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 األصل والتسميةبرقة وطرابلس  يإقليمفي  األمازيغ
 

 علي محمد سميو 

                                     أستاذ مشارك
 

جناس، شؤنه شؤن المناطق العربٌة متنوعا من األخلًٌطا قلٌمً برقة وطرابلس ٌعتبر سكان إ

وكذلك المإرخٌن وكتب  ،غرافٌٌن والرحالةمن كتابات ونصوص الجما نستشفه األخرى، وهو 

 األنساب. 

 ى، فضالً عن وجود أقلٌات أخرٌناإلقلٌماألعظم من السكان المحلٌٌن فً د اوٌمثل البربر والعرب السو

 ن.، واألفارقة والٌهود والسودانٌٌ وممن الر

، وأن كان هناك  المنطقة هم البربر هذهاٌات التارٌخٌة ٌتضح جلٌا أن أول من سكن والمتتبع للرو

خالف فً أصولهم ومناطق نزوحهم والكٌفٌة التى هاجروا بها وهو ماسنحاول تقرٌب وجهات النظر 

صفة خاصة ة وطرابلس بما ٌتعلق بهذا العنصر من سكان برقاالشكالٌات فٌ لهذه حل للوصول الً

 بصفة عامة .  اإلسالمًوسكان المغرب 

ا ظوكٌف جاء هذا االسم وكذلك معرفة مصطلح أمازٌغ ، لف وتهدف الدراسة الً التعرٌف بكلمة بربر

 ما ٌخصالزالت قائمة الً االن فٌ إشكالٌةنفض الغبار على  ةواصطالحا ، كما تهدف الً محاول

الظروف التى حالت الً هجراتهم من مناطق استقرارهم ، ومن اٌن قدموا  هذه القبائل ، وماهىأصول 

 واستقروا بها تدرٌجٌا . الذات المنطقة ب هذه، ولماذا اختاروا 

 قاط اساسٌة وهً : تبرز لنا أهمٌة هذا الموضوع فً ن ومن خالل عرض االهداف

التعرٌف بعنصر من عناصر سكان طرابلس وبرقة ومعرفة تارٌخهم بالمنطقة ، لكونهم هم السكان  – 2

 البالد . لهذهاالصلٌٌن 

النظر فٌها متباٌنة حول هذة الفئة من سكان  نفض الغبار على اشكالٌة معقدة الزالت وجهات – 0

 واستقرارهم .  وتوزٌعهم وأقسامهمالمنطقة ومحاولة اٌضاح الجذور التارٌخٌة للبربر 

 -أوال / تفسٌر كلمة بربر :

، (1)عرفها التارٌخ فً بالد المغرب، وقد قام الكتاب العرب بتفسٌر لفظة بربر ةمأهم أقدم عتبر البربر ٌ

  -قسمٌن:إلى  من األراء ٌمكن تقسٌمها فعددوا كثٌراً 

التً ال  األصواتتختلط فٌها رطانة أعجمٌة م فٌها وولهما: تفسٌر كلمة بربر تفسٌراً لغوٌاً، ألن لغة القأ

 .(2)ةزأر بؤصوات غٌر مفهومإذا م: " ما أكثر بربرتكم" كما ٌقال بربر األسد هل فهم، فقٌلت  

 

                                                           
(

1
التسمٌة القدٌمة لهم أمازٌغ، ومعناها الرجل الخشن الحر، إما كلمة بربر التً اطلقت على سكان المغرب فهً كلمة دخٌلة اطلقها  (

غلبهم من االمم كالفٌنٌقٌٌن والرومان والعرب= احمد مختار العبادي، فً التارٌخ العباسً واألندلسً ، دار النهضة العربٌة  علٌهم من

، وٌذكر بعض الباحثٌن أن كلمة بربر 28، كذلك: عطا على محمد رٌه، تارٌخ المغرب االسالمً، ص 000م( ص 2790)بٌروت، 

Barbaricum على كل من لٌس برومانً وال بٌونانً ، بل على كل الشعوب التً لٌست خاضعة لهم = أطلقت فً الشمال االفرٌق ً

 .04، محمد مصباح األحمر، أفرٌقٌا والعرب، ص70محمد مصطفى بازامة، لٌبٌا هذا االسم فً جذوره التارٌخٌة ، ص 
(

2
، شوقً ضٌف، تارٌخ االدب العربً، 2/21، كذلك: محمود شٌت الخطاب، قادة فتح المغرب العربً، 4/07ابن خلدون ، العبر،  (

 .61ص 
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تقسٌم الشعوب على حسب المتعارف العرب فً عادة بر بحسب الثانً: فتفسٌر كلمة بر التفسٌرما أ

 . (1)األنسابعندهم فً 

 -/ الموطن األصلً للبربر :ثانٌا 

فابن خرداذبة صلً للبربر، حول الموطن األوالنسابة ن ن والمإرخٌقد وقع اختالف بٌن الجغرافٌٌل

داوود صلى هللا علٌه وسلم جلت  ما قتلهلف ،(2)وملكها جالوت ،ٌقول:" ... وكانت دار البربر فلسطٌن

وٌنً فً حدٌثه زوٌذكر الق ،(3) ......"ت هناك،لوبٌة ومراقٌة فتفرقإلى  حتى انتهوا ،المغربإلى  البربر

آخر بالد المغرب والبحر المحٌط، سكانها أمة إلى  أنها:" ...بالد واسعة من برقةعن بالد البربر 

 .(4) ..."جبالهافحصلوا فً  ،المغربإلى  همقتل هرب قو لما ،نهم من بقٌة قوم جالوتإٌقال  ،عظٌمة

 ،رض فلسطٌن هً بالد البربرالقزوٌنً فً كون أن أخرداذبة والتجانً فٌإكد ما ذكره كل من ابن ما أ

رض فلسطٌن وما جاورها من بالد الشام وكان ملكهم وفً ذلك ٌقول:"... وبالد البربر إنما كانت أ

إلى  وتوجه أكثرهم ،لكرٌم، فلما قتله داوود علٌه السالم تفرقوا فً البالدجالوت المذكور فً القرآن ا

جزائر البحر كصقلٌة إلى  فؤجلتهم العرب البرابر عنها ،فرٌقٌة للرومأفرٌقٌة وبالد المغرب، وكانت أ

ت البربر سكن الجبال فؤختار ،مع موادعة وصلح مع البربربالدها إلى  وغٌرها، ثم تراجعت الروم

ففر  ،حتى جاء اإلسالم وأفتتحت البالد ،البلدان والعمائرإلى  وصارت الروم ،ل وأطراف البالدوالرما

 ،(5) دى الجزٌة.."إال من أسلم أو أ جمٌع من فٌها

فرٌقٌة:".. وسمٌت أجمل حدٌثه عن ذ ٌقول فً مٌإكد ما ذكره الطبري فً تارٌخه، إنه فإ ًأما المراكش

بر كلهم من ولد بو البربر، فالبربن نوح بها، وإفرٌقش هذا هو ألد حام فرٌقش من وأفرٌقٌة بذلك لنزول أ

 .(6) حمٌر..."إلى  نهم ٌرجعونحام بن نوح، خال صنهاجة فإ

فلسطٌن فً بالد الشام، حٌث ذكر ابن عبد إلى  صول البربر ترجعأن أ ن علىوٌتفق بعض المإرخ

د علٌه السالم خرج البربر ، فلما قتله داوالوتوكان ملكهم ج ،الحكم قوله:"...... وكان البربر بفلسطٌن

 .(7) المغرب...."إلى  متوجهٌن

نهم من بقاٌا ولد حام بن نوح ذ ٌقول :" ... إصولهم إندلسً فٌذكر رواٌات مغاٌرة حول أما ابن حزم األأ

 .(8)الن"بر بن قٌس عٌإلى  حمٌر، وبعضهمإلى  نالٌمإلى  دعت طوائف منهمواعلٌه السالم، 

النسابون لقٌس عٌالن  م، وما علن بقوله:".. وهذا باطل ال شك فٌهعٌالإلى  نكر نسبهمٌ ابن حزمونجد 

 .(9) إال فً تكاذٌب مإرخً الٌمن..." بالد البربرإلى  أصالً وال كان لحمٌر طرٌق ابناً اسمه: بر

طٌر والرواٌات سااالعتماد على األإلى تمٌل فً الغالب  مدرسة الٌمن التارٌخٌة والجدٌر بالذكر أن

فً ملوكهم صدق ما ذكره عن فتوحات نمن الصعب أن ف، لذلك من القدماءالخٌالٌة عن ملوك الٌ

 فرٌقٌة. أ

                                                           
(

1
، كذلك : ابو القاسم محمد كرو، عبدهللا شرمٌط، عصر 24عبد الحمٌد حسٌن حمودة ، تارٌخ المغرب فً العصر االسالمً، ص  (

 . 22-28القٌروان، ص 
(

2
زناتة كلها وهم فً األصل عرب، ٌقول التجانً: " واسم جالوت ضرٌس وهو ضرٌس بن األصغر بن نقزاو، ومن نقزاو تفرعت  (

 .262وانما تبربروا بمجاورتهم للبربر من المصامٌد ومخالطتهم لهم = الرحلة، ص 
(

3
 .72-78ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص  (
(

4
 .242القزوٌنً، آثار البالد، ص  (
(

5
 .248التجانً، الرحلة، ص  (
(

6
 .018المراكشً، المعجب فً أخبار المغرب، ص  (
(

7
، ابن سعٌد، 298، كذلك: ابن عبد الحكم، فتوح مصر وافرٌقٌة، ص  07-09ابن عبد الحكم ، فتوح افرٌقٌة واالندلس، ص  (

 .2/22، ابن االثٌر، الكامل فً التارٌخ، 66المغرب فً حلى المغرب، ص 
(

8
 .671ابن حزم  ، جمهرة أنساب العرب، ص  (
(

9
 .671المصدر نفسه، ص  (
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سبؤ، وقد  ننهم من أبناء النعمان بن حمٌر ب، وأمن الٌمن جمًٌعاصول البربر وقد ذهب البعض إلى أن أ

، وحاول البعض التوفٌق بٌن هذه (1)هلهم من بالد كنعانؤن أرأي الطبري القائل ب رجح ابن خلدون

، وقبطٌة، وعمالٌق، ومضرٌةصول متعددة حمٌرٌة، فقال: إنهم من أ -برغم تعددها –الرواٌات 

 .(2)طلقت نحو المغرب العربًها انفً بالد الشام ،ومناجتمعت وكنعانٌة، وقرٌشٌة، 

أن  النظر ، االت ات ونصوص عن مصادر تارٌخٌة ورغم اختالف وجهاومن خالل ماتقدم من رواٌ

القبائل تعود فً اصولها  هذهأن  دبر نزحوا من بالد الشام ، وهو ماٌوكهناك توافق كبٌر الً أن البر

الً العرب ، اذ ٌتضح جلٌا ذلك من خالل أنهم كانوا مستقرٌن فً تلك المنطقة ، وغالب تلك المنطقة 

القائل  الرأيالعربٌة ، وهذا ٌرجح  قبائل عربٌة هاجرت على شكل موجات متتابعة من جنوب الجزٌرة

من التؤكٌد أن المتتبع لحركة األقوام فً  دوما ٌزٌل تعود فً اصولها الً عرب الجزٌرة . القبائ هذهأن 

هاجرت الً  الفترة القدٌمة ٌالحظ دالئل على ان الكثٌر من القبائل الحمٌرٌة والكنعانٌة والفنٌقٌة قد

 المنطقة . هذهنهم فً ر الكثٌر مالشمال االفرٌقً واستق

االقوام كانت لها لهجة او لغة خاصة بها ، وكانت بها رطانة  فهذهأما عن كلمة بربر وكٌف جاءت  

 مما جعل الشعوب التى قدمت الً تلك البالد تطلق علٌها بربر. وبربرة

 -ثالثا / أصول البربر وموطنهم بوجهة نظر المستشرقٌن :

الن ٌقول:".. إن البربر ب، فهذا لوألولاوموطنهم صول البربر بدراسة أتم العدٌد من المستشرقٌن قد اهل

نهم نتاج لتقاطع فقوٌل إنتاج ثبت منذ زمن بعٌد، وٌمكن إدراكه لدى بعض الجماعات الواضحة العرقٌة، 

 أن ٌعزى ساس األول ٌمكنواألفً عصور مختلفة كل االختالف، بٌن شعوب قادمة من أوربا وآسٌا 

ما ، أ(3) فً عصر ما قبل التارٌخ، هجرات متتالٌة لناس طوال الجماجم وعراضها..." هجرات تمتإلى 

لعلمً النزٌة، وذلك بعد أقرب إلى سمة البحث ا نه قد ذكر رأٌاً فإ غوستاف لوبونالفرنسً  المإرخما أ

 صلًالمغرب، وقال عن موطن البربر األ بالدإلى  أن البربر قد تدفقوا فً هجرات قدٌمةإلى  أن أشار

األمكنة التً هذه البالد ما نصه"... وٌمكننا أن نؤتً بإفتراضات معقولة عن إلى  والطرٌق التً سلكوها

المهاجرٌن لم ٌؤتوا من الجنوب الذي ال ٌرى فٌه غٌر ن أولئك ، فنقول: إصدرت عنها تلك الهجرة

ولئك ره، وإنما جاء أر األقدمون فً عبوخضماً لم ٌفك ٌكن إال بحراً الزنوج، وال من الشمال الذي لم 

، أو جاءوا من الضٌقة التً تصلها بإفرٌقٌا األرضمن الشرق، أي من آسٌا، مارٌن من  ونرالمهاج

 . (4)الغرب أي من مضٌق جبل طارق"

التونسً ما ذكره المإرخ إلى  مٌل فً الرأيأ  -وبحسب وجهة نظري المتواضعة  –ٌبدو ومما سبق 

أن البربر من أصل سامً أي من أبناء سام إلى  الباحثٌن ٌذهبونمان الكعاك فً أن معظم ثعالحدٌث 

رض وقحطت هاجروا بؤعداد نه لما جفت األذلك أجنوب الجزٌرة العربٌة، إلى  بن نوح، أي ٌرجعون

 .(5)كبٌرة نحو شمال افرٌقٌا واستوطنوا فً تلك المناطق خالل تلك الفترة"

مة عظٌمة ه ٌسكن الشمال االفرٌقً، وهم أعرفه عنه أنقدم ما نصة األمر أن البربر شعب قدٌم، وأوخال

حتى جاء اإلسالم فصهرهم فً بوتقته،  ،كثٌرة العدد، تعرضت سواحل بالدهم لغزو خارجً عدة مرات

م دور هصبح لت فٌهم دول وملوك وعلماء ومفكرون، وأوظهر ،ونقلهم نقلة كبٌرة فً مجال الحضارة

 نسانٌة.بارز فً الحضارة اإل

 

                                                           
(

1
 .72/ 4بر، ابن خلدون، الع (
(

2
 .000م(، ص 2747، وكذلك : جرجً زٌدان، طبقات االمم، دار التراث ) بٌروت ، 2/00سعد زغلول، المغرب العربً،  (
(

3
( ص 2708حسن على حسن، الحضارة االسالمٌة فً المغرب واالندلس عصر المرابطٌن والموحدٌن، مكتبة الخانجً ) القاهرة،  (

 .2/01المغرب العربً، ، كذلك : سعد زغلول، 072 -070ص 
(

4
 .066،طبع بمطبعة عٌسى البابً الحلبً وشركاه )القاهرة( ص 0غوستاف لوبان، حضارة العرب، ترجمة: عادل زعٌتر ، ط (
(

5
 .41م( ص 2714( ) تونس ، 1عثمان الكعاك، البربر، ضمن سلسلة كتاب البعث رقم ) (
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 -بربر :أقسام ال ثانٌا /

ا بٌن إجماع، إال أن هناك (1)صولهمختالفات فً موطن البربر األول وأواال اآلراءن تعدد موبالرغم 

 فرعٌن رئٌسٌن هما: إلى  قسمٌن أوإلى  ن والنسابة على تقسٌم البربروالمإرخٌن والرحالة الجغرافٌٌ

وٌعٌشٌون على الزراعة، وٌنحدرون  ،:  وهم البربر المستقرون وبخاصة فً الشمال(2)البرانس - 7

 برنس بن بر بن قٌس عٌالن.من رجل اسمه 

وٌنحدرون من نفس  ،: وهم البربر الرحل سكان البادٌة الذٌن ٌعٌشون على الرعً والتنقل(3)البتر - 0

 . (4)أخ برنس مادغٌس بن بر بن قٌس عٌالن الملقب باألبترإلى  الساللة

لهذا التقسٌم اعتماداً على نمط العٌش، فالبرانس فً نظرهم  سٌرحاول بعض الباحثٌن إعطاء تف وقد

آخرون هذا التقٌسم على أساس ثقافً، اذ  البتر رحالة أهل بادٌة، بٌنما بنىمستقرون أهل حضارة، و

عنها  الذي ظلت فٌه قبائل البتر بمعزل تؤثر البرانس المستقرون بمظاهر الحضارة الالتٌنٌة، فً الوقت

ورده بعض ، ألكلمتً برانس وبتر اكما أعطى البعض تفسٌراً لغوٌا طرٌف ،(5)الها المستمروترحلبداوتها 

اللباس  وعنوا بتارٌخ البربر حدٌثاً، وهو أن البرانس جمع برنس وه نبعض المستشرقٌن الفرنسٌٌن الذٌ

ء " البرنس" كامال أي بغطا ، فالبرانس هم الذٌن ٌلبسون هذا الزيالمغاربة دالقومً المعروف عن

، إما البتر فهم الذٌن ٌلبسون هذا الزي أبتراً أو ناقصا بدون غطاء الرأس، ولهذا سموا بتراً " الرأس

 .(6)ناقصوجمع أبتر" أي بمعنى قصٌر 

، فالبرانس عشر قبائل كبرى (7)متعددة جداموأقبائل إلى  ن هذٌن الفرعٌنقسم النسابة والمإرخووٌ

و هوارة، لمطة، هسكورة ، ، أورٌغة أ(8)هاجةصنامة، تة، كس: ازداجة، مصمودة، اوربة، عجٌوهً

ع العدٌد تتفرصول أ، لواته، ومن هذه اال، ضرٌسة: آداسة، نفوسةربع عائالتالبتر فهً أ ماكزولة، أ

 .(9)قلٌمً برقة وطرابلسسكنت إ من القبائل التً

 -برقة وطرابلس : ًأإقلٌم رابعا / البربر فً

غرافٌٌن والرحالة ٌبدو واضحا أن البربر ٌمثلون الغالبٌة العظمى من الجالمإرخٌن كتابات ل المتتبع 

سكان برقة وطرابلس خاصة قبل منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المٌالدي، فٌذكر 

الناس، وأكثرهم البربر من ما صلة  ل بؤنه:".... منزل فٌه أخالط منالٌعقوبً فً حدٌثه عن  وادي مخٌ

رقة ثالث بلً مدٌنة خٌل إموادي من ة وفطٌطة" وذكر أن المنطقة " ..... واومصعوبة ومر ةوزنار

، كما (10) مراحل فً دٌار البربر من مراوة ومفرطة ومصعوبة وركودة وغٌرهم من بطون لواته...."

                                                           
(

1
، 2باري ، البربر عرب قدامى، منشورات المجلس القومً للثقافة العربٌة، طلمعرفة المزٌد عن البربر ٌنظر : محمد مختار العر (

، كذلك : الهادي الزرٌبً، اصول البربر العربٌة، التعاضدٌة العمالٌة للطباعة والنشر، ) صفاقس، 288 -099م(، ص 2772)القاهرة، 

 م(.2707
(

2
 .24الكرخً، المسالك والممالك، ص  (
(

3
 ة.المصدر نفسه: نفس الصفح (
(

4
، عبد الحمٌد 002، كذلك : احمد العبادي ، فً التارٌخ العباسً واالندلسً، ص 2/24محمود شٌت الخطاب، المرجع السابق،  (

 .29حمودة، تارٌخ المغرب فً العصر االسالمً، ص 
(

5
 . 2/072م( 2740عبد الوهاب بن منصور، قبائل العرب، المطبعة الملكٌة، )  (
(

6
 .001 -006تارٌخ العباسً واالندلسً، ص احمد العبادي، فً ال (
(

7
 .72ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص  (
(

8
صنهاجة: هناك صنهاجة الشمال فً المغرب األدنى واالوسط، وصنهاجة الجنوب، ومن أهم قبائلها لمتونة وجدالة ومسوقة ولمطة  (

ٌختلفون عنهم فً انهم كانوا ٌتلثمون، ولهذا سموا ولمطة وجزولة، وصنهاجة الجنوب هم امتداد لصنهاجة الشمال، ولكنهم كانوا 
الملثمٌن، ولقد حدثت انتفاضة دٌنٌة اصالحٌة فً دٌارهم فً أوائل القرن الخامس الهجري، فسموا انفسهم " بالمرابطٌن" بمعنى 

 .004- 006المجاهدٌن= احمد العبادي، المرجع السابق، ص 
(

9
م( ، 2779ب: حسن الهادي بن ٌونس، منشورات مركز جهاد اللٌبٌٌن )طرابلس، اسماعٌل كمالً، سكان طرابلس الغرب، تعرٌ (

.ابن 2/294البغدادي، مراصد اإلطالع،  -ق سكنها فً المغرب العربً ٌنظر: . ولمعرفة المزٌد عن قبائل البربر ومناط 21-26ص 

 .180 – 671رب، ص . ابن حزم ، جمهرة انساب الع280 – 4/07، كذلك : العبر، 62خلدون، المقدمة ، ص 
(

10
 .208الٌعقوبً، فتوح البلدان، ص   (
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سوسة بؤن مدٌنة برنٌق بها قوم من البربر من تحالله وسوة وم..قلٌم برقة وقال:"..تحدث عن مدن إ

جدابٌة أهلها قوم من البربر من زنارة وواهلة ومسوسة وسوة أن مدٌنة لة وجدانه،... وأومفاغة وواه

، وٌقول ابن (2) ، من المدن..."(1)وهم الغالبون علٌها وهً آخر دٌار لواتهجدانة ووتحالله وغٌرهم، ... 

فرقت هناك ومراقٌة فت ٌةلوبإلى  اة عن البربر عقب خروجهم من فلسطٌن :" ... بؤنهم انتهوبرداذخابن 

لواته أرض برقة، "ونزلت هوارة مدٌنة أٌاس  الجبال، ونزلتوفرسنة وضبٌة ومغٌلة اته نفنزلت ز

، ومما ٌإكد وجود البربر بكثرة فً إقلٌم برقة ما ذكره (3) صقلٌة...."إلى  وكانت الروم فجلت الروم

دٌة ٌسكنها طوائف من الكرخً فً حدٌثه عن مدٌنة برقة إذ ٌقول: "... وٌطٌف بها من كل جانب با

وقال ابن حوقل أًٌضا أن برقة: ".... ٌطوف بها من كل جانب منها بادٌة ٌسكنها  (4) البربر، ..."

رت بها  قجدابٌة... ٌطٌف بها من أحٌاء البربر خلأالطوائف من البربر، وإلٌها مدٌنة  كثٌر، ... وس 

رتقبائل من البربر،... وعدد البربر بها أكثر منه بما جاوره وبٌنهم  ،ا، وللبربر حاضرة بنفس قصبة س 

، كما ٌحدثنا ابن رسته عن البربر وانتشارهم فً إقلٌم برقة بقوله: "... (5) خالف على مّر األوقات..."

س رت على ساحل البحر خمس مراحل منها من دٌار لواته وفٌهم قوم من مزانة، وهم إلى  جدابٌةأومن 

رت، وأهل هذه  شصر العطمنها الفاروج وق ،الغالبون علٌها والٌهودٌة وقصر العبادي ومدٌنة س 

خر منازلهم على مرحلتٌن من وفنطاس وغٌرهم، وآ ومحنحاالمنازل وأهل مدٌنة س رت من منداسة 

رت بموضع ٌقال له تورغة...."  .(6) مدٌنة س 

من  اكانالمإرخون مع ما ذكره الجغرافٌون والرحالة فً كون أن إقلٌمً برقة وطرابلس  وٌتفق 

انتشارهم بكثرة فً  ٌجمعون على كما ،المناطق التً لجؤت إلٌها البربر عقب خروجهم من فلسطٌن

المغرب حتى إلى  ابن عبد الحكم: "... خرج البربر متوجهٌنقول ٌوفً ذلك  ،رب العربًمنطقة المغ

 فتقدمت زناته ومغٌلة ،كور مصر الغربٌة،.... فتفرقوا هناكن ة وهما كورتان مٌومراقلوبٌة إلى  انتهوا

المغرب وسكنوا الجبال، وتقدمت لواته فسكنت أرض أنطابلس وتفرقت فً هذا المغرب، وانتشروا إلى 

مدٌنة سبرت وجال من كان بها من إلى  فٌه حتى بلغوا السوس، ونزلت هواره مدٌنة لبدة، ونزلت نفوسة

ص عندما افتتح برقة اشترط على أهلها ن عمرو بن العاإ: ، وٌقول البالذري(7)"الروم من أجل ذلك...

ب خروجهم نحو المغرب "... ، وٌذكر الٌعقوبً فً تارٌخه أن البربر عق(8)الجزٌة وهم من برابر لواته

فغلب كل قوم منهم على بلد، فؤول من ملك منهم لواته فً أرض  ،رض برقة وأخذوا البالد"... جازوا أ

 بلد طرابلس ٌقال لهم المصالٌن، وجاز قومإلى  منهموجاز قوم أجدابٌه، وملكت مزاته فً أرض ودان، 

 . (9) "غربً طرابلس ٌقال لهم وهٌلة....إلى 

ومما سبق من نصوص ٌبدو واضًحا أن البربر ظهروا فً إقلٌمً برقة وطرابلس خالل الفترة قبل 

ن، شرة فً مناطق متفرقة فً اإلقلٌمٌمنتصف القرن الخامس الهجري على شكل مجموعات قبلٌة منت

المنطقة حتى بدأت القبائل البربرٌة إلى  ولكن ما أن دخلت القبائل العربٌة على شكل موجات متعددة

تتراجع وتنحصر فً مناطق معٌنة، كما أن الخراب الذي حل بالمنطقة عقب اجتٌاح هذه القبائل جعل 

ع العرب واندمج درجة أن بعضها انخرط مإلى  ،وي تحت لواء العربظالعدٌد من القبائل البربرٌة تن

 .(10)بعض القبائل العربٌةإلى  فً ثقافتهم وأصبح ٌتكلم لغتهم، كما أن البعض منهم أرجع أصوله

                                                           
(

1
لواته: هم لواته بن بر بن قٌس عٌالن، وبعضهم ٌقول انهم قوم من لخم كان أو لهم من أهل الشام فتقلوا إلى هذه الدٌار، وبعضهم   (

 .200ٌقول انهم من الروم= الٌعقوبً، المصدر السابق، ص 
(

2
 .200 – 202المصدر نفسه: ص   (
(

3
 . 72-78ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص  (
(

4
 . 22الكرخً، المسالك والممالك، ص  (
(

5
 . 92-47ابن حوقل، صورة األرض، ص  (
(

6
 . 266ابن رسته، األعالق النفٌسة، ص  (
(

7
 . 298كذلك: ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، ص 07-09ابن عبد الحكم، فتوح أفرٌقٌة واألندلس؛ ص  (
(

8
 . 229البالذري، فتوح البلدان، ص  (
(

9
 . 2/278الٌعقوبً، تارٌخ الٌعقوبً،  (
(

10
 . 2/287، كذلك: اإلدرٌسً، نزهة المشتاق، 264ابن رسته، األعالق النفٌسة، ص  (
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 -بائل البربرٌة فً برقة وطرابلس :خامسا / توزٌع الق

عن البربر خالل هذه الفترة وأماكن وجودهم،   المصادر الجغرافٌة وكتب الرحالةدث العدٌد من قد تحل

، وذكر بؤن مدٌنة أجدابٌة بها (1) وحول مدٌنة برقة قبائل من لواته،...."فً قوله: ".... ذكر البكري ف

، كما تحدث الحمٌري عن هذه المدٌنة بقوله: (3)، وقال بؤن زلهى ٌسكنها مزاته(2)من صرحاء لواته دنب

صفه ، وٌقول البكري فً و(4) وفً أهلها مروءة...." ،بقوله: "... فٌها أخالط من البربر من هوارة

كما ذكر فً  ،(5)التً بٌن أطرابلس وودان بؤن هناك منازل لقبٌلة هوارة تمتد نحو الجنوب للطرٌق

، وٌقول صاحب كتاب االستبصار عند حدٌثه عن (6)معجمه بؤن مدٌنة ودان مدٌنة فً بالد البربر

رت: "فمن مدٌنة اإلسكندرٌة على الساحل عمائر كثٌرة للعرب والقبائل من البربر كنوا فً تلك س ،س 

رت، ..."إلى  األحٌاء ، وٌذكر أن أجدابٌه بها نبذ من صرحاء لواته، كما تحدث عن وجود (7) مدٌنة س 

قبائل من البربر فً جبل نفوسه، وذكر أهالً مدٌنة غدامس بؤنهم ".... بربر مسلمون ال ٌلثمون على 

 .(8) سّوقة وغٌرها..."ومتونة معادة بربر الصحراء من ل

جبال نفوسة ٌسكن فٌها قبائل البربر مثل إلى  المنطقة من "... جبال برقة هري على إنقول الزوٌ

، وهو ما ٌإكد وجود البربر فً برقة وطرابلس رغم الهجرات (9) هاجة وبرغواطة وزناته، ...."صن

لٌم. وهو مازادالعدٌدة للقبائل العربٌة من بنً  العدٌد من  عن هأثناء حدٌث تؤكٌداً ه اإلدرٌسً هالل وبنً س 

ن علٌها قبائل من البربر، كما تحدث عن إً حدٌثه عن مدٌنة سرت قال: "... وطرابلس، ففمدن برقة 

ل نفوسة: "... وفً أطراف جبكثٌر ... وقال عن  ٌطوف بها من أحٌاء البربر خلق جدابٌة وقال بؤنهاأ

عن سوٌقة ابن مثكود بقوله: "... . وٌحدثنا اإلدرٌسً (10) هذا الجبل قوم من البربر ٌسمونه رهانه،...."

، وقال عن مدٌنة زالة بؤن بها (11) برابر تحت طاعة العرب،...." ،وٌسكن حولها وبها قبائل من هوارة

لك ذكر أنها "... إلى  طلمٌثةإلى  ، وفً حدٌثه عن المنطقة من قافز(12) أخالط من البربر من هوارة..."

، وٌإكد ٌاقوت (13) وهم ٌركبون الخٌول..." ،ة وزناته وفزارةلقبٌلة من البربر متعربٌن ٌقال لهم مزات

الحموي ما ذكره سابقٌه على أن القبائل البربرٌة رغم وجود قبائل العرب وانتشارها بصورة كبٌرة 

نبذ من "....جدابٌة بؤن بها أعن  هفذكر فً حدٌث ،مازالوا موجودٌن فً المنطقة وفً أماكن متفرقة

، وذكر مدٌنة غدامس بؤن (15)عن برقة: تحٌط بها البرابر من كل جانب ل، وقا(14) صرحاء لواته، ...."

كما تحدث عن وجود قبائل هوارة فً المنطقة التً بٌن طرابلس  ،(16)أهلها بربر ٌقال لهم تناورٌه

ٌوم مجاالت عرب وبرابر متفرقة، فالإلى  ،أما ابن سعٌد فٌذكر بؤن المنطقة الممتدة من أجدابٌا(17)وودان

                                                           
(

1
 . 0/418البكري، المسالك والممالك،  (

هاسة ورفجومة وزجالة وزاتٌمة وسوماته، والفرع الثانً: وقبائل لواته فرعٌن: نفزواة وهً قبائل عدة منها مكالته وبنو ٌصلٌتن ول
لواته ومن قبائلها: سدراته، مزاته، زنارة، وبنو سعادة، وبنو زائد، والفرع الثانً هم سكان برقة ومنهم بنو مكً الذٌن كانوا امراء 

 . 27قابس مع عهد الحفصٌٌن = إسماعٌل كمالً، سكان طرابلس الغرب، ص 
(

2
 . 0/412المصدر نفسه،  (
(

3
 . 0/410المصدر السابق،  (
(

4
 . 040الحمٌري، الروض المعطار، ص  (
(

5
 . 180، كذلك: الحمٌري، الروض المعطار، ص 0/448البكري، المسالك والممالك،  (
(

6
 . 0/2291البكري، معجم ما استعجم،  (
(

7
 . 287مجهول، كتاب االستبصار، ص  (
(

8
، 20، الحمٌري، المصدر السابق، ص 269لك كل من ابو الفدا، تقوٌم البلدان، ص ، ونقل عنه ذ261-266المصدر نفسه: ص  (

609 . 
(

9
 . 289الزّهري، كتاب الجغرافٌة، ص  (
(

10
 .077- 2/079اإلدرٌسً، نزهة المشتاق،  (
(

11
 . 2/287المصدر نفسه،  (
(

12
 . 2/220المصدر نفسه،  (
(

13
  2/222المصدر السابق،  (
(

14
 . 2/288بلدان، ٌاقوت الحموي، معجم ال (
(

15
 . 2/094المصدر نفسه،  (
(

16
 . 6/01المصدر السابق،  (
(

17
 . 244-1/241المصدر السابق،   (
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 ا ٌحدثنا عن بطون البربر المنتشرة على ساحل البحر فٌقول: "... وبعد لبدة ٌؤخذ البحر فً الدخولكم

الجنوب، وعلى ساحله هنالك عمائر لبطون من هوارة تحت حفاوة دٌاب، ... وفً آخر صعود إلى 

الجنوب ٌكون قصر أحمد، وفً عرضه قصور مسراته، وأهلها من هوارة تحت حفاوة إلى  البحر

على أن هناك العدٌد من القبائل البربرٌة ظلت متمسكة  ،وهو ما ٌإكد ما ذكره اإلدرٌسً ،(1) "اب،...دٌ

ٌة. ولكنها ظلت تحت حماٌة القبائل العرب -هوارة مثال–ها فً برقة وطرابلس امتمسكة بمناطق سكن

ٌنً ، وٌصف القزو(2)نطابلسأأن لواته تقدمت فسكنت أرض إلى  ربوٌشٌر ابن سعٌد فً كتابه المغ

أهالً مدٌنة غدامس بؤنهم بربر مسلمون صالحون، كما ذكر بؤن مدٌنة ودان حوالٌها قبائل من البربر 

 . (3)صنم من حجارةإلى  ٌتعبدون وٌتقربون

 ، وتحدث(5)، وزواغة(4)زوارةهما  ،بربرالا موٌذكر العبدري أثناء مروره بإقلٌم طرابلس قرٌتٌن ٌسكنه

األنفس الخبٌثة والقلوب قرٌتً زوارة وزواغة، ذوي إلى  هاعن هإالء باستنكار فقال: "ومن وتحدث

الرواغة معتقدات شنٌعة وأعمال كسراب بقٌعة، ومذاهب سوء ردٌة، وضمائر شر عم منهم كل طوٌة، 

، وهذا ما ٌإكده التجانً عند مروره بهذه (6) "إال برد ماء التقدٌس... لم ٌوقظه استنام إلٌهم حاج نإ

كان االبتداء بسلوك منازل البربر المستمسكٌن بمذهب  -الزارات -ومن هذه القرٌةالمنطقة فٌقول: ".... 

الغالب على جمٌع البقاع التً بٌن  مسلمٌن وأموالهم، وهذا المذهب هو، المستحلٌن لدماء ال(7)الخوارج

، وقد تحدث التجانً عن وجود البربر فً إقلٌم (8) قابس وطرابلس وخصوًصا أهل الساحل منهم..."

قصر المحرس... وأهله قوم من إلى  رابلس فً مواضع عدة من رحلته فذكر: "...وانتهى السٌر بناط

الموضع من اسم إلى  وقال عنه: "... اسم نقل ،(10)كما مر التجانً بموضع آخر اسمه نفزاوة ،(9) هوارة

.. وسمٌت جانً عن قرٌة ولول وقال: ".الت، كما تحدث (11)اسم القبٌلة التً سكنت به فً أول الدهر"

موضع آخر ٌعرف إلى  بذلك ألن أقواًما من البربر ٌعرفون ببنً ولول نزلوا بها،..... ومن ولول

ا ، وذكر التجانً زنزور وقال بؤن "... أهله(13)"بخبث.... موصوفون ،، وأهله برابر نكاره(12)بتلٌل

قصر عرف باسم ٌسٌون"، كما تحدث عند مروره بوادي الرمل عن ثم مجر قوم من البربر هوارٌون

 . (14) بنً فؤرة،..."بم من البربر سكنوه ٌعرفون وفؤرة وقال عنه: "... سمً باسم ق

فً إقلٌمً برقة وطرابلس، ال نجد عندهم وإذا ما تتبعنا ما ذكره المإرخون عن البربر ووجودهم 

فرقوا فً اختالفا عما ذكره الجغرافٌون والرحالة فً أن البربر جاءوا من أرض فلسطٌن بالشام وت

فسارت زناتة ومغٌلة  -ةٌقعند وصولهم لوبٌة ومرا –البالد المغربٌة، فذكر ابن األثٌر: "... وتفرقوا 

الغرب، فسكنوا الجبال وسكنت لواته أرض برقة، وانتشروا فٌها حتى بلغوا إلى  وهما قبٌلتان من البربر

وجال من من كان بها من  الروم مدٌنة سبرة، إلى  السوس، ونزلت هوارة مدٌنة لبدة، ونزلت نفوسة

                                                           
(

1
 . 08-97، 40، كذلك ابن سعٌد، بسط األرض، ص 264، 200ابن سعٌد المغربً، كتاب الجغرافٌا، ص  (
(

2
 . 66ابن سعٌد المغربً، المغرب فً حلى المغرب، ص  (
(

3
 . 008، 19ر البالد وأخبار العباد، ص القزوٌنً، آثا (
(

4
زوارة: اختلف فً شؤنها، فعدها نسابة البربر من فرع البتر من بطون ضرٌسة وعدها ابن حزم وابن خلدون فً كتامه من فرع  (

 . 001البرانس= محمد العرباري، البربر عرب قدامى، ص 
(

5
جماعة بنواحً طرابلس، ومدٌنة زواغة مازالت تعرف بهذا االسم وهً  زواغة: هم من البربر البتر وهم أوزاع فً القبائل ومنهم (

كم وقد خربت ولم ٌبق منها إال أطاللها، وٌسكن تلك الجهة اآلن جماعات من العرب= الطاهر الزاوي،  28غربً صبراته بنحو 

 . 00تارٌخ الفتح العربً فً لٌبٌا، ص 
(

6
 . 94العبدري، الرحلة المغربٌة، ص  (
(

7
 . 227تجانً أن هإالء الخوارج هم بقاٌا الشرذمة الضالة التً قام بها أبو ٌزٌد بن مخلد بن كٌداد فً أفرٌقٌة= ص ذكر ال (
(

8
 . 227التجانً، الرحلة، ص  (
(

9
قال التجانً: كانوا ساكنٌن قبل ذلك بقصور بن خٌار وهً قرٌبة من جبال مسالته من شرقً طرابلس، فؤجلتهم العرب فانتقلوا إلى  (

 . 01ذا الحصن= الرحلة، ص إلى ه
(

10
نفراوه: وهم بنو نفزاو بن األكبر بن بر بن قٌس عٌالن بن الٌاس بن مضر بن نزار، من ولد نفزاو هذا جالوت ومن نفزاو  (

 . 62تفرعت زناته كلها وهم فً األصل عرب= الرحلة، ص 
(

11
 . 62المصدر نفسه: ص  (
(

12
 . 028در السابق، ص تلٌل: حصن فً رأس تل مشرف على البحر= المص (
(

13
 . 022-028التجانً، الرحلة، ص  (
(

14
 . 224، 024المصدر نفسه، ص  (
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م وجذام لخشرقً تسكنه  :وذكر الدمشقً فً مجمل حدٌثه عن برقة بؤن: "... لهما جبالن ،(1) لذلك..."

 . (3)، كما ذكر بؤن غدامس سكانها البربر(2) ومراد، وغربً تسكنه لواته ومزاته وهوارة..."

وقال: "...  ،طرابلسإلى  فرٌقٌةأً المنطقة ما بٌن نه ٌإكد بؤن البربر كانوا منتشرٌن فأما ابن خلدون فإ

من  ال ٌحصى كانت دٌاًرا لنفزاوة وبنً ٌفرن ونفوسة، ومن ،طرابلس فبسائط فٌحإلى  فرٌقٌة كلهاأوأما 

تحت أٌدٌهم،  مغلوبونأصبح البربر  قٌروان، .... أما بعد دخول العربقبائل البربر، وكانت قاعدتها ال

، (4) "ا رطانة األعاجم وتكلموا بلغات العرب وتحلوا بشعارهم فً جمٌع أحوالهم...وقد تبدوا معهم ونسو
، وقال عن برقة: "... وأما برقة فدرست وخربت أمصارها وانقرض أمرها وعادت مجاالت للعرب (4)

، وهو ما ٌدل على بداٌة السٌطرة (6) وغٌرهم من البربر..." (5)ا للواته وهوارةللعرب بعد أن كانت دارً 

 لى المنطقة. السٌطرة العربٌة ع

ورغم حدٌث ابن خلدون على انتشار العرب فً إقلٌمً برقة وطرابلس إال أنه ٌتحدث عن وجود العدٌد 

من البطون البربرٌة المنتشرة فً المنطقة، فذكر فً أثناء حدٌثه عن قبٌلة نفوسة قوله: "... وأما نفوسة 

ة مثل بنً فٌهم شعوب كثٌر ،لبربرفهم بطن واحد ٌنسب إلٌه نفوسه كلها، وكانوا من أوسع قبائل ا

طومة، وكانت مواطن جمهورهم بجهات طرابلس وما إلٌها، وهناك الجبل زمور، وبنً مكسور، وما

 .(7) ٌسكنه الٌوم بقاٌاهم..." ،المعروف بهم، وهم على ثالث مراحل من قبٌلة طرابلس

مناطق متفرقة فٌما بٌن برقة  نهم مازالوا منتشرٌن فًوجود بقاٌا لقبٌلة هوارة وقال إ كما تحدث عن

، وذكر وجود لبطون هوارة بمواطنهم األولى من نواحً طرابلس (8)بالمشاٌنةواإلسكندرٌة ٌعرفون 

 أضحىظواغن وآهلون توزعتهم العرب من ذباب فٌما توزعوه من الرعاٌا وغلبوهم على أمرهم منذ 

الستكثار منهم فً االنتجاع والحرب، مثل عملهم من ظل الدولة، فتملكوهم تملك العبٌد للجباٌة منهم وا

مما ٌلً  سخر عمل طرابلمواطنٌن بزنزور، ... ومن هإالء بآبرهونة وورفلة الظواغن ومجرٌس ال

بلد سرت وبرقة قبٌلة ٌعرفون بمسراته لهم كثرة واعتزاز، ووضائع العرب علٌهم قلٌلة وٌعطونها من 

فرٌقٌة وبؤرض أد مصر واإلسكندرٌة وفً بالد الجرٌد من عزة، وكثًٌرا ما ٌنقلون فً سبٌل التجارة ببال

كما تحدث  ،(10)فً مدٌنة غدامس، وتحدث القلقشندي عن وجود البربر (9) هذا العهد...."إلى  السودان

ر من البربر، بتفقال عن بنو زناته بؤنهم: "... بطن من لواته من ال ،قبائلهمعن العدٌد من بطون البربر و

ن وذكر هوارة بقوله: "... إ، (11) رة فٌما بٌن اإلسكندرٌة والعقبة الكبٌرة ببرقة..."هوا عومساكنهم  م

العقبة الكبٌرة من برقة، ولم ٌزل األمر إلى  منازلهم بالدٌار المصرٌة وبالبحٌرة ومن اإلسكندرٌة غرًبا

، وٌقول (12)وحلفاإها...."ة تزنا البحٌرةآخر المائة السابعة، ... حتى غلبتهم على إلى  على ذلك

المقرٌزي عن قبٌلة هوارة: "... بؤنها تتناسب بطونها كما تتناسب العرب، وأصل دٌارهم من آخر عمل 

 .( 13) ونزلوا بالد البحٌرة،...." ،أرض مصرإلى  ثم قدم منهم طوائف ،طرابلسإلى  سرت

 -الخاتمة :

                                                           
(

1
 . 2/22ابن األثٌر، الكامل،  (
(

2
 . 026الدمشقً، نخبة الدهر، ص  (
(

3
 . 064المصدر نفسه: ص  (
(

4
 . 4/282ابن خلدون، العبر،  (
(

5
 . 024مثنى بن المسور بن ٌخصب= التجانً، الرحلة، ص هوارة: ٌقال أن أصلهم من البربر وأن أباهم هوار بن ال (
(

6
 . 4/282ابن خلدون، العبر،  (
(

7
 . 262، 4/226المصدر نفسه:  (
(

8
 -قٌصرون -ذكر ابن خلدون أنهم اندمجوا مع العرب وتتطبعوا بعاداتهم وتقالٌدهم وٌوجد منهم العدٌد من القبائل مثل: وٌنفن (

 . 260-4/262بنً سلٌم= العبر،  -بنصورة
(

9
 . 4/260ابن خلدون، العبر،  (
(

10
 . 1/282القلقشندي، صبح األعشى،  (
(

11
 . 096. كذلك: القلقشندي، نهاٌة األرب، ص 291القلقشندي، قالئد الجمان، ص  (
(

12
 . 662. كذلك: القلقشندي، نهاٌة األرب، ص 240القلقشندي،، قالئد الجمان، ص  (
(

13
 . 220-284المقرٌزي، البٌان واإلعراب، ص  (
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وكتابات جغرافٌٌن  فٌها على مصادر تارٌخٌة وكتب انساب استندناومما سبق من سرد لرواٌات 

  -ٌمكن أن نستنتج النتائج االتٌة :  ورحالة 

القبائل تعود فً  هذهوكد أن بر نزحوا من بالد الشام ، وهو ماٌهناك توافق كبٌر الً أن البر - 2

 اصولها الً العرب .

ة بالد الشام غالب سكانها  قبائل عربٌة هاجرت على شكل موجات متتابعة من جنوب قمنط  - 0

 القبائل تعود فً اصولها الً عرب الجزٌرة . هذهالقائل أن  الرأيزٌرة العربٌة ، وهذا ٌرجح الج

المتتبع لحركة األقوام فً الفترة القدٌمة ٌالحظ دالئل على ان الكثٌر من القبائل الحمٌرٌة والكنعانٌة  - 2

  طقة .المن هذهر الكثٌر منهم فً هاجرت الً الشمال االفرٌقً واستق والفنٌقٌة قد

هناك إجماعا بٌن الجغرافٌٌن والرحالة والمإرخٌن والنسابة على تقسٌم البربر إلى قسمٌن أو إلى  - 6

ى الزراعة ، عل وٌعٌشون، لبربر المستقرون وبخاصة فً الشمال وهم ا البرانس فرعٌن رئٌسٌن هما: 

 . لوهم البربر الرحل سكان البادٌة الذٌن ٌعٌشون على الرعً والتنق البترو 

بر ، ولكن الظروف تتفق المصادر التارٌخٌة على أن السكان االصلٌٌن للبالد اللٌبٌة هم البر – 1

 هذهعنها من هجرات متتابعة لعدٌد من القبائل العربٌة  لهذة المنطقة أثبتت اندماج  مالسٌاسٌة وما نج

حتى اصبحوا جزء منهم خاصة بعاداتهم وتقالٌدهم  وتؤثرواالعناصر البربرٌة بالقادمٌن وانصهروا معهم 

 رٌق بٌنهم .لدرجة الٌمكن التف بعد دخول االسالم للمنطقة
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 -مصادر ومراجع البحث :

 اوال : المصادر :

م ( .  الكامل فً التارٌخ ، دار الكتاب 2020ه / 428ابن األثٌر : محمد بن محمد بن عبدالكرٌم ) ت :  -

 م . 2708، بٌروت ،  2العربً ، ط

نزهة المشتاق فً أختراق  م ( .  2244ه /  148درٌسً : أبوعبدهللا محمد بن محمد الشرٌف ) ت : األ -

 م . 2708، بٌروت ،    2اآلفاق ، عالم الكتب ، ط

مراصد األطالع على األمكنة  م ( .2220ه / 927البغدادي : صفً الدٌن عبدالمإمن بن عبدالحق )  -

 م .2716،  2لكتب العربٌة ، طا دار أحٌاء’  مد البجاوي والبقاع ، تحقٌق : علً مح

المسالك والممالك ، تحقٌق : أدرٌان فان   م ( . 2876ه / 609البكري : أبوعبدهللا عبٌدهللا بن عبدالعزٌز )  -

معجم مااستعجم من أسماء البالد   م  ،  2770لعربٌة للكتاب ، تونس ، الدار ا لٌوفنن ،اندري فٌري ، 

 مصطفى السقا ، عالم الكتب بٌروت .والمواضع ، تحقٌق : 

فتوح البلدان ، تصحٌح :   م( .070ه / 097البالذري : األمام أبً الحسٌن أحمد بن ٌحًٌ بن جابر )  -

 م .0888عبدالقادر محمد ، منشورات دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 

، تقدٌم : حسن حسنً  رحلة التجانً م ( . 2229ه / 929التجانً : ابو محمد عبدهللا محمد ) حوالً : -

 م .2702عبدالوهاب ، الدار العربٌة للكتاب ، لٌبٌا ، تونس ، 

جمهرة األنساب العرب ، تحقٌق :   م ( .2846ه / 614حمد االندلسً ) أبن حزم : أبو محمد علً بن ا -

 م .2792دار المعارف ، القاهرة ،  عبدالسالم محمد هارون ، 

األقطار ، الروض المعطار فً خبر   م ( .21ه / 7المنعم ) خالل ن عبدالحمٌري : محمد بن عبدهللا ب -

 م . 2791العلم للطباعة ، بٌروت ،  تحقٌق : احسان عباس ، دار 

صورة االرض، منشورات دار مكتبة  م ( . 740ه / 210ابن حوقل : أبً القاسم محمد بن علً النصٌبً )  -

 م .2770الحٌاة ، بٌروت ، 

المسالك والممالك ، مكتبة المثنى ،   م ( . 720ه / 288سم عبٌد هللا بن عبدهللا ) ابن خرذاذابة : ابوالقا -

 بغداد . 

م ( . تارٌخ ابن خلدون المسماة العبر ودٌوان المبتدا 2681ه / 080ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد )  -

منشورات دار  مقدمة ابن خلدون ، م .2792والخبر ، منشورات مإسسة األعلى للمطبوعات ، بٌروت ، 

 ابن خلدون ، االسكندرٌة .

نخبة الدهر فً عجائب البر   م( .2204ه / 909شمس الدٌن أبً عبدهللا محمد االنصاري ) الدمشقً :  -

 والبحر ، مكتبة المثنى ، بغداد .

م ( .   األعالق النفٌسة ، مطبعة برٌل ، لندن ، 28ه / 6ابن رستة : ابً علً احمد بن عمر ) كان حٌا  -

 م . 2072

كتاب الجغرافٌا ، تحقٌق : محمد حاج صادق ، مكتبة الثقافة  م ( . 20ه / 4الزهري : أبً عبدهللا محمد )  -

 الدٌنٌة ، بور سعٌد . 

’ بسط االرض فً الطول والعرض   م ( . 2096ه / 492ابن سعٌد المغربً : أبً الحسن علً بن موسى ) 

 المكتب تاب الجغرافٌا ، تحقٌق : اسماعٌل العربً ، منشوراتك م ،2716، تطوان ،   تحقٌق : خوان قرنٌط 

مطبعة  المغرب فً حلى المغرب ، تحقٌق : زكً حسن واخرٌن ،   م ،2798، بٌروت ،  2التجاري ، ط

 م . 2712القاهرة ، جامعة القاهرة ، 

قٌق : عبدهللا انٌس تح م ( .  فتوح أفرٌقٌة واالندلس ،098ه / 019ابن عبدالحكم : عبدالرحمن بن عبدهللا )  -

 م . 2728فتوح مصر واخبارها ، مطبعة برٌل ، لٌدن ،  م .2746الكتاب اللبنانً ، بٌروت ،  الطباع ، دار

م ( . الرحلة المغربٌة 2208- 2288ه/ 929 -988العبدري : أبو عبدهللا محمد بن محمد الحاحً ) خالل  -

 م . 2740جامعة محمد الخامس ، الرباط ،  أو رحلة العبدري ، تحقٌق : محمد الفاسً ،منشورات

تقوٌم البلدان ، تحقٌق : رٌنو ودي ارسالن  م ( .2228ه / 920اعٌل بن محمد ) ابو الفدا : عماد الدٌن اسم -

 م .  2068، بارٌس ، والبان مال كوكتٌن داٌسالن 

اد ، دار صادر ، بٌروت ، م ( . آثار البالد وأخبار العب2002ه / 400القزوٌنً : زكرٌا محمد بن محمود )  -

 م . 2747
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صبح االعشى ، شرح وتعلٌق : نبٌل خالد   م ( .2620ه / 002القلقشندي : أبً العباس أحمد بن علً )  -

عرٌف بقبائل عرب أزمان ، قالئد الجمان فً الت م ،2709، بٌروت ،  2العلمٌة ، ط الخطٌب ، دار الكتب

نهاٌة اآلرب فً  م ،2700، القاهرة ، بٌروت ،  0سالمٌة ، طألابراهٌم االبٌاري ، دار الكتب اتحقٌق : 

 م . 2708، بٌروت ،  0ابراهٌم األبٌاري ، دار الكتاب اللبنانً ، طمعرفة أنساب العرب ، تحقٌق : 

المسالك والممالك ، تحقٌق : محمد  م ( .748ه / 267محمد الفارسً )  الكرخً : أبو اسحاق ابراهٌم بن -

 م . 2742العربٌة المتحدة ،  الجمهورٌةجابر عبدالعال ، 

تعلٌق : سعد زغلول ، دار الشئإن ’ م ( . األستبصار فً عجائب االمصار 22ه / 4مجهول : ) خالل  -

 م . 2704الثقافٌة العامة ، آفاق عربٌة ، بغداد ، 

ق : محمد ب ، تحقٌالمعجب فً أخبار المغر م ( .2016ه / 469ن علً الٌمنً ) المراكشً : عبدالواحد ب -

 م .  2742اصدارات محمد توفٌق ، الكتاب الثالث ، القاهرة ،  سعٌد العرٌان ،

ضٌفً  مالبٌان واألعراب ، تحقٌق : عبد المنع  م ( .2664ه / 061ً الدٌن أحمد ) المقرٌزي : االمام ثق -

 م .  0884المكتبة األزهرٌة للثرات ، القاهرة ،  وعثمان عبد المنعم ،

معجم البلدان ، دار صادر ،   ( . م2000ه / 404شهاب الدٌن أبو عبدهللا الرومً )  ٌاقوت الحموي : -

 م . 2797بٌروت ، 

فتوح البلدان ، تحقٌق : محمد بن فتاوي ،  م ( .979ه / 006ن ٌعقوب اسحاق ) الٌعقوبً : أحمد ب -

 م . 0880بٌضون لنشر كتب السنة والجماعة ، دار الكتب الجامعٌة ،   منشورات محمد علً

  -ثانٌا : المراجع :=     

 م . 2790فً التارٌخ العباسً واالندلسً ، دار النهضة العربٌة ، بٌروت  ،  :احمد مختار العبادي  -

سكان طرابلس الغرب ، تعرٌب : حسن الهادي بن ٌونس ، منشورات مركز جهاد  :اسماعٌل كمالً  -
 م . 2779’ اللٌبٌٌن ، طرابلس 

 م . 2747ألمم ، دار التراث ، بٌروت ، طبقات ا:  جرجً زٌدان  -

 م . 2708الحضارة االسالمٌة فً المغرب واالندلس ، مكتبة الخانجً ، القاهرة  ،   :حسن علً حسن  -

 م . 2797تارٌخ المغرب العربً ، منشاة المعارف ، األسكندرٌة ،   :سعد زغلول عبدالحمٌد  -

 م .2770، القاهرة ،  7سلسلة رقم  تارٌخ األدب العربً ، دار المعارف ،  :شوقً ضٌف  -

 م . 2740، مصر ،  0تارٌخ الفتح العربً فً لٌبٌا ، دار المعارف ،  ط :الطاهر الزاوي  -

الدولة   منذ الفتح االسالمً حتى قٌامتارٌخ المغرب فً العصر األسالمً  : عبدالحمٌد حسن حمودة  -
 م .0889، القاهرة ،  2الفاطمٌة ، الدار الثقافٌة ، ط

 م .2740قبائل العرب ، المطبعة الملكٌة ، المغرب ،  :بدالوهاب بن منصور ع -

 م .2714( تونس ،  1البربر ضمن سلسلة كتاب البعث رقم )   :عثمان كعاك  -

 عطا هللا علً محمد رٌة  -
 م .0889تارٌخ المغرب االسالمً ، منشورات مكتبة الرشد ، القاهرة  ،    -

 رة العرب ، ترجمة : عادل زعٌتر ، مطبعة عٌسى البابً ، القاهرة .حضا :غوستاف لوبون  -

 م .2792عصر القٌروان ، دار المغرب العربً ، تونس ، : أبوالقاسم محمد كرو ، عبدهللا قرمٌط  -

، الرباط ،  2البربر عرب قدامى ، منشورات المجلس القومً للثقافة العربٌة ،  ط  :محمد مختار العرباوي  -

 م .  2772

، بٌروت ،  0لٌبٌا هذا االسم فً جذوره التارٌخٌة . منشورات مكتبة قورٌنا ، ط : محمد مصطفى بازامه  -

 م .2791

 .م0888طرابلس ، ، عرب ، منشورات مكتب األعالم والتعبئة أفرٌقٌا وال محمد مصباح االحمر :  -

 م .2744ت ، ، بٌرو 0قادة فتح المغرب العربً ، دار الفكر ، ط : محمود شٌت الخطاب  -

 م .2707اصول البربر العربٌة ، التعاضدٌة والعمالٌة للنشر ، صفاقس ،   :الهادي الزرٌبً  -


