروم إىل بالده

وأطراف البالد، وصارت الروم إىل البلدان والعمائر، حىت جاء اإلسالم وافتتحت البالد، ففـر مجيـع مـن 
  .)5(ها إال من أسلم أو أدى اجلزية..."في

ومسيـت  .".. مـل حديثـه عـن أفريقيـة:أما املراكشي فإنه يؤكد ما ذكره الطربي يف تارخيـه، إذ يقـول يف جم
مـن  هـذا هـو أبـو الرببـر، فـالرببر كلهـم أفريقية بذلك لنزول أفريقش مـن ولـد حـام بـن نـوح ـا، وإفـريقش

  .)6(، فإم يرجعون إىل محري..."ولد حام بن نوح، خال صنهاجة

                                                           

، كذلك : ابو القاسم حممد كرو، عبداهللا شرميط، 16) عبد احلميد حسني محودة ، تاريخ املغرب يف العصر االسالمي، ص 1(
 . 11-10عصر القريوان،ص ص 

زناتة كلها وهم يف األصل عرب،  ت ضريس وهو ضريس بن األصغر بن نقزاو، ومن نقزاو تفرعت) يقول التجاين: " واسم جالو 2(
 .143الرحلة، ص  رببر من املصاميد وخمالطتهم هلم.منا ترببروا مبجاورم للوإ
 .91-90ص بن خرداذبة، املسالك واملمالك، ) ا3(
 .163) القزويين، آثار البالد، ص 4(
 .160) التجاين، الرحلة، ص 5(
 .250) املراكشي، املعجب يف أخبار املغرب، ص 6(
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كــر ابــن عبــد ويتفــق بعــض املــؤرخني علــى أن أصــول الرببــر ترجــع إىل فلســطني يف بــالد الشــام، حيــث ذ 
خـرج  -عليـه السـالم -... وكان الرببر بفلسطني، وكـان ملكهـم جـالوت، فلمـا قتلـه داود" احلكم قوله:

  .)1(الرببر متوجهني إىل املغرب..."
بقايـا ولـد حـام بـن ... إـم مـن ات مغايرة حـول أصـوهلم إذ يقـول :"أما ابن حزم األندلسي فيذكر رواي

  .)2(منهم إىل اليمن إىل محري، وبعضهم إىل بر بن قيس عيالن"، وادعت طوائف -عليه السالم -نوح
وهـذا باطـل ال شـك فيـه، ومـا علـم النسـابون لقـيس  .وجند ابن حـزم ينكـر نسـبهم إىل عـيالن بقولـه:"..

  . )3( يف تكاذيب مؤرخي اليمن..."وال كان حلمري طريق إىل بالد الرببر إال ،عيالن ابناً امسه: بر أصالً 
إىل أن أصـول الرببــر مجيًعــا مــن الـيمن، وأــم مــن أبنــاء النعمـان بــن محــري بــن ملــؤرخني ابعــض وقـد ذهــب 

هم التوفيـق بعضـ، وحـاول )4(سبأ، وقد رجح ابن خلدون رأي الطربي القائل بأن أهلهم من بالد كنعان
فقال: إم من أصـول متعـددة محرييـة، ومضـرية، وقبطيـة،  -تعددهامن رغم على ال -بني هذه الروايات
  .)5(ومنها انطلقت حنو املغرب العريب ،، وقريشية، اجتمعت يف بالد الشاموعماليق، وكنعانية

إن  .وقــد اهــتم العديــد مــن املستشــرقني بدراســة أصــول الرببــر ومــوطنهم األول، فهــذا لــوبالن يقــول:"..
 إم نتاج :الرببر نتاج ثبت منذ زمن بعيد، وميكن إدراكه لدى بعض اجلماعات الواضحة العرقية، فقولٌ 

لتقاطع بني شعوب قادمـة مـن أوربـا وآسـيا يف عصـور خمتلفـة كـل االخـتالف، واألسـاس األول ميكـن أن 
ـــــــ ـــــــاريخ، هجـــــــرات متتالي ـــــــل الت ـــــــاس طـــــــوال اجلمـــــــاجم يعـــــــزى إىل هجـــــــرات متـــــــت يف عصـــــــر مـــــــا قب ة لن

   .)6(وعراضها..."
حــث العلمــي، وذلــك بعــد أن أمــا املــؤرخ الفرنســي غوســتاف لوبــون فإنــه قــد ذكــر رأيــاً أقــرب إىل مســة الب

أشار إىل أن الرببر قد تدفقوا يف هجرات قدمية إىل بالد املغرب، وقال عن موطن الرببر األصلي والطريق 
"... وميكننا أن نأيت بافرتاضات معقولة عن األمكنة اليت صدرت : اليت سلكوها إىل هذه البالد ما نصه

                                                           

، ابن 170فريقية، ص كذلك: ابن عبد احلكم، فتوح مصر وأ،   29-27ندلس، ص ص بن عبد احلكم ، فتوح أفريقية واأل) ا1(
 .3/13ثري، الكامل يف التاريخ، ، ابن األ44غرب يف حلى املغرب، ص سعيد، امل

 .495رب، ص ) ابن حزم  ، مجهرة أنساب الع2(
 .495)  نفسه، ص 3(
 .93/ 6) ابن خلدون، العرب، 4(
 .228م)، ص 1969، وكذلك : جرجي زيدان، طبقات األمم، دار الرتاث ( بريوت ، 1/82) سعد زغلول، املغرب العريب، 5(
) 1980( القاهرة، ) حسن على حسن، احلضارة االسالمية يف املغرب واالندلس عصر املرابطني واملوحدين، مكتبة اخلاجني 6(

 .1/85، كذلك : سعد زغلول، املغرب العريب، 293 -292ص ص 
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مل يـأتوا مـن اجلنـوب الـذي ال يـرى فيـه غـري الزنـوج، وال عنها تلك اهلجرة، فنقـول: إن أولئـك املهـاجرين 
 مل يفكر األقدمون يف عبوره، وإمنا جاء أولئك املهاجرون من  من الشمال الذي مل يكن إال حبراً خضما

الشــرق، أي مــن آســيا، مــارين مــن األرض الضــيقة الــيت تصــلها بإفريقيــا، أو جــاءوا مــن الغــرب أي مــن 
أنين أميل يف الرأي إىل مـا ذكـره املـؤرخ التونسـي احلـديث عثمـان الكعـاك  ، ويبدو)1(مضيق جبل طارق"

يرجعون  :من أبناء سام بن نوح، أي :أي ،يف أن معظم الباحثني يذهبون إىل أن الرببر من أصل سامي
 ،إىل جنوب اجلزيرة العربية، ذلك أنه ملا جفت األرض وقحطت هـاجروا بأعـداد كبـرية حنـو مشـال أفريقيـا

  .)2(وا يف تلك املناطق خالل تلك الفرتة"واستوطن
وخالصة األمر أن الرببر شعب قدمي، وأقدم ما نعرفه عنه أنه يسكن الشمال األفريقي، وهم أمة عظيمة  
كثـــرية العـــدد، تعرضـــت ســـواحل بالدهـــم لغـــزو خـــارجي عـــدة مـــرات، حـــىت جـــاء اإلســـالم فصـــهرهم يف 

رت فيهم دول وملوك وعلماء ومفكـرون، وأصـبح هلـم بوتقته، ونقلهم نقلة كبرية يف جمال احلضارة، وظه
  دور بارز يف احلضارة اإلنسانية.

، إال أن هنـاك إمجاعـا بـني )3(الرغم من تعـدد اآلراء واالختالفـات يف مـوطن الرببـر األول وأصـوهلموعلى 
  مها:  ،أو إىل فرعني رئيسني ،اجلغرافيني والرحالة واملؤرخني والنسابة على تقسيم الرببر إىل قسمني

وخباصــة يف الشــمال، ويعيشــون علــى الزراعــة، وينحــدرون مــن رجــل  ،وهــم الرببــر املســتقرون :)4(الــربانس
  امسه برنس بن بر بن قيس عيالن.

ســكان الباديــة الــذين يعيشــون علــى الرعــي والتنقــل، وينحــدرون مــن نفــس  ،: وهــم الرببــر الرحــل)5(البــرت
  . )6(ن عيالن امللقب باألبرتالساللة إىل أخ برنس مادغيس بن بر بن قيس ب

                                                           

 .244طبع مبطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه (القاهرة) ص  ،2، طحضارة العرب، ترمجة: عادل زعيرت ) غوستاف لوبان،1(
 .65م) ص 1956) ( تونس ، 5) عثمان الكعاك، الرببر، ضمن سلسلة كتاب البعث رقم (2(
، 1العربية، ط، الرببر عرب قدامى، منشورات الس القومي للثقافة الرببر ينظر: حممد خمتار العرباري) ملعرفة املزيد عن 3(

ضدية العمالية للطباعة والنشر، : اهلادي الزرييب، اصول الرببر العربية، التعا، كذلك300 - 277م)، ص 1993(القاهرة، 
 م).1989صفاقس، (
 .36لك واملمالك، ص ) الكرخي، املسا4(
 ) نفسه .5(
، عبد 223ندلسي، ص لعبادي ، يف التاريخ العباسي واألمحد ا، كذلك : أ1/16ب، املرجع السابق، ) حممود شيت اخلطا6(

 .17سالمي، ص محودة، تاريخ املغرب يف العصر اإلاحلميد 
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اعتمـاداً علـى منـط العـيش، فـالربانس يف نظـرهم  ؛وقد حـاول بعـض البـاحثني إعطـاء تفسـري هلـذا التقسـيم
مستقرون أهل حضارة، والبرت رحالـة أهـل باديـة، بينمـا بـىن آخـرون هـذا التقسـيم علـى أسـاس ثقـايف، إذ 

يف الوقــت الــذي ظلــت فيــه قبائــل البــرت مبعــزل عنهــا  ،احلضــارة الرومانيــة تــأثر الــربانس املســتقرون مبظــاهر
 ، كما أعطـى أحـد البـاحثني  تفسـرياً لغويـا طريفـا لكلمـيت بـرانس وبـرت، أورده)1(لبداوا وترحاهلا املستمر

بعــض املستشــرقني الفرنســيني الــذين عنــوا بتــاريخ الرببــر حــديثاً، وهــو أن الــربانس مجــع بــرنس وهــو اللبــاس 
بغطاء الرأس،  :أي ،كامال  انس هم الذين يلبسون هذا الزى (الربنس)املغاربة، فالرب القومي املعروف عند 

 :أي غطاء الرأس، وهلذا مسوا برتاً (مجع أبرت)، أو ناقصا دون فهم الذين يلبسون هذا الزى أبرت،أما البرت 
  .)2(مبعىن قصري وناقص

بائـــل كـــربى وهـــي: فـــالربانس عشـــر ق ،)3(ويقســـم النســـابون واملؤرخـــون هـــذين الفـــرعني إىل قبائـــل متعـــددة
 ، أوريغـة أو هـوارة، ملطـة، هسـكورة ، كزولـة، أمـا)4(وربة، عجيسة، كتامـة، صـنهاجةازداجة، مصمودة، أ

البرت فهي أربع عـائالت: آداسـة، نفوسـة، ضريسـة، لواتـه، ومـن هـذه األصـول تتفـرع العديـد مـن القبائـل 
  .)5(اليت سكنت إقليمي برقة وطرابلس

ابـات اجلغـرافيني والرحالـة يبـدو واضـحا أن الرببـر ميثلـون الغالبيـة العظمـى مـن سـكان برقـة ومن خالل كت
 يف احلـــادي عشـــر املـــيالدي، فيـــذكر اليعقـــويبقبـــل منتصـــف القـــرن اخلـــامس اهلجري/ خاصـــة ،وطـــرابلس

وزنــارة  ،... منــزل فيــه أخــالط مــن النــاس، وأكثــرهم الرببــر مــن ماصــلةحديثــه عــن  وادي خميــل بأنــه: "
مدينــة برقــة ثــالث مراحــل يف  ، وذكــر أن املنطقــة "... مــن وادي خميــل إىلوفطيطــة" ،ومــراوة ،عوبةومصــ

، كما حتدث عن مدن )6(، وغريهم من بطون لواته..."وركودة ،ومصعوبة ،ومفرطة ،ديار الرببر من مراوة
                                                           

 . 1/293م) 1968) عبد الوهاب بن منصور، قبائل العرب، املطبعة امللكية، ( 1(
 .225 - 224ندلسي، ص عبادي، يف التاريخ العباسي واألمحد ال) أ2(
 .91) ابن خرداذبة، املسالك واملمالك، ص 3(
، ومسوقة ،وجدالة ،ملتونة :وسط، وصنهاجة اجلنوب، ومن أهم قبائلهااجة الشمال يف املغرب األدىن واأل) صنهاجة: هناك صنه4(

م كانوا يتلثمون، وهلذا مسوا كنهم كانوا خيتلفون عنهم يف أاد لصنهاجة الشمال، ولوجزولة، وصنهاجة اجلنوب هم امتد ،وملطة
مبعىن ـ(املرابطني)، بائل القرن اخلامس اهلجري، فسموا أنفسهم صالحية يف ديارهم يف أو لثمني، ولقد حدثت انتفاضة دينية إبامل

 .226- 224محد العبادي، املرجع السابق، ص ص (ااهدين). أ
م)، 1997اد الليبيني (طرابلس،مساعيل كمايل، سكان طرابلس الغرب، تعريب: حسن اهلادي بن يونس، منشورات مركز جهإ) 5(

ابن  .1/176 ق سكنها يف املغرب العريب ينظر: البغدادي، مراصد االطالع. وملعرفة املزيد عن قبائل الرببر ومناط15- 14ص 
 .502 – 495نساب العرب، ص ص ، مجهرة أ . ابن حزم102 – 6/89، كذلك : العرب، 41خلدون، املقدمة ، ص 

 .180)  اليعقويب، البلدان، ص 6(



   _________________________  هـ) 7 -هـ  5عناصر السكان في إقليمي برقة وطرابلس (من ق 

- 408  - 

 ،وواهلـة ،ومفاغة ،ومسوسة ،وسوة ،إقليم برقة وقال:"....بأن مدينة برنيق ا قوم من الرببر من حتالله
ـــه ، وحتاللـــه وســـوة ،ومســـوقة ،وواهلـــة ،وأن مدينـــة أجدابيـــة أهلهـــا قـــوم مـــن الرببـــر مـــن زنـــارة ،...وجدال
ـــة وهـــم الغـــالبون عليهـــا ،...وغـــريهم ويقـــول ابـــن . )2(، مـــن املـــدن...")1(وهـــي آخـــر ديـــار لواتـــه ،وجدال

، فتفرقـت هنـاك ،ومراقيـة ،لوبيـة... بـأم انتهـو إىل " :خـروجهم مـن فلسـطني الرببر عقـب خرداذبة عن
هـــوارة مدينـــة أيـــاس  وفرســـنة اجلبـــال، ونزلـــت لواتـــه أرض برقـــة، "ونزلـــت ،وضـــبية ،ومغيلـــة فنزلـــت زناتـــة،

، وممـا يؤكـد وجـود الرببـر بكثـرة يف إقلـيم )3(كانـت الـروم فجلـت الـروم إىل صـقلية..."و  ،)(طرابلس حاليا
نــب باديــة إذ يقــول: "... ويطيــف ــا مــن كــل جا ،مدينــة برقــة برقــة مــا ذكــره الكرخــي يف حديثــه عــن

... يطـوف ـا مـن كـل جانـب إن برقة: " -أيًضا -وقال ابن حوقل ،)4(يسكنها طوائف من الرببر..."
ف ــا مــن أحيــاء الرببــر خلــق  منهــا باديــة يســكنها الطوائــف مــن الرببــر، وإليهــا مدينــة أجدابيــة... يطيــ

وعـدد الرببـر ـا أكثـر منـه مبـا جاورهـا، وللرببـر حاضـرة بـنفس  .،..، وُسرت ا قبائل مـن الرببـر...كثري
، كمـا حيـدثنا ابـن رسـته عـن الرببـر وانتشـارهم يف )5(وبيـنهم خـالف علـى مـّر األوقـات..."قصبة ُسـرت، 

 ،منهـا مـن ديـار لواتـه ،إقليم برقة بقوله: "... ومن أجدابية إىل ُسرت علـى سـاحل البحـر مخـس مراحـل
 ،وقصـر العبـادي ،واليهوديـة ،وقصـر العطـش ،وهـم الغـالبون عليهـا، منهـا الفـاروج وفيهم قـوم مـن مزانـة،

وغــريهم، وآخــر  ،وفنطــاس ،وحمنحــا ،ومدينــة ُســرت، وأهــل هــذه املنــازل وأهــل مدينــة ُســرت مــن منداســة
  .)6(ع يقال له تورغة..."مبوض ،منازهلم على مرحلتني من مدينة ُسرت

 طرابلس كانا مـن املنـاطق الـيت جلـأإقليمي برقة و ن والرحالة يف كون ه اجلغرافيو ويتفق املؤرخون مع ما ذكر 
إليها الرببر عقب خروجهم من فلسـطني، كمـا جيمعـون علـى انتشـارهم بكثـرة يف منطقـة املغـرب العـريب، 

، ومراقيـة ،حـىت انتهـوا إىل لوبيـة ،خـرج الرببـر متـوجهني إىل املغـربيف ذلك يقول ابن عبـد احلكـم: "...و 
فتفرقوا هناك، فتقـدمت زناتـه ومغيلـة إىل املغـرب وسـكنوا اجلبـال،  ن من كور مصر الغربية...،ومها كورتا

وتفرقت يف هذا املغرب، وانتشـروا فيـه حـىت بلغـوا  ،)فسكنت أرض أنطابلس (املرج حالياوتقدمت لواته 
                                                           

فتقلوا إىل هذه الديار،  ،هلم من أهل الشام، كان أو م قوم من خلم: إ)  لواته: هم لواته بن بر بن قيس عيالن، وبعضهم يقول1(
 .182اليعقويب، املصدر السابق، ص  : إم من الروم.وبعضهم يقول

 .182 – 181)  املصدر نفسه: ص 2(
 .91-90) ابن خرداذبة، املسالك واملمالك، ص 3(
 . 33) الكرخي، املسالك واملمالك، ص 4(
 . 71- 69) ابن حوقل، صورة األرض، ص 5(
 . 344) ابن رسته، األعالق النفيسة، ص 6(
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ن كـان ـا وجـال مـ ،)سة إىل مدينة سـربت (صـرباتة حاليـاالسوس، ونزلت هواره مدينة لبدة، ونزلت نفو 
، ويقول الـبالذري: إن عمـرو بـن العـاص عنـدما افتـتح برقـة اشـرتط علـى )1(من الروم من أجل ذلك..."

حنــو املغــرب  ، ويــذكر اليعقــويب يف تارخيــه أن الرببــر عقــب خــروجهم)2(أهلهــا اجلزيــة وهــم مــن برابــرة لواتــه
لواتــه يف  ل مــن ملــك مــنهموأخــذوا الــبالد، فغلــب كــل قــوم مــنهم علــى بلــد، فــأو  ،جــازوا أرض برقــة"...

املصــالني،  :يقــال هلــم ،أرض أجدابيــة، وملكــت مزاتــه يف أرض ودان، وجــاز قــوم مــنهم إىل بلــد طــرابلس
  . )3(: وهيلة..."يقال هلم ،وجاز قوم إىل غريب طرابلس

يبـــدو واضـــًحا أن الرببـــر ظهـــروا يف إقليمـــي برقـــة وطـــرابلس خـــالل الفـــرتة قبـــل  ،وممـــا ســـبق مـــن نصـــوص
علــى شــكل جمموعــات قبليــة منتشــرة يف منــاطق متفرقــة يف اإلقليمــني،  ،رن اخلــامس اهلجــريمنتصــف القــ

 ،على شكل موجات متعددة إىل املنطقة ،وبين سليم ،ولكن ما أن دخلت القبائل العربية من بين هالل
ب حىت بدأت القبائل الرببرية ترتاجع وتنحصر يف مناطق معينة، كما أن اخلراب الذي حل باملنطقـة عقـ

جعـل العديـد مـن القبائـل الرببريـة تنطـوي حتـت لـواء العـرب، إىل درجـة أن بعضـها  ،اجتياح هـذه القبائـل
مـنهم أرجـع أصــوله إىل  همبعضـ، وأصـبح يـتكلم لغـتهم، كمـا أن وانـدمج يف ثقـافتهم ،اخنـرط مـع العـرب

  .)4(بعض القبائل العربية
وجودهم، فذكر البكري وأماكن  ،ل هذه الفرتةوقد حتدث العديد من اجلغرافيني والرحالة عن الرببر خال

أن مدينــة أجدابيــة ــا نبــد مــن صــرحاء ، وذكـر )5(. وحــول مدينــة برقــة قبائــل مــن لواتــه..."..يف قولـه: "
، كمـــا حتـــدث احلمـــريي عـــن هـــذه املدينـــة بقولـــه: "... فيهـــا )7(، وقـــال بـــأن زهلـــى يســـكنها مزاتـــه)6(لواتـــه

، ويقـــول البكـــري يف وصـــفه للطريـــق الـــيت بـــني )8(هـــا مـــروءة..."لرببـــر مـــن هـــوارة، ويف أهلأخـــالط مـــن ا
                                                           

 . 170د احلكم، فتوح مصر وأخبارها، صكذلك: ابن عب  29-27) ابن عبد احلكم، فتوح أفريقية واألندلس؛ ص ص 1(
 . 137) البالذري، فتوح البلدان، ص 2(
 . 1/190) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 3(
 . 1/309، كذلك: اإلدريسي، نزهة املشتاق، 346) ابن رسته، األعالق النفيسة، ص 4(
  . 2/650) البكري، املسالك واملمالك، 5(

ائل عدة منها مكالته وبنو يصلينت وهلاسة ورفجومة وزجالة وزاتيمة وسوماته، والفرع الثاين: لواته وقبائل لواته فرعني: نفزواة وهي قب
ين كانوا أمراء قابس ومن قبائلها: سدراته، مزاته، زنارة، وبنو سعادة، وبنو زائد، والفرع الثاين هم سكان برقة ومنهم بنو مكي الذ

 . 19س الغرب، ص إمساعيل كمايل، سكان طرابل مع عهد احلفصيني.
 . 2/651) البكري , املصدر السابق , 6(
 .2/658) نفسه ، 7(
 . 268) احلمريي، الروض املعطار، ص 8(
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 ، كمــا ذكــر يف معجمــه بــأن مدينــة)1(متتــد حنــو اجلنــوب ،ن هنــاك منــازل لقبيلــة هــوارة: إأطــرابلس وودان
، ويقـول صـاحب كتـاب االستبصـار عنـد حديثـه عـن ُسـرت: "فمـن مدينـة )2(ودان مدينة يف بـالد الرببـر

يف تلــك األحيــاء إىل مدينــة  ر كثــرية للعــرب والقبائــل مــن الرببــر، ســكنوااإلســكندرية علــى الســاحل عمــائ
جـود قبائـل مـن الرببـر يف ، ويذكر أن أجدابية ا نبـذ مـن صـرحاء لواتـه، كمـا حتـدث عـن و )3(ُسرت..."

اء ال يلثمون على عادة بربر الصحر  ،.. بربر مسلمونر أهايل مدينة غدامس بأم ".، وذكجبل نفوسة
  .)4(مسّوقة وغريها..."من ملتونة و 

 :مثـــل ،يســـكن فيهـــا قبائـــل الرببـــر ،جبـــال برقـــة إىل جبـــال نفوســـةويقـــول الزهـــري: إن املنطقـــة مـــن "...
اهلجرات من رغم على ال، وهو ما يؤكد وجود الرببر يف برقة وطرابلس )5(، وزناته..."وبرغواطة ،صنهاجة

أثنــاء حديثــه عــن  -تأكيــداً  -ازاده اإلدريســيالعديــدة للقبائــل العربيــة مــن بــين هــالل وبــين ُســليم. وهــو مــ
العديد من مدن برقة وطرابلس، ففي حديثه عن مدينة سرت قال: "... إن عليها قبائل من الرببر، كما 

... وقـال عـن جبـل نفوسـة: "... الرببـر خلـق كثـريحتدث عن أجدابية وقال بأا يطوف ـا مـن أحيـاء 
 بــن مثكــود. وحيــدثنا اإلدريســي عــن ســويقة )6(ونه رهانــه..."بــل قــوم مــن الرببــر يســمويف أطــراف هــذا اجل

، وقال )7(من هوارة، برابر حتت طاعة العرب...") بقوله: "... ويسكن حوهلا وا قبائل (الدافنية حاليا
، ويف حديثه عن املنطقة من قافز )8(ا أخالط من الرببر من هوارة..."ن : إ)حاليا عن مدينة زالة (زلة

ركبون ي وفزارة، وهم ،وزناته ،مزاتة :يقال هلم ،لقبيلة من الرببر متعربنيإىل لك ذكر أا "...إىل طلميثة 
 وجــودمــن رغم علــى الــ، ويؤكــد يــاقوت احلمــوي مــا ذكــره ســابقيه علــى أن القبائــل الرببريــة )9(اخليــول..."

                                                           

 .508، كذلك: احلمريي، الروض املعطار، ص 2/660) البكري، املسالك واملمالك، 1(
 . 2/1375) البكري، معجم ما استعجم، 2(
 . 109) جمهول، كتاب االستبصار، ص 3(
، احلمريي، املصدر 147بو الفدا، تقومي البلدان، ص ، ونقل عنه ذلك كل من أ145-144ص  املصدر نفسه: ص )4(

 . 427،ص 12السابق، ص 
 . 107) الزّهري، كتاب اجلغرافية، ص 5(
 .299-  1/297) اإلدريسي، نزهة املشتاق، 6(
 . 1/309) املصدر نفسه، 7(
 . 1/312) املصدر نفسه، 8(
 1/313سابق، ) املصدر ال9(
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ر يف حديثــه رقــة، فــذكويف أمــاكن متف ،قبائــل العــرب وانتشــارها بصــورة كبــرية مــازالوا موجــودين يف املنطقــة
  .)1(عن أجدابية بأن ا "...نبذ من صرحاء لواته..."

 :يقـال هلـم ،، وذكـر مدينـة غـدامس بـأن أهلهـا بربـر)2(وقال عـن برقـة: حتـيط ـا الربابـر مـن كـل جانـب 
أمــا ابــن ســعيد  ،)4(، كمــا حتــدث عــن وجــود قبائــل هــوارة يف املنطقــة الــيت بــني طــرابلس وودان)3(تناوريــه
أن املنطقــة املمتــدة مــن أجــدابيا إىل الفيــوم جمــاالت عــرب وبرابــر متفرقــة، كمــا حيــدثنا عــن بطــون فيــذكر 

الرببر املنتشرة على سـاحل البحـر فيقـول: "... وبعـد لبـدة يأخـذ البحـر يف الـدخول إىل اجلنـوب، وعلـى 
وب ويف آخــر صــعود البحــر إىل اجلنـــ .،..لبطــون مـــن هــوارة حتــت حفــاوة ديـــاب ســاحله هنالــك عمــائر

، وهو ما يؤكد )5(وأهلها من هوارة حتت حفاوة دياب..." ،ن قصر أمحد، ويف عرضه قصور مسراتةيكو 
يف برقـة ما ذكـره اإلدريسـي، علـى أن هنـاك العديـد مـن القبائـل الرببريـة ظلـت متمسـكة مبنـاطق سـكناها 

 كتابه املغرب إىل ولكنها ظلت حتت محاية القبائل العربية. ويشري ابن سعيد يف -هوارة مثال -وطرابلس
، ويصف القزويين أهايل مدينة غدامس بأم بربر مسلمون )6(أن لواته تقدمت فسكنت أرض أنطابلس

  . )7(صاحلون، كما ذكر بأن مدينة ودان حواليها قبائل من الرببر يتعبدون ويتقربون إىل صنم من حجارة
، وحتـدث عـن )9(، وزواغة)8(لرببر، مها زوارةويذكر العبدري أثناء مروره بإقليم طرابلس قريتني يسكنهما ا

معتقدات ، والقلوب الرواغة ،هؤالء باستنكار فقال: "ومنها إىل قرييت زوارة وزواغة، ذوي األنفس اخلبيثة
وأعمال كسراب بقيعة، ومذاهب سوء ردية، وضمائر شر عم منهم كل طوية، إن استنام إليهم  ،شنيعة

                                                           

 . 1/100) ياقوت احلموي، معجم البلدان، 1(
 . 1/276) املصدر نفسه، 2(
 . 4/25) املصدر السابق، 3(
 . 366- 5/365) املصدر السابق،  4(
 . 80-79،ص ص 62، كذلك ابن سعيد، بسط األرض، ص 146،ص 128) ابن سعيد املغريب، كتاب اجلغرافيا، ص 5(
 . 44ب يف حلى املغرب، ص ) ابن سعيد املغريب، املغر 6(
 . 280،ص 57) القزويين، آثار البالد وأخبار العباد، ص 7(
امه من فرع ) زوارة: اختلف يف شأا، فعدها نسابة الرببر من فرع البرت من بطون ضريسة وعدها ابن حزم وابن خلدون يف كت8(

 . 285حممد العرباري، الرببر عرب قدامى، ص  الربانس.
من الرببر البرت وهم أوزاع يف القبائل ومنهم مجاعة بنواحي طرابلس، ومدينة زواغة مازالت تعرف ذا االسم وهي ) زواغة: هم 9(

الطاهر الزاوي،  ن مجاعات من العرب.كم وقد خربت ومل يبق منها إال أطالهلا، ويسكن تلك اجلهة اآل  10غريب صرباته بنحو 
 .22تاريخ الفتح العريب يف ليبيا، ص 
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مــروره ــذه املنطقــة فيقــول:  ، وهــذا مــا يؤكــده التجــاين عنــد)1(س..." يوقظــه إال بــرد مــاء التقــديحــاج مل
، )2(كــان االبتــداء بســلوك منــازل الرببــر املستمســكني مبــذهب اخلــوارج  -الــزارات -ومــن هــذه القريــة "...

املســـتحلني لـــدماء املســـلمني وأمـــواهلم، وهـــذا املـــذهب هـــو الغالـــب علـــى مجيـــع البقـــاع الـــيت بـــني قـــابس 
، وقد حتدث التجاين عن وجود الرببر يف إقليم طرابلس )3(أهل الساحل منهم..." ، وخصوًصاوطرابلس

  ، )4(وأهله قوم من هوارة  ،يف مواضع عدة من رحلته فذكر: "...وانتهى السري بنا إىل قصر احملرس...
الـيت ، وقال عنه: "... اسم نقل إىل املوضع من اسم القبيلـة )5(كما مر التجاين مبوضع آخر امسه نفزاوة

، كما حتدث التجاين عن قرية ولول وقال: "... ومسيت بـذلك ألن أقواًمـا )6(سكنت به يف أول الدهر"
له برابر نكـاره، ، وأه)7(ومن ولول إىل موضع آخر يعرف بتليل بر يعرفون ببين ولول نزلوا ا...،من الرب 

ن الرببر هواريون مث جمريسيون"،  ن "... أهلها قوم م، وذكر التجاين زنزور وقال إ)8("موصوفون خببث...
ن وقـال عنـه: "... مسـي باسـم قـوم مـ ،كما حتدث عنـد مـروره بـوادي الرمـل عـن قصـر عـرف باسـم فـأرة

  . )9(الرببر سكنوه يعرفون ببين فأرة..."
 وإذا ما تتبعنا ما ذكره املؤرخون عن الرببـر ووجـودهم يف إقليمـي برقـة وطـرابلس، ال جنـد عنـدهم اختالفـا

 وتفرقـوا يف الـبالد املغربيـة، ،أن الرببر جاءوا من أرض فلسـطني بالشـام ه اجلغرافيون والرحالة منعما ذكر 
ومهــا قبيلتــان مــن  ،فســارت زناتــة ومغيلــة -عنــد وصــوهلم لوبيــة ومراقيــة -فقــال ابــن األثــري: "... وتفرقــوا

 بلغـوا السـوس، ونزلـت وسكنت لواته أرض برقة، وانتشروا فيهـا حـىت ،إىل الغرب، فسكنوا اجلبال ،الرببر
 ، وذكـر)10(نفوسة إىل مدينة سربة، وجال مـن  كـان ـا مـن  الـروم لـذلك..."هوارة مدينة لبدة، ونزلت 

                                                           

 . 76عبدري، الرحلة املغربية، ص ) ال1(
 . 119ص  زيد بن خملد بن كيداد يف أفريقية.) ذكر التجاين أن هؤالء اخلوارج هم بقايا الشرذمة الضالة اليت قام ا أبو ي2(
 . 119) املصدر نفسه ، ص 3(
هم العرب ي طرابلس، فأجلت) قال التجاين: كانوا ساكنني قبل ذلك بقصور بن خيار وهي قريبة من جبال مسالته من شرق4(

 . 85املصدر نفسه ، ص  فانتقلوا إىل هذا احلصن.
لياس بن مضر بن نزار، من ولد نفزاو هذا جالوت ومن نفزاو ن األكرب بن بر بن قيس عيالن بن إ) نفراوه: وهم بنو نفزاو ب5(
 . 43نفسه، ص  رعت زناته كلها وهم يف األصل عرب.تف
 . 43) املصدر نفسه: ص 6(
 . 210) تليل: حصن يف رأس تل مشرف على البحر= املصدر السابق، ص 7(
 . 211-210) التجاين، الرحلة، ص 8(

 . 316، 216) املصدر نفسه، ص 9(
 . 3/13) ابن األثري، الكامل، 10(
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 "... هلمـــا جـــبالن: شـــرقي تســـكنه خلـــم وجـــذام ومـــراد، وغـــريبالدمشـــقي يف جممـــل حديثـــه عـــن برقـــة أن
  . )2(رببر، كما ذكر بأن غدامس سكاا ال)1(تسكنه لواته ومزاته وهوارة..."

وطرابلس، وقال: "... وأمـا  تشرين يف املنطقة ما بني أفريقيةأن الرببر كانوا منأما ابن خلدون فإنه يؤكد 
أفريقية كلها إىل طرابلس فبسائط فيح، كانت ديارًا لنفزاوة وبين يفرن ونفوسة، ومن ال حيصى من قبائل 

ب أصــبح الرببــر مغلوبــون حتــت أيــديهم، وقــد أمــا بعــد دخــول العــر  ،...لرببــر، وكانــت قاعــدا القــريوانا
، )3(لـوا بشـعارهم يف مجيـع أحـواهلم..."وحت ،وتكلموا بلغات العـرب ،ونسوا رطانة األعاجم ،تبدوا معهم

وعادت جمـاالت للعـرب بعـد  ،وانقرض أمرها ،وقال عن برقة: "... وأما برقة فدرست وخربت أمصارها
العربيـة  مـا يـدل علـى بدايـة سـيطرة القبائـل ، وهو)5(من الرببر..."وغريهم ) 4(أن كانت دارًا للواته وهوارة

  على املنطقة. 
إال أنـه يتحـدث عـن  ،انتشار العرب يف إقليمي برقـة وطـرابلس من حديث ابن خلدون عنرغم على الو 

حديثـــه عـــن قبيلـــة نفوســـة قولـــه: وجـــود العديـــد مـــن البطـــون الرببريـــة املنتشـــرة يف املنطقـــة، فـــذكر يف أثنـــاء 
ينسب إليه نفوسه كلها، وكانوا من أوسع قبائـل الرببـر، فـيهم شـعوب   ،وأما نفوسة فهم بطن واحد..".

كثــرية مثــل بــين زمــور، وبــين مكســور، وماطومــة، وكانــت مــواطن مجهــورهم جبهــات طــرابلس ومــا إليهــا، 
  .)6("طرابلس، يسكنه اليوم بقاياهم... م، وهم على ثالث مراحل من مدينةاملعروف  وهناك اجلبل

إـم مـازالوا منتشـرين يف منـاطق متفرقـة فيمـا بـني برقـة  :وقـال ،كما حتدث عن وجـود بقايـا لقبيلـة هـوارة
لبطـــون هـــوارة مبـــواطنهم األوىل مـــن نـــواحي طـــرابلس  ا، وذكـــر وجـــودً )7(يعرفـــون باملشـــاينة ،واإلســـكندرية

علـى أمـرهم منـذ أضــحى  وغلبـوهم ،ظـواغن وآهلـون تـوزعتهم العـرب مـن ذيـاب فيمـا توزعـوه مـن الرعايـا
عملهم من ظل الدولة، فتملكـوهم متلـك العبيـد للجبايـة مـنهم واالسـتكثار مـنهم يف االنتجـاع واحلـرب، 

ومن هؤالء بآخر عمل طرابلس مما يلي بلد  ،...، وجمريس املواطنني بزنزوروورفلة الظواغن ،ترهونة :مثل

                                                           

 . 234) الدمشقي، خنبة الدهر، ص 1(
 . 246) املصدر نفسه: ص 2(
 . 6/103) ابن خلدون، العرب، 3(
 . 216التجاين، الرحلة، ص  وار بن املثىن بن املسور بن خيصب.ن أباهم ه، وإن أصلهم من الرببر: إال) هوارة: يق4(
 .6/103) ابن خلدون، العرب، 5(
 . 143، 6/114) املصدر نفسه: 6(
 -قيصرون -نفنوي) ذكر ابن خلدون أم اندجموا مع العرب وتتطبعوا بعادام وتقاليدهم ويوجد منهم العديد من القبائل مثل: 7(

 . 142-6/141العرب،  بين سليم. - بنصورة
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ويعطوــا مــن عــزة،  ،وضــائع العــرب علــيهم قليلــةهلــم كثــرة واعتــزاز، و  ،ســرت وبرقــة قبيلــة يعرفــون مبســراته
ويف بالد اجلريد من أفريقية وبأرض السودان  ،وكثريًا ما ينقلون يف سبيل التجارة ببالد مصر واإلسكندرية

، كمــا حتــدث عـــن )2(، وحتــدث القلقشـــندي عــن وجــود الرببــر يف مدينـــة غــدامس)1(إىل هــذا العهــد..."
تـه مـن البـرت مـن الرببـر، فقـال عـن بنـو زناتـه بـأم: "... بطـن مـن لواالعديـد مـن بطـون الرببـر وقبـائلهم، 

، وذكــر هــوارة بقولــه: "... إن )3(ندرية والعقبــة الكبــرية بربقــة..."مــع هــوارة فيمــا بــني اإلســك ومســاكنهم
لـى عإىل العقبة الكبرية من برقة، ومل يزل األمـر  ،منازهلم بالديار املصرية وبالبحرية ومن اإلسكندرية غربًا

، ويقـول املقريـزي عـن )4("م على البحرية زناتـة وحلفاؤهـا...حىت غلبته ،...ذلك إىل آخر املائة السابعة
آخـر عمـل سـرت إىل  قبيلـة هـوارة: "... بأـا تتناسـب بطوـا كمـا تتناسـب العـرب، وأصـل ديـارهم مـن

  .)5( أرض مصر، ونزلوا بالد البحرية..."طرابلس، مث قدم منهم طوائف إىل

  :  العرب -اثاني
منذ القرن الثالث اهلجري وحىت  ،هم ثاين العناصر السكانية املكونة للمجتمع يف إقليمي برقة وطرابلس

منتصـف القـرن اخلــامس اهلجـري، وال يتــأتى الوقـوف علــى السـكان العــرب إبـان هــذه الفـرتة إال بــالرجوع 
كانــت   ،فــة اإلســالمية يف املشــرق، فمنــذ أن أصــبحت املنطقــة تابعــة للخال)6(إىل بدايــة الفــتح اإلســالمي

، ممــا ترتــب عليــه إقامــة الكثــري مــن )7(اجليــوش العربيــة تتــواىل عليهــا ملواجهــة الثــورات واحلركــات اخلارجيــة
القبائـــل الوافـــدة ضـــمن هـــذه احلمـــالت علــــى أرض املغـــرب، يضـــاف إىل ذلـــك تلـــك اهلجـــرات الفرديــــة 

 8(ا بعد أن أصبحت قطراً إسالمياً واجلماعية من العرب والقاصدة بالد املغرب لإلقامة( .  
وحيــدثنا اليعقــويب عــن العــرب يف هــذه املنطقــة، ويــذكر اســتقرارهم يف منــاطق متفرقــة مــن برقــة وطــرابلس، 

هناك "... جبالن أحدمها يقال قة، فقال يف جممل حديثه عن برقة: ويعني انتماءام إىل أي قبيلة يف د

                                                           

 . 6/142) ابن خلدون، العرب، 1(
 . 5/103) القلقشندي، صبح األعشى، 2(
 . 274. كذلك: القلقشندي، اية األرب، ص 175) القلقشندي، قالئد اجلمان، ص 3(
 . 441ص . كذلك: القلقشندي، اية األرب، 168) القلقشندي،، قالئد اجلمان، ص 4(
 . 112-106ص ) املقريزي، البيان واإلعراب، 5(
 . 119) صالح عثمان، احلياة االجتماعية والثقافية يف برقة وطرابلس، ص 6(
، ابن 11- 3/10، ابن خلدون، العرب، 3/309، ابن األثري، الكامل، 200) ابن عبد احلكم، فتوح مصر وأخبارها، ص 7(

 . 1/23عذاري، البيان املغرب، 
 . 292حسن علي حسن، تاريخ املغرب العريب، مكتبة الشباب (القاهرة)، ص ) 8(
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وخلـم وجـذام وصـدف وغـريهم مـن أهـل الـيمن، واآلخـر يقـال لـه: له: الشرقي، فيه قوم من العرب األزد 
،كمـا حتـدث )1(..."الغريب، فيه قوم من غسان وقوم من جذام واألزد وجتيب وغـريهم مـن بطـون العـرب

أن ا قوماً من العرب من بلّي وجهينة وبين مدجل (من واحات اجلنوب اللييب)، وذكر  عن مدينة الرمادة
عـرب مـن ميــن،  ن ـا "...قومـاً مسـلمني يــّدعون أـمحتـدث عــن ودان وقـال إ، و )2(وأخـالط مـن النـاس
هـل خراسـان مـن وهم الغالبون عليه"، ويف ذكره لزويلة قال: "... وا أخالط مـن أ ،وأكثرهم من مزاته

  . )3(البصرة والكوفة..."
قًـا، إال فيمـا يـوحي أما طرابلس ونواحيها فمع أن اليعقويب مل يـذكر صـراحة نـزول عـرب يف إقليمهـا إطال

غـري  -به بعبارته: أهلها أخالط من الناس، األمر الذي يدل على أن التواجد العريب بني هذه األخالط
قليل، خاصة أن مدينة طرابلس ثغـر هـام حـرص املسـلمون علـى حتصـينه بإقامـة اجلنـد العـريب واحلاميـات 

ا من قريش نقلهم إليها معاوية بن أيب أمر ضروري، ولعل ما صرح به املنجم بأن طرابلس أهله -وغريها
  . )4(سفيان ألبلغ دليل على وجود العرب يف هذا اإلقليم منذ تلك الفرتة

ويف منتصــف القــرن اخلــامس اهلجــري/ احلــادي عشــر املــيالدي، عرفنــا كيــف طــرأت علــى العالقــات بــني 
دفعـــت  ،ن التـــوتر واخلـــالفحالـــة مـــ -وممثلهـــا يف أفريقيـــة املعـــز بـــن بـــاديس -الســـلطة املركزيـــة يف القـــاهرة

باخلليفـة الفـاطمي إىل اإلقـدام علــى اختـاذ قـراره اخلطـري بتوجيــه تلـك املوجـة الكـربى مــن عـرب بـين هــالل 
فأفريقيــة وبــالد  ؛وبــين ُســليم ضــد القــريوان، فتــدفقت هــذه القبائــل ببطوــا وأفخاذهــا إىل برقــة وطــرابلس

بيــة اخلالصــة يف برقــة، والغالبــة يف طــرابلس وتــونس املغــرب، فغــريت مــن معاملــه وصــبغته ــذه الصــبغة العر 
  .)5(وبقية بالد املغرب منذ ذلك التاريخ

وانتشـارهم يف  ،وقد حتـدث العديـد مـن اجلغـرافيني والرحالـة علـى وجـود العـرب يف إقليمـي برقـة وطـرابلس
مـن العـرب  ... قلعة حصينة وهي مـدينتان، فيهـا قبيلتـانن، فذكر البكري أن مدينة ودان: "خمتلف املد

                                                           

، ونقل عنه: املسبخّي، أخبار مصر يف سنتني، 343كذلك: ابن رسته، األعالق النفيسة، ص   181) اليعقويب، البلدان، ص 1(
 . 48ص 

 . 268، احلمريي، الروض املعطار، ص 181) اليعقويب، املصدر السابق، ص 2(
 . 343، ابن رستة، األعالق النفيسة ، ص 183يعقويب، البلدان، ص) ال3(
. كذلك: املنجم، أكام املرجان يف ذكر املدائن املشهورة يف كل مكان، حتقيق: فهمي 26) املنجم، أكام املرجان، خمطوط، ص 4(

 . 96م)، ص 1988(بريوت،  1سعد، عامل الكتب، ط
 . 77هد العثماين األول، ص ) حممد مصطفى بازامة، تاريخ برقة يف الع5(
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 يسـكنها قـوم ،أن ودان مدينـة يف حيـز برقـة. كمـا ذكـر البكـري يف معجمـه )1(سهميون وحضرميون..."
، ويشـــري صـــاحب كتـــاب االستبصـــار إىل وجـــود عمـــائر كثـــرية للعـــرب يف حديثـــه عـــن )2(مـــن العـــرب..."

منقطعــة يف  ،مأن هنــاك قبيلــة عربيــة تــدعى ُســلي، كمــا ذكــر )3(الطريـق املمتــد بــني اإلســكندرية إىل ســرت
  . )4(تعيش على متر هذه الواحات ،صحراء طرابلس

اليت  -وكل هذه األرضنيلعرب يف إقليم برقة بقوله: "... وحيدثنا اإلدريسي عن وجود طائفة كبرية من ا
وعمـــرية، ومهـــا قبيلتـــان مـــن فمـــن قصـــر العطـــش إىل قـــافز هـــي لناصـــرة  ،ملـــك بأيـــدي العـــرب -ذكرناهـــا
حولــه قبائــل رواحــة مــن جهــة املغــرب، ومــن طلميثــة إىل جهــة املشــرق قبائــل وقصــر طلميثــة  ،...العــرب

، ويؤكــد املراكشــي انتشــار قبائــل األعــراب مــن بــين ُســليم بــني اإلســكندرية وطــرابلس الغــرب )5(هيـب..."
... واستوطنها األعراب من ُسليم بن منصور بن عكرمة بن خصـفة بـن قـيس عـيالن بـن مضـر بقوله: "

،  كمـا قـدم ابـن سـعيد معلومـات غزيـرة عـن )6(عـدنان وغـريهم، فهـم اليـوم ـا..."ن بن نزار بن معـد بـا
وجود العرب بكثرة يف مدن برقة وطرابلس، وذكر بأن جماالت العرب ممتدة من الفيوم إىل أجدابية، كما 

حــد قــابس إىل بئــر الســدرة بربقــة، وبعــد لبــدة يأخــذ الت العــرب مــن ديــاب ممتــدة مــن "...ذكــر بــأن جمــا
، ويف آخـر صـعود ر لبطون مـن هـوارة حتـت حفـاوة ديـابحر يف الدخول، وعلى ساحله هنالك عمائالب

مــــن هــــوارة حتــــت حفــــاوة  البحــــر إىل اجلنــــوب يكــــون قصــــر أمحــــد، ويف عرضــــه قصــــور مســــراته، وأهلهــــا
فأول ما يلقـاك مـن حـد برقـة جـون رديـق، وشـرقيه بئـر السـدرة أول جمـاالت هيـب إىل العقبـة  ،...دياب

مــن أرض اإلســكندرية، ويقــع يف دخلــة الــرب بــني جــون رديــق ورأس التــني طلميثــة، وهــي فرضــة  الصــغرية
  .)7(مشهورة هنالك، وا قصر فيه اليهود الذين حتت خفارة العرب..."

                                                           

وقد نقل هذا النص حرفيا كل من: ياقوت احلموي، معجم البلدان،  659- 2/658) البكري، املسالك واملمالك، 1(
 .239، الدمشقي، خنبة الدهر، ص 280، القزويين، آثار البالد، ص 5/366
 . 2/1375) البكري، معجم ما استعجم، 2(
 . 109) جمهول، كتاب االستبصار، ص 3(
 . 146) املصدر نفسه: ص 4(
 . 315-313، 1/309) اإلدريسي، نزهة املشتاق، 5(
 . 249) املراكشي، املعجب، ص 6(
 . 80- 62 ، كذلك: ابن سعيد، بسط األرض، ص146،ص 128) ابن سعيد، كتاب اجلغرافيا، ص 7(
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ن حمسـوبة ويشري ابن سعيد إىل أن مدينة درنة كانت من مـدن برقـة املـذكورة، فخـّر ـا العـرب، وهـي اآل
  .)1(وي إليها اليهود ووكالئهم..."من قصور العرب اليت يأ

حيصـــون فيمـــا بـــني وقـــد حتـــدث التجـــاين عـــن وجـــود العـــرب يف برقـــة وطـــرابلس وقـــال: "... إـــم أمـــم ال 
  ، وإن هذا النص لدليل قاطع على مدى انتشار وكثرة هذه القبائل يف اإلقليمني. )2(طرابلس وبرقة..."

املنتشـرين  ،شارات إىل بطون وأفخاذ قبائل بـين ُسـليمجيد العديد من اإل ،واملتتبع لنصوص رحلة التجاين
أربعــة أفخــاذ ديــاب  كر مــنهم بنــو يزيــد وقــال إــم "...واملنــاطق اــاورة لــه، فــذ  ،يف كــل إقلــيم طــرابلس

   ،)5(اخلرجة،)4(احلمارنة ،)3(وهم: الصهبة ،حتالفت وانتسبت على مدلول الزيادة ال إىل رجل متسم بيزيد
بــن ــا قبيلــة تنتســب إىل زعــب األصــغر ، ويــذكر التجــاين عنــد دخولــه أرض زعــب بأ)7("...)6(األصـابعة

، كمــا ذكــر التجــاين وجــود قبيلــة )8(زعــب األكــرب بــن جــرو بــن مالــك جيتمعــون مــع دبــاب يف هــذا املعــىن
وقال عنهم: "... إم قوم من العمور، والعمور فخد من الوشاحني، ينتسـبون إىل عمـور  ،أوالد سهيل

 وهــو أبــو اجلواويــة، وقبــيال ،أخ جاريــة بــن وشــاح أخــي احملاميــد، وهلــم أخ رابــع امســه جــواب بــن وشــاحا
العمور واجلواوية يف زماننا هذا مل يبلغ من كثرم أن تقوم كل قبيلة منهما بنفسه، فهم تابعون إلحدى 

ــذه األرض صــولة، ســاعد م اجلــواري أو احملاميــد، وقــد كانــت قبــل هــذا هلــمم فيهــا مــن قبيلــيت إخــو
وذكـر التجـاين أوالد  .،..رهم، وهم اآلن تابعون للجوارياأليام دولة، مث أمخد الدهر ذكرهم، وطوى أم

، والنوائــل وهــم بنــو ســنان بــن عــامر بــن جــابر، وعــامر هــو أبــو وشــاح )9(ســنان: وهــم إخــوة الوشــاحيني

                                                           

 . 81-80ص ، ابن سعيد، بسط األرض، 147، ص ) ابن سعيد، كتاب اجلغرافيا1(
 . 220) التجاين، الرحلة، ص 2(
 ) الصهبة: بسكون اهلاء فبنو صهب بن جابر بن قائد بن رافع بن دباب. 3(
 خوم.احلمارنة: فبنوا محران بن جابر إ )4(
فجماعة من آل سليمان بن رافع بن دياب، أخرجهم بنو عمهم آل سامل بن رافع من أرضهم فمالوا  -) اخلرجة: بسكون الراء5(

 هؤالء وساكنوهم مبنازهلم هذه توزر وكانت أرضهم أرض مسالته وما قارب منها.  إىل خمالفة
التجاين،  نسبهم ويذكرون أم خارجون عنهم.) األصابعة: فهم ينسبون إىل رجل كانت له أصبع زائدة ودياب يطعنون عليهم 6(

 . 86-6/85، ونقل عنه ابن خلدون، العرب، 134الرحلة، ص 
 . 86- 6/85، ابن خلدون، العرب، 134، ص ) التجاين، الرحلة7(
 . 141) التجاين، الرحلة، ص 8(
دريس محودة، إمارة بين ثابت يف ولتتبع أخبار هذه الدولة ينظر. إ ) الوشاحون: هم الذين أسسوا دولة بين ثابت يف طرابلس9(

العربية، دار الفكر العريب هـ)، كذلك: حممد سليمان الطيب، موسوعة القبائل 803-772هـ/755- 724الغرب ( بلسطرا
 . 13) الد الثالث، ص 2001(القاهرة، 
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يف جممــل حديثــه  ر التجــاين، وذكــ)1(ونائــل للنوائــل، فبنــو ســنان يتــداعون مــع الوشــاحني يف عــامر أبــيهم"
أن ســـكاا ينتســـبون إىل محيـــد بـــن جاريـــة أيب اجلـــواري، ويـــدعون أـــم مـــن العـــرب، عـــن قريـــة تـــاجوراء 

وينتسبون إىل متيم، ويذكرون أم سكنوا األرض املعروفة بأرض عبد رّب من حني الفتح اإلسالمي، مث 
  .)2(نقلهم منها محيد بن جارية إىل هذه القرية

ــا لعديــد مــن قبائــل بــين ُســليم الــيت دخلــت برقــة وطــرابلس،  ويــذكر ابــن فضــل اهللا العمــري تفصــيًال دقيًق
وهـم أكـرب قبائـل  -ول عـن بـين ُسـليم: "...وانتشرت انتشارًا كبريًا يف خمتلف مدن وقـرى اإلقليمـني، فيقـ

يــاد، واإلمــرة وممــا يلــي مصــر، وفــيهم األبطــال األجنــاد واخليــل اجل ،مســاكنهم بربقــة ممـّـا يلــي الغــرب -قــيس
، وذكــر ابــن فضــل اهللا لبيــد وقــال عــنهم: )3(فـيهم يف أوالد عــزاز بــن مقــدم، وبنــوه زايــد ومحيــد وزيــان..."

"... هــــم مجاعــــة ســــالم، فــــزارة، مــــأرب، قطــــاب، الزعاقبــــة، بشــــر اجلواشــــنة، النفاحــــة، القنــــائص، أوالد 
 بــن عمــر املشــهورين يف برقــة، كمــا ذكــر مجاعــة جعفــر )4(ومنــازهلم مــن العقبــة إىل سوســة..."ســليمان، 

.. هـــم قبيـــل املشـــاينة، اليامـــة، عرعـــرة العظمـــة، العكمـــة، املزابيـــل، طـــرابلس باجلعـــافرة، وقـــال عـــنهم: ".و 
املعــزة، ومــن مجلــة هــؤالء املعــزة اجلعــافرة مجاعــة جعفــر ابــن عمــر، ومــنهم البــداري أيًضــا، وكــذلك مــنهم 

محد أيًضا، ومنازهلم من سوسة إىل بئر السدرة وهي السهاونة، واجللدة منهم أيًضا، كذلك منهم أوالد أ
آخــــر حــــدود الــــديار املصــــرية، ومســــافتها عــــن اإلســــكندرية حنــــو شــــهر بســــري القوافــــل، مث منهــــا طيمــــوم 

املهاملـة بنـو بـدر ناصـرة، وهـم  إىل قصـر ابـن أمحـد يف طـرف مسـرام مـن  -وهم غري أولئـك -العالونة
حكمهــا ألرض الربنــو الســودان، ومســافة مــا بــني بئــر الســدرة الســاحل، ومــن القبلــة أرض فــزان وودان، و 

وبني مسراته عشرة أيام، ومنهم من أرض مسراته بـالد طـرابلس آل سـليمان مجاعـة غـامن بـن زايـد، وهلـم 
، وذكـــر ، وحتـــدث ابـــن فضـــل اهللا عـــن قبيلـــة دبـــاب)5(مســـراته إىل بـــاب مدينـــة طـــرابلس..." األرض مـــن

من طرابلس إىل قابس دباب، وهي جتمع احملاميد واجلـواري مجاعـة عبـد .. مث منازهلم وأصوهلم فقال: ".
ودباب شيخهم لعبد اهللا  ،...أخوين، بل هم بنو عم من القبيلةاهللا بن صابر ومغرم بن صابر، وليسا ب

                                                           

 . 214-212 ) التجاين، الرحلة، ص1(
 . 177، كذلك: حممد السنوسي الغزايل، السبك احلديث يف تاريخ برقة القدمي , ص 308- 307 ) املصدر نفسه، ص2(
 . 4/214) 2001) ابن فضل اهللا العمري، مسالك األبصار (3(
 .4/214ملصدر نفسه: ) ا4(
 . 4/215) املصدر نفسه، 5(
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بن رفيفة وأخيه إبراهيم، وأصلهم من ُسليم وأرضهم من طرابلس إىل قـابس، وجيـاورهم يف هـذه األرض ا
  .)1(."..د، وشيخ احملاميد عطية بن سعيداميد وشيخ اجلواري عبد اهللا بن سعياجلواري واحمل

يتضـح أن قبائـل العـرب املهـاجرة مـن الصـعيد  ،ومن خـالل العـرض السـابق لنصـوص اجلغـرافيني والرحالـة
حنـــو املغـــرب قـــد انتشـــرت بشـــكل كبـــري، ويبـــدو أن قبائـــل بـــين ُســـليم كـــان هلـــا نصـــيب يف إقليمـــي برقـــة 

اليت يبدو أـا اسـتمرت يف زحفهـا حنـو القـريوان وبقيـة املغـرب، واسـتقرت  ،ر من بين هاللوطرابلس أكث
هناك يف مناطق متفرقـة منـه، وهـو مـا أكـده ابـن خلـدون يف حديثـه عـن هجـرة بـين هـالل إذ قـال: "... 

وأقامــت هليــب وأحالفهــا رواحــة  ،...صــل ســليم علــى  الشــرق وهــالل الغــربوتقــارعوا علــى الــبالد فح
رة وعمرة بأرض برقة، وسارت قبائل ديـاب وعـوف وزعـب ومجيـع بطـون هـالل إىل أفريقيـة كـاجلراد وناص

واقتسمت العرب  ،... أفريقية سنة ثالث وأربعنياملنتشر، ال ميرون بشيء إال أتوا عليه، حىت وصلوا إىل
ومــا يليهــا، مث  بــالد أفريقيــة ســنة ســت وأربعــني، وكــان لزعبــة طــرابلس ومــا يليهــا، وملــرداس بــن ريــاح باجــة

وهــم ريــاح وزغبــة واملعقـل وجــثم وقــرة واإلثــبج  ،الــبالد ثانيــة، فكـان هلــالل مــن تــونس إىل الغـرب اقتسـموا
  .)2(من يد املعز..." واخللط وشعبان، وتصرم امللك

يف كـون أن  ،ويتفق املؤرخون واملهتمون بدراسة أنساب العرب وتوزيعها مع ما ذكـره اجلغرافيـون والرحالـة
يم كــان هلــم نصــيب األســد يف برقــة وطــرابلس، وقــد أفــاض العديــد مــنهم يف احلــديث عــن ذلــك، بــين ســل

أنـه مـن رغم علـى الـ، )3(فذكر ابن خلدون أن العرب كانت هلم جماالت متفرقة يف إقليمي برقة وطرابلس
نسـاب اعتمد يف كثري من األحيان علـى ذكـر هـذه القبائـل علـى التجـاين، إال أنـه يعتـرب أبـرز مـن تنـاول أ

  .)4(العرب وقبائلهم يف مشال أفريقية بصفة عامة، وبرقة وطرابلس بصفة خاصة
وحيدثنا القلقشندي عن قبائل بين سليم بإسهاب، ويبدو أنه اعتمد يف الكثري من نصوصه على سابقيه 

ل: من اجلغرافيني واملؤرخني، ومع ذلك فقد صنف قبائل بين ُسليم إىل العديد من البطون واألفخاذ، وقا
، )5(فمــن ُســليم هــؤالء لبيــد بربقــة، وهــم بطــون كثــرية العــدد، وهــم خلــق كثــري ال يكــاد حيصــى عــدد هلــم

 -ومساكنهم أرض برقة، وهلم أفخاذ متسعة، أخربين خمربون من غريها بعـدة أحيـاء، مـنهم: أوالد سـالم
                                                           

 4/216)ابن فضل اهللا العمري , املصدر السابق، 1(
 .15- 6/14) ابن خلدون، العرب، 2(
 . 309، 306-2/305، كذلك: ابن خلدون، العرب 43) ابن خلدون، املقدمة، ص 3(
-85، 73 - 72، 6/5 رب، يف صفحات متفرقةن خلدون، الع، اب134ص نة ذلك مبا جاء يف رحلة التجاين،) ميكن مقار 4(

86 . 
 . 160) القلقشندي، اية األرب، ص 5(
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 -الرواشـــد -روعالـــد -احلوتـــة -)1(احلـــدادة -اجلواشـــنة -البالبـــيس –البشـــرة  -الربكـــات -أوالد ســـليمان
 -ةالنـــدو  -النبلـــة -املوالـــك -العالونـــة -العوالكـــة -الصـــرايرات -الشـــبلة -الســـوامل -الســـبوت -الزرازيـــر
  .)2(بنو لبيد -بنو قطاب -بنو جوش -النوافلة

ن مــنهم يف برقــة إىل الغــرب أعــداد ال قبائــل بــين ُســليم بنــو عــوف، وقــال: إكمــا ذكــر القلقشــندي مــن 
وأرضـهم بـني قـابس وطـرابلس مـن بـالد املغـرب، وأن  ،دياب -أيًضا -ُسليم ... من، وقال: ")3(حتصى

ــــن ُســــليم اجلــــو  ــــة ب ــــن ث ــــاب ب اري، مســــاكنهم مــــا بــــني قــــابس وبرقــــة جمــــاورين هليــــب، ومــــن بطــــوم دب
ذكرهم القلقشندي وقال: "... مساكنهم من السـدرة  ،بنو هيب -أيًضا -، ومن ُسليم)4(واحملاميد..."

حمـارب  -أيًضـا -، وقـال: مـن سـليم)5( الصغرية من حـدود اإلسـكندرية..."الكبرية مثيف برقة إىل العقبة 
الكبــــــرية وإىل العقبــــــة  وديــــــارهم بربقــــــة يف املشــــــرق ِمــــــن بــــــين أمحــــــد اــــــاورين لــــــبالد املغــــــرب إىل العقبــــــة

هلم مـن فـزارة مـن العدنانيـة، ومنـاز  ن العربية الـيت ذكرهـا القلقشـندي (صـبيح)، ومن البطو )6(الصغرية..."
 -الغشـمامشة -العواسـي -العقيبـات -الشـنفة -الشـعوب -ببالد برقة، وهم فرق كثرية منها: اجلماعات

: بنـو سـلمان، وقـال ، ومنهـا)7(النحاحسـة -املواسـي -املقادمـة -املطارنة -املسادرة -اللواحق -القيوس
طـرابلس  دان واجلواري بـني... بطن من ثة بن ُسليم من العدنانية، وذكر منازهلم بني فزارة ودو إم: "

وجعلهـــم بطــــن مـــن غطفــــان مـــن العدنانيــــة،  ،، كمـــا ذكــــر بنـــو رواحــــة)8(وقـــابس مــــن بـــالد املغــــرب..."
، وبنـــو نفـــزاوة: وهـــم بطـــن مـــن غطفـــان مـــن قـــيس عـــيالن مـــن )9(ومســـاكنهم بـــالد برقـــة يف بـــالد هيـــب

                                                           

) هناك دراسة وافية عن قبيلة احلداّدة قدمها الباحث: فيصل مفتاح احلداد احلشاين، األصول العرقية للحشاين احلداد، منشورات 1(
 م). 2000املؤلف (بنغازي، 

، 130، 123، 122، 116،120القلقشندي، اية األرب، صفحات:  ائل ينظر:املعلومات حول هذه القب) ملزيد من 2(
، وكذلك: القلقشندي، قالئد 410، 400، 223، 160، 154، 141، 139، 138، 137، 136، 134، 132

 . 125اجلمان، ص 
 . 127-126) القلقشندي، قالئد اجلمان، ص ص 3(
 . 123) القلقشندي، اية األرب، ص 4(
 . 292فسه: ص ) املصدر ن5(
 . 415. كذلك: اية األرب، ص 128) القلقشندي، قالئد اجلمان، ص 6(
 . 313، 161، 160، 159، 157، 156، 154، 148، 139، 123، 116) القلقشندي، اية األرب، صفحات: 7(
 . 292) املصدر نفسه: ص 8(
 .266)القلقشندي, املصدر السابق، ص 9(
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م فـزارة بنجـد ووادي القـرى، ، وبنـو فـزارة وكانـت منـازهل)1(العدنانية، مساكنهم جبوارهيـب مـن إقلـيم برقـة
ومل يبق بنجد أحد، ونزل جريام من طي مكام بأرض برقة من طرابلس، منهم: قبائل رواحـة وهيـب 

، وبنو مساك: وهم بطن عـدهم احلمـداين يف عـرب البحـرية، ومـا بـني برقـة إىل )2(وفزان ومسح ومرة وسعد
وهـم بأفريقيـة مـن بـالد املغـرب، مـنهم بقيـة بنـواحي  ،، وبنـو عقبـة)3(العقبة الكبـرية، ومل ينسـبهم يف قبيلـة

وقال:إم بطن من بين هالل بن عامر بن صعصعة  ،، كما ذكر القلقشندي قبيلة بنو بعجة)4(طرابلس
  . )5(من العدنانية، ومنازهلم فيما بني مصر وأفريقية

طـــرابلس فيقـــول: "... املقريـــزي عـــن بـــين ُســـليم ومســـاكنهم وقبـــائلهم املتوزعـــة بربقـــة و  -أيًضـــا -وحيـــدثنا
ومساكن ُسليم هذه بربقة مما يلي مصر، وكانت يف عالية جند بالقرب من خيرب، ومنها صرة بين ُسـليم، 
مث حتولوا إىل مصر وأفريقية، ومل يبق هلم عدد وال بقية ببالدهم، وصار هلم بأفريقية عـدد عظـيم، فمـنهم 

 احلرمني فصاروا إىل أفريقية يف جوار إخوام بين ا: بنو شريد، وبنو زعب بن مالك بن ثة، كانوا بني
، ومن سليم بنو دباب بن مالك، ينزلون ما )6(دباب بن مالك، مث صاروا يف جوار بين هيب [كعب] 

 بني قابس وبرقـة، وهـم بربقـة جبـوار هيـب، ومـنهم بنـو سـليمان [سـليم] بـن دبـاب يف جهـة فـزان وودان،
وبيـنهم يف بـين قـابس، وبيـنهم بنـو صـابر واحملاميـد بنـواحي قـابس، ورؤساء دباب اآلن مـا بـني طـرابلس و 

  . )7(رحاب بن حممود..."
وذكر املقريزي بنو هيب بن جة إخوة عوف بن ثة وقال: "... بأن منازهلم مـا بـني السـدرة مـن برقـة 

.  )8(يب..."رجعون إىل مشاخ وهلا العز يف هإىل حدود إسكندرية، وبنو أمحد منهم بأجدابية، هلم عدد ي

                                                           

 . 432) نفسه ، ص 1(
 . 113، كذلك: القلقشندي، قالئد اجلمان، ص392رالسابق : ص ) املصد2(
 . 296) القلقشندي، اية األرب، ص 3(
 . 364) القلقشندي، اية األرب، ص 4(
 . 177) املصدر نفسه، ص 5(
ة األزهرية ) املقريزي، البيان واإلعراب عما بأرض مصر من األعراب، حتقيق: عبد املنعم ضيفي، وعثمان عبد النعيم، املكتب6(

، وقد ذكر بنو كعب هؤالء ابن العريب أثناء نزوله عندهم يف برقة = املقري، نفح الطيب، 111م) ص2006للرتاث (القاهرة، 
 . 3/89كذلك: املقري، أزهار الرياض،   3/238
 . 111) املقريزي، البيان واإلعراب، ص 7(
 . 111) املصدر نفسه: ص8(
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، وذكر بأن بربقة أحياء )1(كما وصف املقريزي الطريق فيما بني برقة والعقبة الكبرية بأن ا أوالد سالم
  .)2(لبين جعفر وكان شيخهم أبو ذئب

يبدو أن اجلغرافيني والرحالة واملؤرخني قد اتفقوا علـى أن إقليمـي برقـة وطـرابلس   ،ومن النصوص السابقة
ـــليمية، كمـــا أن هـــذه  -راســـةخـــالل فـــرتة الد -كانـــا يعجـــان بأعـــداد ال حتصـــى مـــن القبائـــل العربيـــة الس

النصــوص أعطــت وصــًفا دقيًقــا لبطــون وأفخــاذ هــذه القبائــل ومنــاطق توزيعهــا وســكنها يف خمتلــف مــدن 
  وقرى اإلقليمني. 

  النصارى:  -ثالثا
وإمنــا   ،يــزنطيني يف األصــلمل يكونــوا روًمــا ب ،ذكــر ابــن خلــدون أن الــذين أطلــق علــيهم العــرب اســم الــروم

أمــر أفريقيــة، ومل يكــن  امــن ســكان إيطاليــا وفرنســا، وأن الفرجنــة هــم الــذين ولــو  :كــانوا مــن الفرجنــة، أي
للروم شيء فيها من والية، وإمنا كـان كـل مـن كـان مـنهم ـا مـن جنـد اإلفـرنج ومـن حشـودهم، وأن مـا 

ألن العــرب يومئــذ مل يكونــوا  ب التغليــب؛يف فــتح أفريقيــة فمــن بــا يســمع فيكتــب الفــتح مــن ذكــر الــروم
  .)3(يعرفون اإلفرنج، وما قاتلوا يف الشام إال الروم، فظنوا أم الغالبون على أمم النصرانية

ومع أن اإلسالم كان قد انتشـر يف معظـم أرجـاء املنطقـة عقـب الفتوحـات اإلسـالمية هلـا، إال أنـه ظلـت 
 ،ة، ومن أمههـا وجـود جاليـة مـن النصـارى يف قريـة تاكنسـتالعديد من اجليوب تعتنق املسيحية واليهودي

هذا باإلضافة إىل أكثريـة مـن النصـارى  ،)(املرج حاليا ,)4(وهي على بعد مخسني ميًال شرقي مدينة برقة
، وأقبــــاط يتكلمـــــون لغـــــة غريبــــة يف مدينـــــة ســـــرت، وآخــــرون حـــــول مدينـــــة )5(واألقبــــاط مبدينـــــة أجدابيـــــة

  . )6(طرابلس

                                                           

بن علي بن هبة بن جعفر بن كالب بن ربيعة ابن عامر، وهم ثالثة أخوة: لبيد وزبيد وحديد  ) أوالد سالم: ينسبون إىل لبيد1(
بنو علي بين وهبة بن جعفر، ومن حديد حمارب، ويقال: أن أوالد مقدم من ربيعة بن نزار، وقيل لبيد من ُسليم، وفيهم هيب 

 , 113قريزي، البيان واإلعراب، ص ورواحة وفزارة، وهؤالء يقال أم من غطفان واهللا أعلم الصواب= امل
) بنو جعفر: ينسبون يف العرب فثارة لكعب بن ُسليم، وثارة يف فزارة والصحيح أم ينسبون إىل مسراته إحدى بطون هوارة= 2(

 .113املصدر السابق، ص 
يا يف عهد اخللفاء ، حممد بازامة، ليب181، كذلك: صاحل مصطفى، ليبيا منذ الفتح، ص 6/214) ابن خلدون، العرب، 3(

 . 55اجلزء  األول، ص  –بة الفكر، ضمن سلسلة تاريخ ليبياالراشدين، دار مكت
 . 222) قدامة بن جعفر، كتاب اخلراج، ص 4(
 . 1/100، ياقوت احلموي، معجم البلدان، 144، االستبصار، ص 2/651) البكري، املسالك واملمالك، 5(
 . 653- 2/652) البكري، املسالك واملمالك، 6(
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نســــتخلص وجــــود هــــذه الفئــــة يف منــــاطق متفرقــــة مــــن برقــــة  ،اجلغــــرافيني والرحالــــة ومــــن خــــالل كتابــــات
وجــود أخــالط مــن  -مــن خــالل حديثــه عــن وادي خميــل ومدينــة طــرابلس -وطــرابلس، فيــذكر اليعقــويب

، وهو ما يؤكد وجود بعض الروم واألقباط بينهم، كما ذكر أن لربقة أقاليم كثرية وهلا مـن املـدن )1(الناس
أن ا قوما ر ابن رسته يف حديثه عن الرمادة . ويذك)2(وأهلها قوم من أبناء الروم القدم..."  برنيق "...
، وهــو مــا يــدل علــى وجــود هــذه الفئــة مــن الــروم يف منــاطق متفرقــة مــن إقلــيم برقــة )3(القــدم مــن العجــم

  وطرابلس منذ القرن الثالث اهلجري. 
، جـدنا عنــدهم ذكـرًا للـروم واألقبــاطو  -الل فـرتة الدراسـةخــ -وإذا مـا تتبعنـا مـا كتبــه اجلغرافيـون والرحالـة

، كمـــا حتـــدث عـــن أطـــرابلس )4(فــالبكري يف جممـــل حديثـــه عـــن أجدابيـــة يـــذكر أن أهلهـــا أكثـــرهم أقبـــاط
، وهــو نــٌص صــريح بوجــود الــروم واألقبــاط )5(اط يف زي الرببــر كالمهــم بالقبطيــة..."وقــال: "وحوهلــا أقبــ

وما جاورهـا مـن قـرى، ويبـدو أن صـاحب كتـاب االستبصـار قـد نقـل  بأعداد كبرية حول مدينة طرابلس
... ويف بعــض مــدن ، كمــا ذكــر قولــه: ")6(مــا ذكــره البكــري يف حديثــه عــن أجدابيــه ووجــود األقبــاط ــا

  .)7(ائل لواته، وإمنا أهلها أقباط..."الواحات قب
متفرقة من نـواحي برقـة وطـرابلس، وال خيتلف املؤرخون عن اجلغرافيني والرحالة يف وجود الروم يف مناطق 

فهذا ابن عبد احلكم الذي يعد من مؤرخي القرن الثالث اهلجري حيدثنا عن وجود بقايا الروم يف مدينة 
 ،ودخـول الرببـر إليهـا ،)، وهو ما يؤكده ابـن األثـري وابـن سـعيد أثنـاء حـديثيهما عـن هـذه املدينـة8سربة(

أرض برقة، وانتشـروا فيهـا حـىت بلغـوا السـوس، ونزلـت نفوسـة فذكر ابن األثري قوله: "... وسكنت لواته 
، ويقـول ابـن خلـدون يف حديثـه عـن وجـود )9(إىل مدينة سربت، وجال من كان ا من الروم لـذلك..."

                                                           

 . 346، كذلك: ابن رسته، األعالق النفيسة، ص 184، 180) اليعقويب، البلدان، ص 1(
 .343، ابن رسته، األعالق النفيسة، ص 181) اليعقويب، املصدر السابق،  ص 2(
 . 268ونقل عنه ذلك: احلمريي، الروض املعطار، ص  342) ابن رسته، املصدر السابق، ص 3(
 . 2/651ملمالك، ) البكري، املسالك وا4(
 . 2/653) املصدر نفسه: 5(
 . 144) جمهول، كتاب االستبصار، ص 6(
 . 1/100ونقل عنه ياقوت احلموي، معجم البلدان،  146) املصدر نفسه: ص 7(
 . 29-27) ابن عبد احلكم، فتوح إفريقية واألندلس، ص ص 8(
 . 44، كذلك: ابن سعيد، املغرب، ص 3/13) ابن األثري، الكامل، 9(
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 ، وهو ما يؤكد)1(رجنة من سكان إيطاليا وفرنسا..."بقايا الروم يف إقليمي برقة وطرابلس: "وكانوا من الف
ج، وإن كانــت أقليــًة مقارنــة باألعــداد اهلائلــة مــن الرببــر والعــرب املنتشــرين يف خمتلــف وجــود الــروم واإلفــرن
  أرجاء اإلقليمني. 

   األفارقة: -رابعا
جتمعهــــا صــــفة  ،وعناصـــر بربريــــة فرجنيــــة ،هـــم أخــــالط جمتمعــــون مــــن أمــــم شـــىت، وهــــم بقايــــا أمــــم قدميــــة

، وهـو )4(ن طبقة العامة يف خمتلف املرافـقولذلك فهم ميثلو  ؛)3(العمل يف املزارع واحلرف :، أي)2(اخلدمة
لح يؤدونــه إىل أن علــى صــ -وكــانوا خــدًما للــروم -وأقــام األفــارق مايؤكــده ابــن عبــد احلكــم بقولــه: "...

هـم أوالد فـارق بـن بيصـر بـن حـام ، ويذكر اليعقـويب أن الرببـر واألفارقـة: "...)5(غلب على بالدهم..."
وحي بالصلة بـني الرببـر ، وهو ما ي)6(..".. خرجوا حنو املغرب.م بأرض مصر.بن نوح، ملا ملك إخواا

عاجم، ، مما يرجح وجود أفارقة غري أ)7(إن قابس مدينة األفارقة األعاجم :ويقول ابن خرداذبة واألفارقة.
إن املنـــازل الـــيت بينهـــا وبـــني طـــرابلس  :يســـكنها العجـــم، وقـــال اأن اليعقـــويب قـــد ذكـــر أن قابًســـخاصـــة 

، وهــو بــذلك يكــون قــد فــرق بينهمــا، كمــا أكــد بنصــه هــذا وجــود عــدد مــن )8(األول ةقــيســكنها األفار 
  األفارقة يف إقليم طرابلس. 

ال جيـد يف حـديثهم عـن  -الل فرتة الدراسـةخ -والرحالة واملؤرخني واملتتبع لكتابات ونصوص اجلغرافيني
اإلدريسـي  لسكان، ولكنمدن وقرى إقليمي برقة وطرابلس أي إشارات توحي بوجود هذا العنصر من ا

إـم كـانوا أهـل الـبالد  :حتدث عـن األفارقـة وقـال ،يف جممل حديثه عن مدينيت قفصه وقابس وأهاليهما

                                                           

 .6/214) ابن خلدون، العرب، 1(
 . 92-91م)، ص ص1956) إبراهيم العدوي، بالد اجلزائر، مكتبة النهضة املصرية (القاهرة، 2(
،  2/133م) 1981دار النهضة العربية (بريوت،  - دراسة تارخيية وعمرانية وآثرية –) السيد عبد العزيز سامل، املغرب الكبري 3(

 . 10- 9املغرب العريب، ص كذلك: حسن علي حسن، تاريخ 
 . 182، صاحل مصطفى، املرجع السابق، ص 10) إحسان عباس، تاريخ ليبيا، ص 4(
 . 1/28، كذلك: األنصاري، املنهل العذب، 170) ابن عبد احلكم، فتوح مصر وأخبارها، ص 5(
 . 1/190) اليعقويب، تاريخ اليعقويب، 6(
 . 1/297إلدريسي، نزهة املشتاق . ا86) ابن خرداذبة، املسالك واملمالك، ص 7(
 . 185) اليعقويب، فتوح البلدان، ص 8(
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وجود أعـداد كثـرية مـنهم ب، وهو ما يوحي )1(من بقايا الرببر، وكانوا يتكلمون باللسان الالتيين واإلفريقي
  برقة وطرابلس. يف هذه املدن، وهو ما مل يذكره يف حديثه عن مدن 

أن كثريًا من هؤالء األفارقة دخلوا اإلسالم، فإن الكثري منهم ظلوا يتكلمون لغة خاصة من رغم على الو 
  . )3(، رمبا كانت مزًجيا من الالتينية والرببرية، أو رمبا كانت حملية خاصة م))2م

د ابـــن األثــري مــا ذكــره ابــن عبـــد هــذا مــا ذكــره اجلغرافيــون والرحالــة عـــن األفارقــة، أمــا املؤرخــون فقــد أكــ
ؤدونـه على صـلح ي -وهم خدم الروم -نص منه بقوله: "... وقام األفارقاحلكم، ورمبا يكون قد نقل ال

، كما يؤكد القلقشندي ما ذكره اليعقويب يف كون فارق بن بيصر هـو )4(إىل من غلب على بالدهم..."
وحاز فارق بن بيصـر مـا بـني برقـة إىل أفريقيـة،  أبو األفارقة، ويضيف القلقشندي على ذلك قوله: "...

، وهـو مــا يــدل علــى أن األفارقــة  )5(مسيـت أفريقيــة وذلــك مســرية شــهر..."فكـان ولــده األفارقــة، وبــذلك 
كانوا منتشرين يف مناطق متفرقة من إقليم برقة وأفريقية، خاصة املناطق اليت تسكنها الروم، حيث كـانوا 

  عض الصناعات. خدًما هلم خيدمون الزراعة وب
  اليهود:  -خامسا

، وكـان عـددهم قليـل جـدا، وبعضـهم جـاء )6(سكن اليهـود إقليمـي برقـة وطـرابلس قبـل الفـتح اإلسـالمي
 مهـاجرًا مــن فلســطني، ويرجــع العديــد مــن البــاحثني أســباب هجــرم إىل هــذه املنــاطق إىل اخلــراب الــذي

 ،ض جتمعام يف مناطق متفرقة من العاملم، كما أن القالقل اليت حلت يف بع60حل بالقدس يف سنة 
، وقـد انتشـر اليهـود )7(كـان منهـا هـذه املنطقـةىل البحث عن مناطق استقرار جديـدة،  جعلتهم يسعون إ

، )8(بـــني قـــرى ومـــدن برقـــة وطـــرابلس، واختـــاروا يف ذلـــك املنـــاطق الـــيت تتناســـب وطموحـــام االقتصـــادية

                                                           

 . 297، 1/278) اإلدريسي، نزهة املشتاق، 1(
 . 10- 9، كذلك: حسن علي حسن، تاريخ املغرب العريب، ص2/133) السيد عبد العزيز سامل، املغرب الكبري، 2(
 .1/20) حممود شيت اخلطاب، قادة فتح املغرب، 3(
 . 3/13األثري، الكامل،  ) ابن4(
 . 3/352) القلقشندي، صبح األعشى، 5(
ص م)،2001(القاهرة،  1اإلنسانية، ط) عبد الرمحن بشري، اليهود يف املغرب العريب، منشورات عني للدراسات والبحوث 6(

34 . 
 . 192ص ، كذلك: صاحل مصطفى مفتاح، ليبيا منذ الفتح، 49) جون رايت، ليبيا منذ أقدم العصور، ص 7(
 . 36) عبد الرمحن بشري، املرجع السابق، ص 8(
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، فعاشوا يف املدن الصـغرية والكبـرية واهلضـاب واملنـاطق )1(خاصة يف جمال التجارة، حيث اشتهروا بذلك
  .)4(، ومسيت العديد من املدن بامسهم كاليهودية يف إقليم برقة)3(، وكثٌري منهم عاش بني الرببر)2(الزراعية

وأماكن تواجـدهم يف مـدن برقـة وطـرابلس، فـذكر  ،وقد حتدث العديد من اجلغرافيني والرحالة عن اليهود
حلموي عن جادوا ، ويقول ياقوت ا)5(يثه عن جادوا قوله: "... ويسكنها يهود كثري..."لبكري يف حدا

جنــوب  ،، وهــو دليــل علــى انتشــار اليهــود يف منــاطق الواحــات)6(أــا كثــرية اليهــود مــا ذكــره البكــري مــن
وسـط  أن جـادوا "... يف -مؤكـًدا مـا ذكـره سـابقوه -إقليم طرابلس، ويقـول صـاحب كتـاب االستبصـار

، هــذا الــنص يــدل علــى أن اليهــود  )7(يهــود، وهــي أم قــرى جبــل نفوســة..." نفوســة وأكثــر أهلهــا جبــل
  كانت هلم السيادة على بقية القرى، خاصة من الناحية االقتصادية والتجارة على وجه اخلصوص. 

مسلمون الغالب عليهم يهود و وحيدثنا اإلدريسي عن مدينة أجدابية وكثرة اليهود ا بقوله: "... وأهلها 
  .)8(جتار..."

...وطلميثـــة ـــا قصـــر فيـــه ويقـــول ابـــن ســـعيد املغـــريب يف جممـــل حديثـــه عـــن بعـــض مـــدن إقلـــيم برقـــة: "
وهـو علـى هيئـة بـرج   ،...قصـر فيـه يهـود ، وهو ما أكده أبو الفدا بقوله: "... وطلميثـة ـا)9(يهود..."

، كمـا قـال ابـن سـعيد )10(..." يهـوديمنـا هـذا مـا يزيـد علـى مـائيت وعدد اليهود الـذين بـه إىل يو  ،كبري
ــــــة "... واآلن حمســــــوبة مــــــن قصــــــور العــــــرب  ــــــة درن ــــــه عــــــن مدين ــــــد حديث ــــــأوي إليهــــــا اليهــــــود عن ــــــيت ي ال

  . )11(.."ووكالئهم.

                                                           

اليهود يف ليبيا وتونس واجلزائر،  ك يهود بإجدابية ميارسون الزراعة.. وذكر عطا أبو رية بأنه كان هنا36) املرجع السابق، ص 1(
 . 6/72، كذلك: ابن خلدون، العرب، 113ص 

  . 26) عبد احلميد حسني محودة، تاريخ املغرب، ص 2(
(3)Hirisberg, Ahistory of the jems in North Africa, V.I, Leiden, 1974, p: 134 

حممد ناجي،  جع إىل أا كانت مسكونة باليهود.) علل بعض الباحثني بأن من أسباب تسمية هذه املنطقة باليهودية را4(
  . 129طرابلس الغرب، ص 

 . 2/656) البكري، املسالك واملمالك، 5(
 .2/92احلموي، معجم البلدان، ) ياقوت 6(
 . 144) جمهول، كتاب االستبصار، ص 7(
 . 12، احلمريي، الروض املعطار، ص1/311) اإلدريسي، نزهة املشتاق، 8(
 . 80، كذلك: ابن سعيد، بسط األرض، ص 146) ابن سعيد، كتاب اجلغرافيا، ص 9(
 . 149) أبو الفدا، تقومي البلدان، ص 10(
 . 80، كذلك: بسط األرض، ص 147اجلغرافيا، ص ) ابن سعيد، كتاب 11(
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أمــا املؤرخــون فقــد تنــاولوا باحلــديث اليهــود، وذكــروا أــم كــانوا موجــودين يف مــدن برقــة وطــرابلس، لكــن 
ن : إ-م1273هـــ/672حديثــه عــن حــوادث ســنة يف  -فــراتعــددهم ال يتجــاوز املئــات، فقــال ابــن ال

: "... بــأن أكثــر أهلهــا ، ويقــول املنصــوري عــن برقــة)1(مدينــة طلميثــة "...أكثــر أهلهــا كــانوا يهــوًدا..."
، ويؤكد )3(إا "... قصر يسكنه اليهود..." -أيًضا -، ويقول الدمشقي عن مدينة طلميثة)2(يهود..."

وحيـدثنا ابـن  ،)4(أن مدينـة جـادوا ـا يهـود كثـريون اجلغرافيني والرحالة من سابقوه منالبغدادي ما ذكره 
بقولـه: "ومجيـع بطـون هيـب هـذه  ،وأم كانوا خدًما لبين ُسليم ،خلدون عن وجود اليهود يف إقيلم برقة

 اسـتولت علـى إقلـيم طويـل خربـوا مدنـه، ومل يبـق فيـه مملكـة وال واليـة إال ألشـياخهم، ويف خـدمتهم بربـر
  ، مما يدل على احرتاف اليهود هلذه املهن يف هذه املنطقة. )5(ويهود حيرتفون الفالحة والنجارة..."

ـــة واملـــؤرخني علـــى أن اليهـــود كـــانوا  ،ومـــن خـــالل النصـــوص الســـابقة جنـــد اتفاقـــاً بـــني اجلغـــرافيني والرحال
ب، كمـــا ميكـــن موجـــودين يف منـــاطق برقـــة وطـــرابلس بكثـــرة، ولكـــنهم كـــانوا تـــابعني وحتـــت خفـــارة العـــر 

مالحظة استقرار اليهود يف مدن جادوا، أجدابية، طلميثة، درنة، برقة، وهي متثل مراكز حملطات القوافل 
لتجــارة البحــر مــن ناحيــة أخــرى، ممــا جعلهــا تكتســب أمهيــة جتاريــة مــن خــالل  ، ومــراسٍ الربيــة مــن ناحيــة

التجـاري الـذي يـربط بـالد املغـرب وهـو الطريـق  ،بـني اإلسـكندرية وبرقـة ،وقوعها علـى الطريـق السـاحلي
مبصر وشرق العـامل اإلسـالمي، ممـا جعلهـا منـاطق جـذب اقتصـادي لليهـود الـذين برعـوا واحرتفـوا ممارسـة 

  التجارة منذ أقدم العصور. 

    

                                                           

 ) ابن الفرات، تاريخ ابن الفرات، الد السابع. 1(
 . 50) املنصوري، خمتار األخبار، ص 2(
 . 234) الدمشقي، خنبة الدهر، ص 3(
 . 1/305) البغدادي، مراصد اإلطالع، 4(
 . 6/72/  2/308) ابن خلدون، العرب، 5(
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  ثبت بالمصادر والمراجع

  

  المصادر: -أوالً 
جـــان يف ذكـــر املـــدائن ق بـــن حســـني (مـــن علمـــاء القـــرن اخلـــامس اهلجري).آكـــام املر ااملـــنجم، إســـح -  

  " تاريخ.  286ليبيا حتت رقم " -املشهورة يف كل مكان، خمطوط موجود يف مكتبة زروق مبدينة مصراته
م). الكامــل يف 1232هـــ/630ابــن األثــري، حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكــرمي بــن عبــد الواحــد (ت:  - 

 م).1980(بريوت،  3التاريخ، دار الكتاب العريب، ط
م).  نزهـة املشــتاق 1166هــ/560عبـد اهللا حممـد بـن حممــد عبـد اهللا الشـريف (ت:  اإلدريسـي، أبـو -

 م). 1989(بريوت،  1يف اخرتاق اآلفاق، عامل الكتب، ط
م). املنهـل العـذب يف تـاريخ طـرابلس الغـرب، 1916هــ/1335األنصاري، أمحد بـك النائـب (ت:  -

 ن.، جزءامنشورات مكتبة الفرجاين (طرابلس)

طــالع م). مراصــد اال1338هـــ/ 739حلــق (ت: الــدين عبــد املــؤمن بــن عبــد ا البغــدادي، صــفي - 
 م).1954( 1على أمساء األمكنة والبقاع، حتقيق: علي حممد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، ط

م). املسـالك واملمالـك، حتقيـق: 1094هــ/487البكري، أبو عبيد اهللا عبد اهللا بـن عبـد العزيـز (ت: -
  .ن، جزءام)1992ن، أندري فريي، الدار العربية للكتاب (تونس، أدريان فان ليوف

 معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع، حتقيق: مصطفى السقا، عامل الكتب (بريوت).  ــــــــ
م). فتـوح البلـدان، تصـحيح: 892هــ/ 279احلسن أمحـد بـن حيـىي بـن جـابر (ت:  البالذري، أبو - 

 م).2000ت دار الكتب العلمية (بريوت، عبد القادر حممد علي، منشورا

م). رحلـــة الّتجـــاين، 1317هــــ/717الّتجـــاين، أبـــو حممـــد عبـــد اهللا حممـــد بـــن أمحـــد (ت: حـــوايل  - 
 م). 1981تقدمي: حسن حسين عبد الوهاب، الدار العربية للكتاب (ليبيا، تونس، 

هـرة أنسـاب م). مج1064هــ/ 456ابن حزم، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد األندلسي (ت:  - 
 م). 1971(القاهرة،  3العرب، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار املعارف، ط

احلمـــريي، حممـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــد املـــنعم (ت: خـــالل القـــرن التاســـع اهلجـــري/ اخلـــامس عشـــر  - 
الــــروض املعطــــار يف خــــرب األقطــــار، حتقيــــق: إحســــان عبــــاس، دار العلــــم للطباعــــة (بــــريوت،  املــــيالدي).

 م).1975
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م). صـورة األرض، 968هــ/ 358ابن حوقل، أىب القاسم حممد بـن علـي املوصـلي النصـييب (ت:  - 
 م).1992منشورات دار مكتبة احلياة (بريوت، 

م). املســـــالك 912هـــــ/ 300ابــــن خرداذبــــة، أبــــو  القاســـــم عبيــــد اهللا بــــن عبـــــد اهللا (ت: حــــوايل  - 
 واملمالك، مكتبة املثىن (بغداد).

م). تـاريخ ابـن خلـدون 1405هــ/808حممـد احلضـرمي املغـريب (ت: ابن خلدون، عبد الـرمحن بـن - 
م). 1971منشـــورات مؤسســـة األعلـــى للمطبوعـــات (بـــريوت،  املســـمى (العـــرب وديـــوان املبتـــدأ واخلـــرب)،

 مقدمة ابن خلدون، منشورات دار ابن خلدون (اإلسكندرية). 
اري (ت: طالــــــــب األنصــــــــ الدمشــــــــقي، مشــــــــس الــــــــدين أبــــــــو عبــــــــد اهللا حممــــــــد بــــــــن إبــــــــراهيم أبــــــــو - 

 م). خنبة الدهر يف عجائب الرب والبحر، مكتبة املثىن (بغداد).1326هـ/727

علي أمحد بن عمـر (ت: كـان حيًـا مطلـع القـرن الرابـع اهلجـري/ العاشـر املـيالدي).  ابن ُرسته، أبو - 
 .7م) م1891األعالق النفيسة، مطبعة بريل (ليدن، 

أواســـط القـــرن الســـادس اهلجـــري/ الثـــاين عشـــر  عبـــد اهللا حممـــد بـــن أىب الزهـــري (ت: الزهـــري، أبـــو - 
 امليالدي). كتاب اجلغرافية، حتقيق: حممد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية (بورسعيد). 

م). كتـاب اجلغرافيـا، حتقيـق: 1274هــ/673احلسن على بن موسـى (ت:  ابن سعيد املغريب، أبو - 
 م)1970(بريوت،  1والتوزيع، ط إمساعيل العريب، منشورات املكتب التجاري للطباعة والنشر

م). املغــرب يف 1958بســط األرض يف الطــول والعــرض، حتقيــق خــوان قــرنيط خينــيس (قطــوان،   - 
 م). 1953حلى املغرب، حتقيق: زكي حسن وآخرين، مطبعة جامعة القاهرة (القاهرة، 

م). فتـــــوح إفريقيـــــة 870هـــــ/257ابــــن عبـــــد احلكـــــم، عبــــد الـــــرمحن بـــــن عبــــد اهللا بـــــن أعـــــني (ت:  - 
 م)1964واألندلس، حتقيق: عبد اهللا أنيس الطّباع، دار الكتاب اللبناين (بريوت، 

 م).1930فتوح مصر وأخبارها، مطبعة بريل (ليدن،  - 

م). تشــريف 1292هـــ/692الــدين أبــو الفضــل عبــد اهللا بــن رشــيد (ت:  يابــن عبــد الظــاهر، حميــ - 
كامــل، مراجعــة: حممــد النجــار،   هـــ) حتقيــق: مــراد689-678األيــام والعصــور يف ســرية امللــك منصــور (

 م). 1961(القاهرة،  1الشركة العربية للنشر والطباعة، ط
ــــــن حممــــــد احلــــــاحي (ت: خــــــالل  -  ــــــد اهللا حممــــــد ب ــــــدري، أبــــــو عب  -1300هـــــــ/ 720-700العب

م). الرحلــة املغربيــة أو رحلــة العبــدري، حتقيــق: حممــد الفاســي، منشــورات جامعــة حممــد اخلــامس 1320
 م). 1968(الرباط، 
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ن عذاري، أبو العباس أمحد بن حممد املراكشي (ت: أواخر القرن السابع اهلجري/ أواخر الثالث اب - 
عشـر املـيالدي). البيـان املغـرب يف أخبـار األنـدلس واملغـرب، حتقيـق: ج.س. كـوالن، وليفـي بروفنسـال، 

 م). 1980(بريوت،  3دار الثقافة، ط
م). تقـومي البلـدان، حتقيـق: رينـو، 1330/هــ732أبو الفدا، عماد الدين إمساعيل بـن حممـد (ت:  - 

 م). 1840ودي سالن: وألبان ماك كوكني ديسالن (باريس، 
م). تـــاريخ ابـــن 1405هــــ/807ابـــن الفـــرات، ناصـــر الـــدين حممـــد بـــن عبـــد الـــرحيم احلنفـــي (ت:  - 

هــــــ" حتقيـــــق: قســـــطنطني زريـــــق، منشـــــورات جامعـــــة بـــــريوت األمريكيـــــة، املطبعـــــة 682-672الفـــــرات "
 م). 1942ريوت، األمريكية (ب

م). مسـالك األبصـار 1349هــ/ 749ابن فضل اهللا الُعمري، شهاب الدين أمحـد بـن حيـىي (ت:  - 
يف ممالـــــك األمصـــــار، حتقيـــــق: أميـــــن فـــــؤاد ســـــيد، املعهـــــد العلمـــــي الفرنســـــي لآلثـــــار الشـــــرقية (القـــــاهرة، 

 م).1985

ام مصـــطفى مســـالك األبصـــار يف ممالـــك األمصـــار، حتقيـــق: حممـــد عبـــد القـــادر خريســـات، وعصـــ  - 
 .4م) ج2001ويوسف أمحد بن ياسني: منشورات زائد للرتاث والتاريخ (اإلمارات،  ،هزامية
م). آثـار الـبالد وأخبـار العبـاد، دار صـادر 1283هــ/ 682القزويين، زكريا حممد بـن حممـود (ت:  - 

 م). 1969(بريوت، 
 م1253هـ/646احلسن على بن يوسف (ت:  القفطي، الوزير مجال الدين أبو - 
م). صـبح األعشـى، شـرح وتعليـق: 1418هــ/821العباس أمحـد بـن علـي (ت:  لقلقشندي، أبوا - 

 م).1987(بريوت،  1نبيل خالد اخلطيب، دار الكتب العلمية، ط
صـــبح األعشـــى، نســـخة مصـــورة عـــن الطبعـــة األمرييـــة، املؤسســـة املصـــرية العامـــة للتـــأليف والرتمجـــة  - 

 والطباعة والنشر. 
بقبائـل عـرب الزمـان، حتقيـق: إبـراهيم اإلبيـاري، دار الكتـب اإلسـالمية، قالئـد اجلمـان يف التعريـف  - 
 م)1982(القاهرة، بريوت،  2ط
ــــاين، ط -  ــــاب اللبن ــــق: إبــــراهيم اإلبيــــاري، دار الكت  .2ايــــة األرب يف معرفــــة أنســــاب العــــرب، حتقي
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