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خٍأل خؤرخز
وأصولهم ليبيا في البربر .1

الفتح قبيل وأماكنها البربر قبائل .2

الليبية للديار اإلسالمية العربية الفتوحات .3

الليبية إلى الديار القبائل العربية هجرة .4

البربر: واصفاً  للخليفة في دمشق بن نصير موسى قال
بالعرب العجم أشبه
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ؤرخ م خؤ٥رحمـٍخىلَّ:آل

أجدادنا أصول ــول ح واملؤرخون األنثروبولوجيا ــاء علم ــف اختل
عرباً أم كانوا ــراً ــلمني برب املس علماء بني جنده اخلالف البربر، وهذا

البربر. أصل منبت في

ــيوعاً ش األكثر البربر ألنها ــتخدام لفظة اس ــنلتزم س بداية
العلم، ودور األكادميية ــر الدوائ في أمازيغ لفظة من ــتعماالً واس
ــوء س ــتدالل بعيداً عن االس حيث من ــيان س كالهما بأن ــاً علم

حساسيات. الفهم وما شاكل ذلك من أو الظن

الذين ــر - البرب أي - ــوام األق ــؤالء ه ــأن اتفاق ب ــبه ش ــاك هن
كتلة هم النيل، ــرب وادي غ األفريقي ــمال الش أغلبيتهم تقطن
حد وإلى ــان واألدي ــات اللهج ــث حي من ــة متجانس ــر غي ــدة واح
ــم يحس لم التي - (البربرية) ــة االمازيغي ــة فاللغ الثقافة. ــا م
ــروف تعرف لها ح حامية - أو ــامية ــا س كونه حيث ــن م ــا أمره
ــمال ــكان األصوليون لش الس بها ويتحدث الليبية، ــة باألبجدي
واجلزر املتاخمة ــراء، الصح املغرب، اجلزائر، ــس، (ليبيا، تون ــا أفريقي

(اللغات ــاوية والش القبايلية منها ــات لهج عدة ــمل فتش لها)،
اللهجات القدمية (وهي ــكية والتماش اجلزائر)، ــكان لس القدمية
والشلحية الكبرى) بالصحراء رحالة قبائل وهي الطوارق لقبائل
(لهجات والروافة والسوس تاشلحت، وهم (الشلوح) ــلحا أو الش
ولهجة بالتاريفيت)، املغرب في األصليني ــكان الس عند ــمى تس
باحمليط األسبانية كناريا جلزر األصليني السكان (لغات ــية اجلونش
يضم ــا وكذلك ليبي غرب في ــة واجلبالي ــة والزواري ــي)، األطلنط
شرق جنوب في واألواجلة غات وسكان الغدامسية إليهم أحياناً

. مصر في سيوه وسكان ليبيا

تامازيغت، بـ البربر عند تسمى املرأة وكذلك االمازيغية اللغة
وتعنى ــغ)، (مفردها: أمازي ــن ئمازيغ بـ ــهم أنفس ــمون يس كما
ــالث مراحل البربرية فمرت بث ــة اللغ ــة كتاب أما ــر”. ــل احل “الرج

تاريخية:

.Libico-Berbere وتعرف الليبية) (األبجدية الليبية 1.املرحلة

الليبية الكتابة ــن م املتطورة املرحلة النوميدية وهي ــة 2.املرحل

.65 صـ التاريخ في ليبيا سكان - بازامه - 1
ــنة 2، س عدد بالعربية)، وعالقتها البربرية ــة (اللغ ــالة ورس جيل مجلة  - ــم جن

1996م.
.133 صـ الليبي احلرف - أصول الصويعي - 2

.41-Brett and Fentress, the Berbers, pp 37 - 3
.351-291 صـ احلرف الليبي أصول الصويعي - - 4

1992م. سنة ،53 جـ ،494 عدد رقم املنهل، مجلة - البربرية - اللغة بالسي - 1
.Brett, op. cit., p 5 - 2

ــل أبري - ــر” بالبرب ــون  االمازيغي ــمية تس ــم “حك - ــادي م ــع: راج - 3
“أمازيغ ــأن ب ــادي ــد م محم ــتاذ األس ــد يؤك ــث حي - 2002www.tawlat.com
السكان الذي ارتضاه ــم االس وتامازيغت للغة. للجماعة وئمازيغن ــخص للش
وليس - التاريخ ــي ف ضارب جذوره ــم اس - وهو هو امازيغ ــهم ألنفس األصليون
القدحية اجلهوية والنعوت من النسب نحوه أو أو توارق زوارية أو جبالية أو البربر

.”...
.14 صـ يونس)، بن الهادي حسن (تعريب الغرب طرابلس سكان -  كمالي

.234-231 قدامى صـ البربر عرب العرباوي - - 4
Cf. Britannica ــر ــادة: البرب م – ــة البريطاني ــارف املع ــوعة ــع: موس راج - 5

.encyclopedia, article: (Berber). Brett and Fentress, p 38
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.Masinissa ماسينيسا امللك حكم إبان

حتى ــالم اإلس من قبل ــتمرت اس وهي التي التيفناغ ــة 3.كتاب

الطوارق. طريق عن هذا يومنا

ثم معه، ومن ــه، علي كلمة البربر ــد وح ــالم، جاء اإلس عندما
ــر ــتني عاماً لنش وس ــة الفاحتني أكثر من خمس العرب من واخذ
انهم رغم ــي أراضيهم ف تعاليمه ــتوطن وتس البربر بني عقيدته
اإلسالم استقر وبعدما مرة. اثنتى عشرة اإلسالم عن وارتدوا ثاروا
دول ــة وكذلك تاريخي ــخصيات ش ــلمني املس البربر بني برزت من
كانوا مما ــر بكثي أكثر ــالم اإلس ظل في قبائلهم ــماء أس ــت حمل
صرف كانت القبلية البربرية الصبغة ذات الدول تلك عليه. وأولى
بربر مالقا حمود في بنو وحكام ــة االدارس كان كما زير. بني دولة
ــني العلوي احلس وأصلهم جذورهم رغم ــة واجلند واللغ الثقافة

الشريف.

ــن الكلمة م ــتقة مش ــل، ومضل ــئ خاط ــح مصطل ــر البرب
ــاً ــي حرفي وتعن ــوروس بارب Barbaros or Barbarus ــة اليوناني

فيهم مبن األجانب، جميع على أوالً اليونانيون أطلقها “األجنبي”.
أزدرائياً معنى اإلغريقي العهد في اللفظة اتخذت وقد الرومان.
التي نسبها اإلغريق الهمجية وبالطبيعة مقترناً بجميع الرذائل
اليونانية، اللغة يجيد ال من على أطلقت ومن ثم أعدائهم. ــى إل
لليونانيني، ــبة بالنس مفهومة غير ــة لغ يتحدث من ــرى باألح أو
لغوى انتماء على وإمنا قائم بذاته، جنس ــى عل يدل ال واملصطلح
أو املصطلح ــس نف ــتعملوا الذين اس الرومان جاء ــب. ثم وحس
الذين أي ــان، الروم ــوار أس خارج يقطنون للذين كانوا ــمية التس
غير ــعوب الش وعلى جميع ــح االصطالح، إذا ص ــم “يترومنوا”، ل
يدل وهذا مما الروماني. - اإلغريقي التأثير أو ــوذ النف الواقعة حتت
على قبائل فعلية أو واقعية سلطة لهم تكن لم أن الرومان على
ثورات هنالك الرومان، وكانت سلطان يتقبلوا البربر لم الن البربر،
ــهرها اش لعل البربر. صفوف في الروماني النفوذ وضد ضدهم،
عاماً، ومن ــتعره 13 مس ظلت التي Tacfarinac تاكفارينس ثورة

لبدة. في ودفنوه واعدموه عليه الرومان قبض ثم

الفينيقيني. االمازيغية تعني في تيفيناغ لفظة - 1
.e Blackwell Encyclopedia of writing systems راجع: - 2

.Ancient near eastern writing systems, p 112
.147 صـ ليبيا في العربي الفتح - الزاوي - 3

بطوطة  وابن تومرت وابن باديس بن واملعز ــفني تاش وابن زياد بن طارق أمثال - 4
الخ. عسكر… بن وخليفة البارونى وسليمان االجدابي ليبيا ومن

واملرابطون، ــون، واملريني الواد)، (عبد ــون والزياني (احلماديون)، ــون الزيري ــة دول - 5
والفاطميون. الرستميون، حفص، وبنو خزرون، وبنو واملوحدون،

.180 اإلسالم صـ تاريخ أطلس - - مؤنس 6
.21-Bosworth, the Islamic dynasties, pp 20 - 7

 . بربر يسمونهم  كانوا والهنود والعرب كذلك الفرس - 8 
.80 صـ التاريخ في ليبيا سكان - بازامه راجع:

.92 صـ التاريخية في جذوره االسم هذه ليبيا - - بازامه 1
.221-220 نفسه صـ املصدر - العرباوي

.80-66 صـ نفسه املصدر - بازامه - 2
البربر. - مادة: املورد راجع: موسوعة

صـ 65. التاريخ سكان ليبيا في – - بازامه 3
.79-78 التاريخ صـ 72، ليبيا في بازامه - سكان - 4

.30-25 صـ اإلسالمي ليبيا تاريخ - البرغوثي - 5
صـ 37. - الفتح العربي - الزاوي 6

ومحمود ــس النم العزيز عبد ــد حملم احلمراء ــراية الس متحف ــل دلي ــع: راج - 7
الهامة الكتابات احلجرية ــن ضم صـ 19، (هامش)، (1977م) أبوحامد ــق الصدي
ذكرى موت ــى إل ــير يش الالتينية باللغة ــي كتاب نقش ــا بلبدة عليه عثر ــي الت
عام دوالبال كرورنيليوس ألفريقيا القنصل ــب نائ أيام تاكفارناس الليبي ــم الزعي

الكبرى. لبدة مبتحف موجود النقش وهذا 23-24م
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عدة في االختصاص أهـل فذهب البربر أصول عـن أما

البربر: بأن رأى منهم من مختلفة اجتاهات
غرب إلى ــرق الش من نزحت ــدة) القدمية (البائ ــراب األع ــن م (1

أفريقيا؛ شمال
ــمال الش من نزحت (جرمانية) ً وحتديدا ــل هندية/أوروبية، قبائ (2

اجلنوب؛ إلى
لهم عالقة ــس ولي ــاميني، س ــوا ليس أي ــول حامية، أص ــن م (3

“الساميني”؛ بالعرب
أخالط. ولكنهم األبيض املتوسط، البحر من جنس (4

رأى ــتعرض كل نس أن العلمية ــة واألمان اإلنصاف ــاب ب ومن
ــانيد وندرس احلجج واألس ــطور، الس بني ما لكي نقرأ حده ــى عل

من ورائها. واألهواء السياسية

به  بأس ال ــطر وش العرب علماء ــب أغل به ــال ق األول، ــرأي ال
أصول أن أي ــني. األوروبي اتصني ــض بع اقره وكذلك ــر البرب ــن م
مرت البائدة التي ــرب الع من املنحدرون ــوم الق أولئك هم ــر البرب
مرده وبعضها ــة”، “العربي بالبالد ــت حل وكوارث ــام جس بأحداث
العصر الذي أعقب باجلفاف ربطها ميكن الطبيعية العوامل إلى
بأن القدمية وروايات العرب النسب صنفت أساطير حيث املطير.

جميعاً هؤالء وكل ــتعربة.  ومس عاربة وباقية: بائدة عرباً ــك هنال
من يخلو بالطبع وهذا كالم ــد، واح جد أي واحد، إلى عرق ــبوا نس
البائدة فالعرب ــلف. الس هم خلف ذاك البربر بأن العلمي اإلثبات
وهم أدمي األرض ــى ــر عل بني البش اثر لها يوجد انقرضت وال ــد ق
من الذين اندثروا. وغيرهم ــود وعاد وثم وجديس ــم كجرهم وطس
“عربية أصول من البربر العرب الذين يرون واملؤرخني العلماء ــن وم
ــدان” واليعقوبي البل ــوح “فت ــب صاح ــم احلك عبد ــن ــة” اب قدمي
األثير ــن واب واملمالك” ــالك ــي “املس ف ــري ــدان” والبك “البل ــي ف
املذهب نفس ــوا ذهب الذين ــابة النس البربر ــن ــل”. وم في”الكام
ــس مؤس اليفرني كيداد بن يزيد أبي بن أيوب البربر بعروبة القائل

وغيره. النكارية، احلركة

الرأي واخذوا بهذا أيدوا الذين ــني احلديث الليبيني البحاثة ومن
خليفة الدكتور واألستاذ مناع الرازق عبد محمد املرحوم األستاذ
كتاب إلى أبحاثهم في واستندوا درسوا عندما التليسي محمد
هؤالء ومجمل وغيرهم. اغسطيني، دى انريكو اإليطالي الباحث

تاوالت: في املقال راجع الوندال على كاباون ثورة عن و
http://www.tawalt.com/archive/kabawen_xhsheem.gif

خشيم. فهمي علي الدكتور وحتقيق جتميع ليبية” كتاب “نصوص من منقول
 ،] برقة ــكان ]س واثنوغرافية تاريخية ــة دراس ليبيا: ــكان - س ــطيني اغس - 1

.34 صـ املهدوي)، أحمد إبراهيم (تعريب د.
صـ 8. املعرب)، (مقدمة ذكره سبق مصدر - كمالي - 2

.61 صـ التليسي)، خليفة حتى 1911 (ترجمة الفتح منذ ليبيا - روسي - 3
.88 صـ املصدر نفسه - - بازامه 4

 .31-Hitti, History of the Arabs, pp 30 - 1
.41-30 ذكره صـ سبق مصدر الصويعي -  

العرب. انساب جمهرة - حزم ابن راجع: - 2 
Hitti, op. cit., p 30 

 .271-268 اإلسالمية صـ األمة تاريخ في والقومية الدين أثر بازامه -
العرب  بني (املطلقة) ــة العرقية الصل ينفون احلزم وابن خلدون ابن ــأن ــاً ب علم

ذلك. في العرب باجلزم علماء من اآلخرين إليه ذهب ملا خالفاً والبربر
 Brett & Fentress, op. cit., p 131   راجع:

نسل من والبتر البرانس بفرعيهما البربر يجعل الذي احلمار بصاحب امللقب - 3
العبر. في كتاب خلدون ابن ذلك ذكر حام - بن كنعان

 Brett & Fentress, op. cit., .279-232 صـ ذكره سبق مصدر - العرباوي راجع:  
p131
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بالد من التي هاجرت العرب البائدة هم من البربر يرون أن املؤرخني
املنطقة، هذه إلى داود نبي اهللا على يد مقتل جالوت بعد الشام
من ومنهم ــبأ، وس قبائل حمير وكذلك بعض أفريقيا، ــمال ش أي
من بني األقوام ــك ــاللة أولئ س هم وكتامة صنهاجة بأن ــول يق
إلى اآلثار علماء بعض نبه وأشار وقد حـمير.  إلى وأحياناً قحطان
من الشام سواحل وسكان البربر بني عرقية عالقة ثمة أن هناك

العرقية. احلضارية وكذلك األثرية الناحية

من قدموا ــي أوروب - ــل هندي اص البربر من ــي، أن الثان ــرأي ال
أوروبا ومنهم فريق في ــروا انتش ثم والقوقاز بفارس ومروا ــد الهن
ــمال الش إلى والبرتغال) ــبانيا (أس ــة االيبيري ــرة اجلزي ــبه ش عبر
ــماء أس بني ــابه التش على الرأي هذا أصحاب ويعتمد األفريقي. 
في تونس حمير وقبيلة ــويدية والس الفنلندية الكيماريني قبائل

باملغرب. عمارة بني وقبيلة

أولئك أوروبية خصوصاً البربر من أصول ذلك يعدون على وبناء
إلى أحياناً ــبونهم وينس ــزرق، ــون ال ــاء والعي البيض ــرة البش ذوى
بأن والسادس ميالدي. علماً اخلامس القرن في الوندال اجلرمانيني
(برقة) ليبيا من الشرقي في الشق خصوصاً الليبيني كثيراً من
جاء كما التمحو ــم قبائل العيون، ومنه زُرق ــرة البش بيض كانوا
الهند-أوروبية. ــرة ظاه من اقدم هي التي ــة املصري النقوش ــي ف
أن ويبدو أوروبا. من وفدوا قد بأنهم النظرية هذه يناقض ما وهذا
والتحنو، التمحو أي األصليني، املنطقة ــكان بأن س األقوال اصح

ــرة، مباش األندلس فتح بعد ــب األمازيغ بالعربية كتب نس في ــاب كت - أول 1
خلدون بن عند والتاريخ النسب راجع

سنة 11 عدد الرباط ــانية اإلنس والعلوم اآلداب كلية مجلة ازايكو، صدقي علي
1985 صـ 52.

لتاريخ العربية ــادر املص كتاب صاحب عليهم ــال أح الذين ــابة النس البربر ــن م
بن أيوب ــى جانب إل و ، صـ 17 ــنة 1983 س البيضاء ــدار ال ــزء األول) ــرب (اجل املغ
ــهل أبوس اإلباضي، بويكيني البرزالي محمد ــداد، أبو بن كي مخلد بن ــي يزيد أب
الكومي، يصدور بن هاني املطماطي، اسحاق بن ــي النفوسي، سليمان الفارس

بن أبي اد املغيلي. اهللا عبد لوا األوربي، أبي بن كهالن
صـ 7-6.  ليبيا في العربية - األنساب مناع  

.4-2 صـ التليسي)، خليفة د. (تعريب ]برقة[ ليبيا سكان - اغسطيني  
وُكلف  لليبيا، استعمارهم إبان اإليطالي اجليش في عقيداً اغسطيني - كان 2
ــابهم وأنس تعدادهم بحصر ــك وذل ــكان البلد س عن معلومات ــة جمع مبهم
عن (1336هـ) 1917م ــنة س ــزه أجن كتاب ــي ف وتقاليدهم ــم ــم وعاداته ودياره
على الهادفة للسيطرة واخلطط ــات ودعم الدراس الفراغ ــد لس وبرقة طرابلس
حتت وكان بال. على لهم تخطر لم التي العنيفة الليبي بعد املقاومة ــعب الش
في إليهم الفضل يرجع الذين الليبيني اتصني من فريق ــطيني اغس ــراف أش
كمالي الذي ــماعيل الباحث إس ومنهم أيدينا، بني هي ــي الت وصياغته ــه هيئت
ــهر اضخم واش من ليبيا ــكان كتاب س بالعربية واإليطالية. ويعتبر كان يكتب
كله لتعريب الفضل ويرجع هذا، في عصرنا ليبيا سكان انساب علم املراجع في
أهل العلم بني في تعميمه سبباً الذي كان خليفة التليسي األستاذ وفهرست

والتنقيب. والبحث
من  فقط بأن كتامة والصنهاجة يقول العبر” في كتابه “ديوان خلدون ابن - 3 

اليمن. في جنوب حمير قبائل إلى أصولهم الذين ترجع البربر
نقالً  ،William McBurney الباحث اإلجنليزي ويليام مكبارنى رأسهم على - 4

.272 صـ والقومية الدين أثر - بازامه عن

وجنوبي أوروبا ــرقي ش جنوب من انطلقت ــعوب القدمية الش - مجموعة من 1
وتكلمت بلغات وإجنلترا، ــيا آس بني أواسط مدار التاريخ على ــرت وانتش ــيا. روس
ــالفية واجلرمانية والس ــة الالتينية واليوناني ــا : منه ــات لهج بعدة ــتركة مش

واألرمينية. واإليرانية والهندية
.50-48 االمازيغية صـ اللغة - شفيق - 2

.30-24 صـ سبق ذكره - مصدر العرباوى - 3
 Gaul الغال ــالد واجتاح ب للميالد 406 عام ــن الراي نهر ــي عبر جرمان ــعب ش - 4
جبال اجتاز ثم ــن وم إيطاليا)، ــمال وش وأملانيا وبلجيكا ــا من فرنس كل (تضم
ــتولى اس 429م ــان. وفي عام والروم القوط ــزم ــبانيا حيث ه أس ــى إل ــس البران
مملكة ــوا أسس حيث إفريقيا ــمال ش في الرومانية ــات املقاطع ــى عل ــدال الون

455م. عام روما ونهبوها احتلوا ذلك غضون 534م. وفي عام حتى عمرت
التاريخ. ليبيا في - سكان بازامه - 5

Cf: Eastern Libyans, by & ــرقيون الش ــون الليبي - ببايتس ــك ــع: اري - راج 6
Eric Bates

.153 صـ نفسه املصدر العرباوي - - 7
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املصرية النصوص عليه دلت كما العيون وزُرق البشرة بيض كانوا

القدمية.

عندما أيقن ابن نوح، حام سالسة البربر من بأن الثالث، الرأي
لعبة بأنها ــا إليه نُظر “الهند-أوروبية”، ــة النظري ــأن ب األوربيون
واألغراض املطامع لنفس وتوظيفها ترويجها وأريد ــتعمارية، اس
من ــول الغربية ــول ذات املي العق ــض بع ــا وتبنته ــتعمارية االس
حامى، اصل من البربر بأن القول إلى ــأوا فلهذا جل املنطقة.  أبناء
صلة العرب ال ــات أن إلثب كذلك لغًة وال ــاً جنس ــوا أوربيني وليس
ــتنبطها اس في أملانيا، عندما ــأت نش النظرية لهم بالبربر. وهذه
1781م/ عام (Schlozer) ــولزر ــاوي تش ــانيات النمس اللس عالم
ولو وفرنسا. بريطانيا بني علماء قبوالً ــرت انتش ومنها 1196هـ،

Francis نيومان فرانسس ومنهم عنها، تخال منهم الكثيرين أن
رفضها الذي البريطاني ــات البربري ــم William عال Newmann

املنصرم. القرن من اخلمسينيات في وتفصيالً جملة

ولغوي، ومن عرقي هو ما احملذور عندما خلط بني حصل ــا وهن
والعكس صحيح. عرق ميكن ان يثبت بها ال اللغة ان هو الثابت

البحر ــوام أق جنس من ــر البرب بأن ــول يق ــع، الذي الراب ــرأي ال
البائدة) (العرب الفينيقيني  من خليط عن عبارة وهم ــط، املتوس
العاربة) والكنعانيني (العرب واملصريني والنوبيني والليبو ــة والزجن
خالفاً وااليبريني واليونانيني ــاردنيني والس والصقليني واالتروسك
العرب ــني ب األبعاد ــي ف تطمح ــت كان التي ــرى األخ ــات للنظري
إلى وأخرى أوروبية الهند- القبائل إلى تارة ــبهم وذلك بنس والبربر
ذهب الرأي وهذا ــاميني. الس العرب غرار إخوانهم ــى عل احلامية،
علماً بأن ــي بازامه. العالمة محمد مصطف املؤرخ ــتاذنا أس إليه

.26 صـ نفسه - املصدر 1
عبد وابن املسيب وهشام الكلبي بن ــعيد س منهم العرب بعض بهذا قال - 2

البر.
.17-16 والقومية صـ الدين اثر بازامه - - 3

.85 صـ املصدر نفسه - - العرباوي 4
.165 ،84 نفسه صـ املصدر - العرباوي - 5

فاللغة واللغة شيء أخر، شيء اجلنس واللغة ، فاجلنس بني خلط ثمة هناك - 6
على دليل ــامي، وخير س أو حامي ــعب الش أن تعني ال ــامية أو س كونها حامية
وإن كانوا ــتعربة) (مس بربر ــم ه الليبيني من ــر الكثي احلديث عصرنا ــي ف ــك ذل
صلتهم عدم ــي ال تعن ــامية س اللغة فكون ... ــة البربري ــر اللغة ــون غي يتحدث

بالعرب جنسا.

نوح

سـام حــام يافـث

شبكة طبعة على ،32 العدد ،5 اإلصحاح التكوين، ــفر س في ورد ــبما - حس 1
املقدس كتاب النصارى جمعية سوسيتي) بايبل ــيونال (إنترناش مبوقع اإلنترنت
وحاماً أجنب ساماً عندما ــئة سنة نوح خمس عمر “كان : نصه ما الدولية. يذكر

اإلسرائيليات. من تعتبر إسالمياً التصانيف وهذه ويافث”.
Cf; e New American Standard Bible (1989) - Genesis, Chapter 5,

.Vers 32
سنة “أفريقيا في كتابه Sergi سيرجى اإليطالي الباحث بهذا قال من - أول 2

1895م/1313هـ”.
ــت الكنعانيني ليس ــمية وتس بالفينيقيني، الكنعانيني ــني ــمى اليوناني س - 3
وهم العماليق، أو باجلبارين ــموا س العربية القدمية ففي املصادر األصل، ــة عربي
الكنعانيني من ولواته ــة ونفوس هوارة بأن يقول من وهنالك البائدة. العرب ــن م
عبد ابن ــة رواي ــب حس وصيدا وجبيل (لبنان) ــور من ص قدموا ــم أنه ــل ويحتم

احلكم.
الطوارق. واحتمال التبو وأسالفهم الليبي اجلنوب سكان هم االثيوب - 4

وذكروا  ــان بالطلي ــميهم نس اليوم هم ــاردنيني والس ــني والصقلي ــك االتروس
فقط. لليبيني وحلفاء كمرتزقة

نوح. ابن سام إلى نسبة يهودية توراتية تسميه هي السامية تسمية - 5
ــالم”  اإلس ما قبل عصور التاريخ في ليبيا ــكان “س كتابه في صنفهم ــث  حي
األولى والصالت بالعرب األولى والصالت الليبيني أوائل البربر: وهم ــالف إلى أس
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وال الالتيني وال ــي اليونان املعجم في لها ال أثر ــامية” “س ــة كلم
لكل ــع األولية وهذه تعتبر مبثابة املراج ــة، العربي مراجعنا ــى حت

األجناس. تاريخ علم في باحث

نظراً حاضرنا، في العلماء أغلب ــه عن تخلى االصطالح وهذا
أكثر من ومعتقداتها الدينية ــا وتاريخه أوروبا ــير بتفس ارتبط ملا
أيجاد بعض ولكن ــة، املنطق تاريخ درس ــم أو لفه محاولة ــه كون
هذا بأن ــلمون املس ويرى ومفهومه التوراتي.  لتاريخهم ــة األجوب

اإلسالم. ضد وحضارته املنحازة حتامل الغرب امتداد لظاهرة

معاً إلى حد ــالفة الذكر العناصر س انصهرت كله هذا ــع وم
وحلت اجلذور، القوم ذاكرة وأمحت من األصول، فيه ضاعت ــد بعي
وإفرازات هي ثمار ــه، خالص غير وأعراق حديثة ــاءات انتم محلها 
متباينتني، وهما طائفتني إلى البربر وينقسم والتاريخ معاً. الزمن
املدنيون، أي ــوت البي أو املدر ــكان واحلضر هم س والبادية. ــر احلض

أهل من ــكان احلضر وس الوبر أو اخليام. ــكان س وهم والبدو الرحل
اخلصبة ــفوح والس ــواحل الس بقرب ــكنون يس وعادة ــار األمص
ــارى واألرياف الصح ــل أه من ــدو ــوارة، والب ه ــة كقبيل ــة الزراعي

كزناتة. الرعاة من وجلهم اجلنوب في والواحات

الكبرى، ــي والصحراء األفريق ــمال الش في البربر جل ــر ينتش
وتوغل بعضهم في ــاحل الس بحذاء ــم ــكن أغلبه ليبيا س وفي
ــالمي اإلس الفتح ولكن بعد ــرى. الكب ــراء الصح وفي ــات الواح
جعل مما ــة الدميغرافي ــة اخلارط ــرت وتغي بالعرب ــر ــط البرب اختل
ــس أس على الليبيني بني التمييز أو ــع اتم ــرائح ش الفصل بني
البربر جموع نحصر أن أيضاً ــتحالة االس ومن ــتحيالً. مس عرقية
مختلفة، أزمان في ــة وتنقلت في املنطق توافدت التي ــرة الغفي
ــاعدتهم س ببعض اجليوب التي احتفظ البربر كله هذا مع ولكن
أهم ومن ــة. عند احلاج ــن غيرهم ع هويتهم وإبراز ــاظ احلف ــى عل
أو ــة نفوس بجبل ــمى وأحياناً يس اآلن اجلبل الغربي، مراكز البربر
هوية على تدل ــميات التس هذه وكل ــل غريان، جب أو يفرن ــل جب
ــاطو) (فس وجادو ونالوت يفرن مدنه أهم ومن البربرية، ــة املنطق
الصحراء غدامس ــي وف ــاحلية، الس مدينة زوارة وكذلك ــاو وكاب
من أسماءها ــتمد ليبيا تس ومدن قبائل وأوجلة. وكثير من وغات
وسوكنة ــالتة ومس ــيلني مثل مصراتة وزليطن وس البربر قبائل

واالنصهار التمازج املنطقة وفترة ــى إل الكنعانيني والبربر: دخول ؛ البحر ــوام بأق
ليبيا. في واليونانيني

.93-92 صـ نفسه - املصدر العرباوي - 1
.238 صـ التاريخ في ليبيا سكان - بازامه - 2

البربر بني والتفرقة البربرية النعرة بث املستعمرون الفرنسيس ولهذا حاول - 3
برمون اجلنرال العربية. ولذا جند ــار وأنص العرب بعض بذلك يحتج كما ــرب، والع
تعليمات وفرنستهم. وكانت اإلسالم البربر من جتريد بوجوب ينادي: Brémond
العلوم: “علموا ــائر وس ــية الفرنس اللغة إلى معلمي Le Glay لوغلى ــنت الكاب
تعليم حتذف أن ــب يكتب: يج وأخر ــالم”، واإلس للبربر ما عدا العربية ــئ ش كل
ظاهرة في يدخل وهذا ــر. البرب من مدارس العربية واللغة ــالمية الإلس الديانة

اإلسالم. ضد املنحازة وحضارته الغرب حتامل
ــن ــالً ع نق  Charles Robert: Politique colonaiales au Maghreb ــع: راج

.15 صـ قدامى البربر عرب - العرباوي
جميع في ”Islamphobia“ ــالم اإلس ــن م التخوف ــن م أالن ــاهده نش ــا م - 4
منها ــة والعلماني ــة الديني ــوص، وجه اخلص ــى عل وأوروبا ــرب، الغ ــات مؤسس

هذا. واعترافهم بذلك دليل على

.144 ،81 صـ االمازيغية القبائل الدراجي - - 1
.13 صـ ذكره مصدر سبق - كمالي - 2

في  ــي وخصوصا الغرب باجلبل ــمى يس وأحيانا ــة نفوس جبل هو ــل األصح لع
ــة نفوس جبل جزء من ليس وجبل غريان جزء منه يفرن ــة، وجبل الالحق ــرة الفت

عند القلعة. نفوسة ينتهي جبل
.78 صـ الليبية البلدان معجم - الزاوي - 3
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ــة ونفوس وورفلة وغريان وزوارة ــفانة وورش زناتة) (آت وزنتان ومزده

وغيرها. اآلن) مسوس (زاوية ومسوس ومراوة واوبارى وغدامس

أغلب بل اندثرت برقة، في للبربر اثر يوجد ال يكاد انه واملالحظ
أو طرابلس مع ــة مقارنًة املنطق هذه في على وجودهم ــل الدالئ
بالبربر عالقتهم ــي ف ــككون يش الذين األواجلة ــتثناء باس فزان،
تعليل ــه ــي، ولعل الليب أو اجلنوب ــرب الغ ــي ف ــم إخوانه ــس عك
عدم لدرجة العالي الذوبان ومستوى والبربر، العرب بني لالندماج
واملراقب ــتحدث.  مس هو وما قدمي هو ــز بني ما التميي أو ــرف التع
بني التماس خطوط أن ــظ يالح ليبيا االجتماعية في ــرات للتغي
من الليبيون ــد فال يج ــى، وتتالش بدأت تضمحل ــر والبرب ــرب الع
أخرى أو ــة بطريق البربر ــى إل ــي انتمائهم ف حرجاً ــة عربي ــول أص
ــواكنة الليبيون البربر في غالبهم كاالواجلة والس يقبل ما بقدر
األصل عند اجلميع ــتخدام العروبة كهوية، الن وغيرهم على اس
جميع إليه ينتمي ــي الت ــالمية اإلس احلضارة االنتماء لدائرة ــو ه
بينهم، ــات للعالق ــي األساس املنظم ــالم اإلس ويعتبر الليبيني،

العرقيتني اموعتني ــني أفراد ب للواجبات واحلقوق احملدد ــل والعام
اجلميع، بني الوثقى العروة باعتبارها ــالمية” اإلس ــريعة “الش هو
احلياة والنظام االجتماعي ــط في من ــابه الكبير  التش إلى إضافة

والثقافي لكل منهما.

ــية الرئيس لآلراء والنظريات احلثيث الوجيز العرض هذا ــد وبع
ــئ طبيعي، ش األقوال هذه ــارب تض بأن نقول البربر، ــول أص ــي ف
التمازج ــير لتفس أصولهم توحيد أرادوا البربر وبعض ــرب الع ألن
وكذلك الترك، أو الفرس بعكس ــالم، اإلس في بينهم حصل الذي
نعرات ألحياء ــتعمارية” “اس محاولة أي على والقضاء ــس الطم
العراق في ــة والبابلي مصر في كالفرعونية ــة إقليمي ــة نزع ذات

والخ. األفريقي الشمال في والبربرية الشام في والفينيقية

بعض عن ــة صدرت وثيق على 2000 عام اوجلة ــى إل لي زيارة ــي ف ــت أطلع - 1
ــميت مدينة اوجلة: “س بأن العروس” “تاج في الزبيدي نقله االواجلة فحواها ما
بني ــي كانت تقطن الت (جهينة) قبيلة من بطن ــم وه اوجل) (بني إلى ــبة نس
تلك ــتقروا في واس اوجل) غرباً ثم رحلوا (بنو احلجاز، ــي ف وينبع ــة (يثرب) املدين
في الوليد ــن ب خالد ــع قاتلت م جهينة ــمهم. وان باس ــميت س ــي الت ــة املدين
عليه اهللا ــى ــول اهللا صل رس مع وقاتلوا اليمنى. ــي انبة فكانوا ف ــة مك ــح فت
فقال: ــول اهللا رس مدحهم وقد ألف. ــم وعدده حـنـيـن ــزوة غ في ــلم وس وآله
دون موالي اهللا، عبد بني من كان ومن ــجع، أش ومزينة، وجهينة، وغفار األنصار،
البربر، النسب إلى دعوة عن االبتعاد أرادوا وبذلك موالهم. ــوله الناس، واهللا ورس

واالستغراب. الشك يثير مما العربية هويتهم على والتأكيد
صـ 22. سبق ذكره - مصدر - كمالي 2

سكان وسيكولوجية عقلية في وأرسوه الكراغلة ذلك فعل كيف ــنرى وس - 3
املنطقة.

.64 صـ قدامى البربر عرب - العرباوي نقالً عن Gautier - 1
.37 صـ (الهامش) نفسه املصدر - - كمالي 2

.113-112 ،82-81 املصدر نفسه صـ - الزاوي - 3
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خؤيسض ىرال ٍخألخئٌَخ ىرخالـخؤ٥رحم

الفتح ــالل خ ــا ليبي ــن تقط ــت كان ــي الت ــة البربري ــل القبائ
قول وهذا جذمني، من تفرعت (24هـ) 643م سنة اإلسالمي في
من واحد إلى بالبربر ــابون النس حيث ينتهي واملؤرخني، ــابة النس

البتر. أو البرانس اصلني:

معروف، هو األصليني، كما أفريقيا ــمال ــكان ش هم س البربر
قبلي نظام ــي ف احلجري العصر منذ ــة في املنطق ــوا عاش حيث
أنفسهم إلى ينسبون واصبحوا العرب، املسلمني قدوم مع تطور
نسبوا عندما العرب فعل كما متاماً البرانس، أحد اجلذمني البتر أو
غير تاريخياً التقاسيم وهذه عدنان. أو قحطان إلى إما ــهم أنفس
لم يجدوا البربر الذين إخوانهم ــي ف العرب تأثير هو وإمنا ــة، دقيق
الذين العرب مع التقارب ــر البرب ــر يفس لكي هذا تقبل في حرجاً

الضيوف. وتعني “ ئبياتن “ بـ أحياناً ينعتونهم كانوا

مرت التي والتغيرات ــة املنطق في التحوالت لطبيعة ــراً ونظ
باختصار ولو ــل القبائ هذه ذكر وجوب ــرى ن البربرية ــا اخلارطة به

الشرائح مع التاريخي وتفاعلها تطورها إطار في ــها ندرس لكي
بعد: فيما األخرى الليبية

تسمية إلى يرجع ليبيا ولبده اسم بأن اصل قول هنالك - لواتة
أول وأطراف طرابلس، ــرت في برقة وس تقيم كانت القبيلة. هذه
إيجابية، لإلسالم املناصرين أكثر من ثم أصبحت ــلمت أس قبيلة
إسالمي قائد أول وبرز منهم ــالم. في اإلس ــرف مش لها دور وكان
ــان حملة حس ضمن اللواتي ثروان ابن هالل وهو بربرية أصول من

املنطقة. (74هـ) في سنة 693م نعمان بن

ــس بطرابل ــا منازله ــط حتي ــاذ األفخ ــرة كثي ــرة - كبي ــوارة ه
وترهونة ورفلة خلدون بطونها كما ذكر ابن واشهر جهة، كل من
ــي مصراتة ف أغلبها ــتقر اس وبعد التعريب ــان. وغري ــالتة ومس
ــهموا اس ــة. نفوس وجبل االحامد واجلفرة ــاحل وس ــا وضواحيه
711م (93هـ) ــنة س في فتح األندلس ــرفاً ومش كبيراً ــهاماً إس
ــى املذهب عل ــوارة ه ــت كان ـــ). (831ه 1427م ــنة س ــة وصقلي
الفاطميون، ــملهم ش ــتت ش ولكن اخلوارج، ــروا وناص ــي اإلباض

.62-61 ،57-56 صـ سبق ذكره مصدر - الدراجي - 1
واملادغيس. خلدون البرانس ابن وعند - 2

.15-14 صـ ذكره مصدر سبق - كمالي  راجع:
.31 صـ - تاريخ ليبيا اإلسالمي البرغوثي - 3

سابق. مصدر مادي- - 4

.29 صـ املهدوي) (تعريب د. سكان ليبيا - - اغسطيني 1
.25 صـ ذكره مصدر سبق - كمالي - 2

.132 صـ العربي تاريخ الفتح الزاوي - صـ 61. - املصدر نفسه البرغوثي - 3
.211 صـ نفسه املصدر - 4

. 284 -283 صـ كتاب العبر - خلدون ابن - 5
.21 صـ ذكره مصدر سبق - كمالي - 6

مروان بن أيام ظهر اإلباضي بن يزيد اهللا عبد إلى نسبة واإلباضي اإلباضية - 7
ــر الهجرة. وإباض (بكس من أوائل القرن الثاني في أمية آخر خلفاء بني ــد محم
وقعة كانت عندها اليمامة ــمعاني قرية بعرض الس ــاب انس في كما الهمزة)
يزيد، وهو بن اهللا عبد والد أسم إباض وقيل الكذاب، مسليمة مع وليد بن خالد

اإلباضية. ينتسب متيم، وإليه بني من عبيد بن مرة بني من
.211 صـ نفسه - املصدر الزاوي - 8
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(و ــل جلهم فارحت ودان، ــي قتل ف ولكنه ــوش ــم قراق به ــش وبط
في ــواء منهم س هوارة) إلى مصر. ومن تعرب ــة من خاصة زويل

مالك. مذهب اإلمام على هم تونس مصر أو ليبيا أو

ــفانة. وجنزور وورش األربع النواح جهة في تقيم كانت - ــة زنات
150 طرابلس قرابة ــوا حكم الذين الزناتيني خزرون بنو ــهرهم أش
مدة. أطول ليبيا حكمت العائلة التي منهم يجعل وهذا ــنة، س
- فاحت زياد بن طارق - ــلم مس قائد بربري ــهر اش خرج منهم ولكن
كذلك الوبر، أهل ومن رعاة اإلبل ــن م الغالب في زناتة ــس. األندل
خرج زناتة هذا. ومن يومنا حتى ــس في غدام اجليوب بعض لهم
جانب إلى للفاطميني ــدت تص وقد واملرينيون. ــون الزياني ــكام احل
وكادت ــليم وُس هالل بني عربان ــدة وحاربت بش باديس ــن ــز ب املع

األخرى. في القبائل منهم تبقى من ثم اندمج للفناء، تتعرض

تاورغاء ــمال ش الواقعة املنطقة ــتوطنت وقد اس - ــة نفوس
ــتهرت اش مركزها. القدمية ــة وكانت صبرات طرابلس ــواحل وس
إلى ــحبت انس ثم (283هـ)، 896م ــة حكم االغالب ــد ض بثورتها
نفوسة خلعت عند ظهور العرب. وإلى جنوب كاباو اجلبل الغربي،
وأغلب سكان نفوسة، بجبل فسمى الغربي اجلبل على ــمها اس

باجلبالية ــمى يس أو ما - تعربوا وان أصول بربرية الذين من ــل اجلب
منها. - ينحدرون

ــاحل االحامد وس ــده ولب ــيلني اخلمس وس ــت قطن ــة - كتام
تونس ــة في االغالب ضد ــني الفاطمي ناصرت ــاورة، ا ــق واملناط

العراق. في والعباسيني

قبل وجودهم ــت وقاوم الروم ــاوأت ن قبيلة ــر أكث ــة - صنهاج
في ومعظمها ــس طرابل غرب ــم تقي كانت ــالمي.  اإلس ــح الفت
ــاطئ الش ووادي ــيناون وس مزدة في وجنوباً الغربي، ــل زوارة واجلب
منها وخرجت األفريقي الشمال في بسيادتها والقطرون. ُعرفت

واحلماديني واملرابطون. الزيريني مثل حاكمة سالالت

منطقة فزان ــميت وس وفزان، برقة ــي ف تقيم كانت - ــة زويل
جوهر ــي الفاطم القائد ــع م رجالها ــم معظ ــل ــمها، وارحت باس
ــمى زويلة. تس صغيرة مدينة بفزان والزالت مصر، إلى الصقلي
ــمهم باس منارتان ــم بجانبه عظي باب فيوجد ــرة في القاه ــا أم

زويلة. باب - وهو

.239 ،234-233 صـ نفسه املصدر ت 1

.330 ،320-319 صـ نفسه املصدر ت 2
.269 صـ نفسه املصدر ت 3

قبيلة زياد من بن طارق إن يقول البعض .27-26 صـ نفسه املصدر - كمالي ت 4
من زناتة. كونه األرجح ولعل مغراوة،

.145-143 صـ ذكره سبق مصدر - الدراجي ت 5
.337 صـ ذكره سبق مصدر - البرغوثي ت 6

.467 ذكره صـ سبق مصدر مناع - ت 7

املصدر - كمالي .263-262 ،258 ،255-254 صـ ذكره سبق مصدر - الدراجي - 1
نفسه صـ 25.

.234-233 نفسه صـ املصدر - الزاوي - 2
.24 صـ ذكره مصدر سبق - كمالي - 3

.28 ،26-25 - مصدر سبق ذكره صـ البرغوثي - 4
الطوارق والتبو. اصل بأنهم هناك قول - 5

.263-262 العربي صـ الفتح - تاريخ الزاوي - 6
نفسه. املصدر - كمالي - 7

،(Slavs) البلقان من صقالبة أصالً الصقلي ألنه وليس الصقلبي جوهر هو - 8
صقلية. وليس

.Hitti, op. cit., p 619 - 9
- راجع: املقريزي .79-78 صـ برقة في العهد العثماني األول تاريخ - بازامه - 10
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الكبير، ولعلها سرت خليج وحول ودان في تقيم - كانت مزاتة
ــوكنة س وخصوصاً الواحات ــكان س منهم في البقية اندمجت
ثم ــالم اإلس اعتنقت بهوارة). امتزجوا بأنهم يقول من ــك (هنال

وناصروه. وحسن إسالمهم فيه مجدداً دخلت ثم ارتدت

ــتوطنوا اس وهوارة ــن لواتة م خليط انهم ــال يق - ــة األواجل
استنبت شجر من أول كانوا وزويلة. وغدامس وسيوة واحة اوجلة
على والزالوا باألرض، واالرتباط والتقوى بالورع واشتهروا النخيل،

الشيم. وحسن الكرم وعلى قمة لنخيلهم أوفياء حالهم

غدامس حول ــي الليب في جنوب ــم يعيش أغلبه - ــوارق الط
وسهول تسيلى وفي معظم أودية قران وجبال وجانيت غات وفي
والنيجر ومالي اجلزائر وخاصة - دول اجلوار ــي ف امتداد ــم وله ادرار،
إخوانهم ــدة هبوا لنج ما ــراً وكثي واللثام، ــم بزيه ــتهرون ويش -

الشمال. في املسلمني

ملطة قبائل ضمن صنفهم حيث اليعقوبي بذلك قال - التبو
ــبهم وينس أمازيغيتهم عنهم ينفي من ــك هنال ولكن ــداً، حتدي
جبال في الصحراء ــكن س من أقدم العنصر األفريقي. أو لألثيوب

مروراً بالقطرون احلدود التشادية إلى أقصى اجلنوب في ــتي تيبس
الصيد على ــون ويعيش الكبير، ــواو والواو الناموس وال ــرة والكف

الصحراء. القوافل عبر والزارعة وقيادة والرعي

 

Cf; Clapperton, اخلطط واآلثار.  ذكر في واالعتبار املواعظ املقريزية) ــط (اخلط
Difficult & Dangerous Roads, ed. by Bruce-Lockhart and Wright,
القاهرة في بناء لعب الدور الرئيسي من البعض بأنهم هم (F.N). يزعم p 51

الفاطميني. إمرة الشريف حتت وأزهرها
.71-69 ،63 ،40 صـ نفسه املصدر بازامه - - 1

.66 صـ ذكره سبق مصدر - مناع - 2
.524-523 صـ ذكره سبق مصدر - اغسطيني - 3

.359 صـ نفس املصدر - 4
.19-18 صـ نفسه - املصدر البرغوثي - 5

.118 صـ األول العثماني العهد في برقة تاريخ - بازامه - 6

أصل عن” ــنكورة) الش ــيرة عش من (دازي ــر عبدالرحمن توقوميي عم ــب كت - 1
ً مؤكدا 2004م ــطس أغس بتاريخ 18 - ــل جي ليبيا موقع في ــان” ــو والقرع التوب
ــادية التش القرعان قبيلة مع تلتقي التبو قبيلة “أن األبحاث ــض بع عن ــالً وناق
أم اليمن إلى ترجع القبيلتني هل في اختلفوا واملؤرخون والدم، واللغة العرق في
نتيجة إلى توصل وبحث تقصي بعد أنه ويكتب الفراعنة، إلى أم الصومال إلى
بدورهم والصوماليون الصومال، والتبو يرجع إلى ــان القرع أصل أن إلى مبدئية
مع بعض األخوة احتكاكي ــد وعن ويقول: اليمن”. في ــى إلى أصل عرب ــون يرجع
املفردات، بعض وفى والعادات، ــكل الش في كبيراً ــابهاً تش وجدت الصوماليني
قرى، اناكزا. تبو، ــم إلى تنقس (قرعان) ــمى تس الصومال قبيلة في أن وأزيد بل
حيث ومن ــاً، القرعان متام مثل ــل اإلب يرعون حيث كينيا ــي ف ــرون وهؤالء ينتش
من الدرجة ــارب األق وكل واخلالة ــم بنت الع ال يتزوجون ــم أنه وجدت ــادات الع
القرعانية مع اللهجة تتطابق املفردات ــض بع لديهم وكذلك والثالثة، الثانية

كامن. أهل لهجة حتديداً
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: قائالً العاص بن عمرو بن اهللا عن عبد أثُر

باحلجاز  مالى لو ال “و
لنـزلت برقة،

اسلم منـزالً اعلم فما
منها”. اعزل وال

ألـخ�حنخؤيسَّضخسـخؤهحمر
رخؤال ؤالجلُّخجم

امليالد، وقد الثالثة قبل األلف ــا قبل م إلى العرب يرجع تاريخ
السبئية، الدولة منها متعددة وممالك دوالً اإلسالم قبل ــأوا أنش
ــنة. والغساس واملناذرة، ــاط، واألنب واحلميرية، ــان، وقتب ــة، واملعيني
اإلسالم باسم فجر ــبقت س التي سنة ــون واخلمس وتعرف املائة
الوثنية القبائل ــن م ــرب مجموعة الع كان ــا وفيه ــة”، “اجلاهلي
دخل إذا حتى ــر ممزق. ش القبلية اخلصومات متزقها مجملها، ــي ف
وتنضوي تنادى بالتوحيد متماسكة أمة اإلسالم غدوا العرب في
متعددة عصور إلى اإلسالم، بعد العرب، تاريخ ــم يقس رايته. حتت

أهمها:

وفيه أشرقت (11هـ) 610-632م العطرة النبوية عصر الدعوة (1

تاريخها. في األولى للمرة وتوحدت اإلسالم بنور العربية اجلزيرة

بدأت  وفيه ـــ) (11-40ه 632-661م ــدين الراش اخللفاء ــر عص (2

اجلديدة. الدولة قواعد وأرسيت الفتوح

.226 صـ جـ 1، وزويلة) (برقة البلدان - فتوح البالذري

86-Hitti, op. cit,. pp 49 - 1
.Hitti, op. cit., p 42 .86-85 صـ اإلسالمي العربي اتمع بخيت - - 2

(اجلاهلية). مادة: - موسوعة املورد راجع: - 3
.4-Bosworth, op. cit., pp 3 - 4
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ــعت اتس وفيه (41-133هـ) 661-750م األمويني اخللفاء عصر (3

احلضارة العربية. بذور وغرست الدولة رقعة

وفيه ـــ) (132-656ه 749-1258م ــني العباس ــاء اخللف ــر عص (4

ــة واليوناني ــة والتركي ــية والفارس ــة العربي ــات الثقاف ــت متازج
ُعالها. أوج وبلغت والهندية

وفيه (138-897هـ). 756-1492م ــس األندل ــي ف العرب ــر عص (5

كلها. ــي أوروبا ف من أرقى البلدان ــالمية اإلس ــبانيا أس أصبحت
(657هـ) 1258م ــنة س ببغداد ــية العباس اخلالفة ــقوط وبعد س

اإلسالمية. العربية احلضارة شمس أفلت

والوحي 610م، ــنة س ــم العال على ــالم اإلس ــمس وببزوغ ش
بعد غرباً ــدون ااه العرب جند ــه اجت جمعاء، ــرية بتبليغه للبش
642م (21هـ) إلى ــنة بن العاص س ــرو عم يد ــقوط مصر في س
حمالت ــر عش الليبية ــار بالدي ــرت م فقد ــي. ــمال األفريق الش

نصير. بن موسى إلى بن العاص عمرو من ابتداًء إسالمية

وقريبه العاص بن اخلطاب لعمرو بن عمر اخلليفة إذن ــا وعنده
ــنة /3642م س ذلك وكان ــة، ــرى لفتح برق الفه نافع ــن ب ــة عقب
ومت بعدها أجدابيا؛ ومن ودرنة وانطابلس،  ففتحت طبرق (22هـ)،

وعلى القبائل البربرية مع ــلمية وبطرق س الدماء إراقة بدون ذلك

اجلزية. ودخل على دفع املسلمني العرب هادنت التي لواتة ــها رأس
الثغور على للرباط واصبحوا النواة األولى ــالم اإلس منها ــطر ش
الفتح، ــبات مكتس عن للدفاع اجلديدة، ومبثابة قالع ــالمية اإلس
املستقبلية. ملد الفتوحات األمامية اخلطوط في جندة ومحطات

أرطأة أبي بن ــر بس إلى الفتوحات أوكلت مهمة بعدها ــن وم
(23هـ)، ومن 643م ــنة س وفزان زويلة إلى بدوره جنوباً عرج ــذي ال
الغرب إلى العاص بن عمرو بقيادة قوافل ااهدين اجتهت بعدها
الفتح لها كتب ــى حت لبثت ما التي طرابلس ــوب ص ــمالي الش
(23هـ)، 643م ــنة س حصارها من ــهر ش بعد ــلمني املس يد على
بن عمرو عاد وبعدها ــروس وش ولبدة وصبراتة ــرت فتحت س ثم
في برقة راس حامية على نافع بن عقبة مصر، تاركاً ــاص إلى الع

سرت. في أبى أرطأة على رأس حامية أخرى بن بسر وظل

قبيلة ــيما س اجلديد ال الدين ــن ع البربر قبائل ــض بع ــدت ارت
الثالث اخلليفة عهد سرح في بن أبي اهللا عبد إليها فرجع مزاتة،
(29هـ) 649م سنة إليه عقبة وحاميته، وانضم عفان، بن عثمان
ــة والتابعني، حتى الصحاب من القدر جليلة ــة كوكب فيه بجيش
ــبطان الس بينهم من ــة،  العبادل ــش بجي احلملة ــك تل ــميت س

.6-Op. cit., pp 5 - 1
.10-Op. cit., pp 7 - 2

.13-Op. cit., pp 11 - 3
مصر إلى الفاطمية انتقال اخلالفة حتى العربي منذ الفتح ليبيا - ــي - املزين 4

.28-27 صـ
(بنغازي). وشحات واملرج وتوكرة وبرنيتشي سوسة : هي مدن خمس تعني - 5

صـ 42-41. ليبيا في العربي الفتح تاريخ  الزاوي -

اويا تسمى وكانت قبلها اطرابلس؛ سماها من أول العاص عمرو بن إن يقال - 1
وصبراتة. وطرابلس املدن الثالث لبدة وتعنى وتريبولى وتريبوليتانوس

.73 صـ املصدر نفسه - - الزاوي 2
صـ 49-45. املصدر نفس - 3

اآلن اندثرت ولكنها ــة نفوس جبل في جادو مع البربر مدن إحدى أهم كانت - 4
أطالالً. وأصبحت

.73-72 املصدر نفسه صـ - 5
نفسه. املصدر - 6

عبد وهم: اهللا تبدأ أسمائهم بعبد من الصحابة ــبعة س فيه اجتمع - ألنه 7
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بن اهللا عبد ــم به حلق الزهراء، ثم ــني أبنا واحلس ــن الكرميان احلس
بني اإلسالم واستمر ــن إسالمهم. وحس فرجع البربر مبدد، الزبير
البربر جميع يدخل ولم ــنة أكثر من 66 س البربر في قبائل كر وفر
(93هـ) 711م ــنة س في األندلس فتحت أن بعد إال ــالم، اإلس في
التونسي، اجلنوب في منطقة اجلريد من بربر بن زياد، طارق بقيادة
جذوراً له وأوجد أفريقيا وشمال ليبيا في اإلسالم استقر وعندها
العبر: كتاب في خلدون ابن ــه قال وهذا ما على أراضيها. ــخة راس
يثبتوا مرة، ولم ــر اثنتى عش ــالم اإلس أفريقية عن في البربر ارتد

نصير. بن عهد موسى إال في اإلسالم على

العرب قبائل هجرة ثم ومن - لليبيا اإلسالمي الفتح غبار وفي
املذابح فكانت هنالك الدماء، من كثير فيه - سالت املنطقة إلى

والقتل ــن العرب، للمجاهدي اجلماعية القبور ــا من الطرفني، وم
دليل وتشويه الرجال، إال التمثيل بل قبائل البربر، ــتيت في والتش
من الفريقني بها كال ــى يتحل التي والصالبة ــدة الش صارخ على
تناسى ما سرعان ولكن بأس، وشدة وعناد أنفة من والبربر العرب

الدين. هذا البغضاء واندمجا في الفريقان

فنقضوا املشرق في بالفتنة املسلمني انشغال البربر استغل
ممن بعض ثبت ذلك منهم، ومع اسلم ممن أعداد عهودهم وارتدت
وتلك الفاحتني العرب من كانوا من وتآزر مع ــالمه إس ــلم على اس
ــار الليبية. الدي في ــالم لصرح اإلس اللبنات األولى ــدى إح كانت
أصبحت أنها ــد ح إلى فيها ــالمي اإلس الفتح ــخ ترس بعد ومن
نحو منها فتنطلق ــالمية، اإلس للجيوش متقدمة قاعدة مبثابة
في التنظيم وإعادة للتمركز إليها ــحب تنس أو واألندلس، املغرب
من ــحب انس عندما البلوى بن قيس زهير فعل كما حالة الهزمية
ــنة س بن نافع بن ملزم لعقبة ــيلة كس قتل أثر برقة القيروان إلى
أفريقية على ــالب القيروان، وانق ــتيالئه على واس ـــ) 682م (63ه

املسلمني.

ــنة س نحو أفريقية بجيش ــان النعم بن ــان حس بعده ــه توج
ااهدين إليه عدد من وانضم بطرابلس ـــ) حتى نزل (76ه 695م

بن اهللا عبد اخلطاب، بن عمر بن اهللا عبد العباس، بن اهللا سرح، وعبد أبى بن اهللا
العاص. بن عمرو بن اهللا عبد اهللا بن الزبير، عبد مسعود، عبد اهللا بن جعفر،

وأمه (1هـ)، 622م عام املنورة اإلسالم في املدينة دولة في ولد طفل أول كان - 1
اهللا ــول رس إلى جاءت به عنهم تعال اهللا رضي ــق بكر الصدي أبي ــماء بنت أس

فحنكه. والسالم الصالة عليه
.27-17 صـ الصحابة من الليبية البالد في دفن ممن االهابة - القطعاني - 2

ــتراه  اش فقد األمويني عهد أفريقيا في نصير والي بن ــى موس موالي أحد كان
العسكريني، املسلمني القادة ابرز من لطنجة. والياً اصبح ثم يديه، على واسلم
طارق) (مضيق جبل ــمه باس عرف املضيق الذي فاجتاز لفتح األندلس ــله أرس
؛ والبرتغال) (أسبانيا ايبيريا جزيرة شبه من أخرى وأجزاء وطليطلة قرطبة واحتل
فعاقبه به سمح له مما ابعد إلى الفتح في طارق إليغال يرحت لم موسى أن ويبدو

من القيادة. بالعزل
زياد. طارق بن مادة: - املورد موسوعة راجع: - 3

ولم الطاعة إلى البربر يخلد ولم يستقر، لم ــالم اإلس بأن يقول من هنالك - 4
ماتيا بنت داهية ــة البربري الكاهنة مقتل بعد إال ــالم لإلس ــهم نفوس تطمئن
ولكن ــيلة. مقتل كس البربر بعد زعامة تولت بن النعمان، التي ــان حس يد على
ــالم املنطقة لإلس خلضوع ــر كمؤش األندلس ــح فت ترجح ــواهد ش ثمة ــت كان

وكاملة. قطعية بصورة
.147 صـ العربي الفتح - الزاوي - 5

.299 صـ نفسه املصدر - 6

جذع نافع بن عقبة أن : العربي” الفتح من “ليبيا كتابه في ــي د. املزين ــل - نق 1
جنوب (في النيجر) خاور قصور ودان وإصبع ملك في مزاتة النصرانية ــك مل أذن
كليهما على وفرض نفسه، له تسول وملن لغيرهما وعبرًة وزجراً لهما تأديباً فزان

عبدا. 360 غرامة
صـ 8. سبق ذكره - مصدر - كمالي 2

63-60 صـ سبق ذكره - مصدر البرغوثي - 3
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أن دون وطرابلس برقة اجليش اجتاز أن ــى عل يدل مما والبربر، العرب
ليستطلعوا إحدى طالئعه حسان أحد. وأرسل مسيرته يعترض
بربري أول وهو اللواتي، ثروان بن هالل بقيادة أفريقية في احلال له
أن معظم على ــة ــلمني دالل املس جيوش قيادياً في دوراً ــتلم يس
اطمئنان العرب وكذلك ودعوته، لإلسالم اطمأنوا ليبيا في البربر
وترسيخاً لالخوة الدين أعداء جنب ضد إلى جنباً البربر للقتال مع
اإلسالمية الدعوة انتشرت وبعدها العقيدة اإلسالمية. ظل في

أهلها. وبني البلد ربوع في التعريب وعملية

واألنصار من ــن املهاجري من كثير كان ــني الفاحت ــي صفوف وف
اليمن وعرب دملج وبني ــنة من الغساس وكذلك ــزرج، واخل األوس
وميدعان وعنث مهرة وجذام وُجتيب وصدف؛ وكذلك أزد وخلم ــن م
باقي هون وبني قرة وبني وغطفان وجشم ربيعة وبني فزارة وبني
مناطق ــي ــتقرار ف عائالتهم لالس مع ــوا أت الذين ــرب الع ــل قبائ
وصاروا فيها؛ اخلالفة وتوزعهم دار إلى وضمها فتحها الرباط بعد
اإلسالمي تكون اتمع هؤالء فشيئاً، ومن ــيئاً ش فيها يتكاثرون
ــتقبال الس ــال ا ــح ــا ليفس ليبي ــي ف األول ــري” “العربي/البرب

الشرق. من املندفعة الكبرى الهجرات العربية

صلحاً الليبية الديار بن العاص ملعظم عمرو وضم فتح وبعد

وكان واليته، ــى إل جاورها ــس وما وطرابل ودان  ــتثناء باس ــاً وطوع
أي مطلقاً، حكماً ــا عليهم حكمه كان مصر، على ــاً والي حينها
املسلمني خليفة أمام أعماله فقط ــؤوالً عن أي مس عامة، والية
األمور الوالية العامة ــملت وش املدينة املنورة. في العاصمة ــي ف

التالية:

ما ــب حس ــكري العس وترتيبها ــوش اجلي ــر تدبي ــي ف ــر النظ (1

؛ أرزاقهم وتقدير العسكرية احلالة تقتضيه

؛ وتعيني وتقليد العمال والصدقات اخلراج وتفريق جباية (2

ــر ونش والتبديل ــر التغيي من ــه وأهل ــن ــظ الدي وحف ــة حماي (3

؛ دعوته

؛ الناس وحقوق اهللا حق في احلدود إقامة (4

األمور من ذلك وغير … النـزاعات في والفصل القضاة تعيني (5

والدنيوية. الدينية

عمرو بن ــلطات س اخلطاب عمر بن اخلليفة قلص ومن بعدها
والبقية الصالة، في واإلمامة اجليش على قيادة ــاص لتقتصر الع
ــميه نس ما ــه، أي بنفس اخلليفة يعينهم ــاص عمال اختص من
اهللا بعد - ــع يرج الفضل ــن املركزية. ولك ــاإلدارة ب ــا ــة عصرن بلغ
ــالمية، اإلدارة اإلس ــس ــاء أس إرس في نافع بن عقبة إلى - تعالى
(22-49هـ)، 642-669م من ــنة قرابة 28 س ليبيا في مكث حيث

.61 صـ نفسه املصدر البرغوثي - .57 صـ سبق ذكره - مصدر - املزيني 1
.133-131 - تاريخ الفتح صـ الزاوي - 2

برقة، لنـزلت مالي باحلجاز ال قائالً: ولو العاص بن بن عمرو اهللا عبد ــن ع ــر اُث - 3
منها. اعزل وال اسلم منـزالً اعلم فما

.14-9 صـ ذكره سبق مصدر - مناع - 4
العاصمة ودان ــا فيه ــا مب اجلفرة واحات ــن كل م ــم ــت تض كان ودان ــة مملك - 5
بن مدركة خزمية بن الهون بني التي تنتسب إلى هون بعد وفيما وزلة، وسوكنة

من العرب العدنانيني الذين جاءوا من معد بن بن نزار مضر بن إلباس بن (عامر)
ذكرنا أعاله. كما اإلسالمي العربي الفتح مع احلجاز

.73 صـ العربي الفتح تاريخ - الزاوي راجع: - 1
.69 صـ ذكره سبق مصدر - البرغوثي - 2
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والتمكني والعربية اإلسالم ــر نش على عكف من أوائل من وكان
بني ومتداولة ــمية رس لغة والعربية للجميع مبعوث كدين لهما

واخلاصة. العامة

عن منفصلة ــق إدارية مناط ثالث إلى ــمت ليبيا وبعدها قس
(55هـ): 674م سنة بعض

حكامها يعيني لها ــس)، (تون أفريقية والي وتتبع - ــس طرابل (1

أمورها؛ تدبير على ويشرف

على ــرف ويش حكامها لها يعني الذي مصر والي وتتبع - برقة (2

شؤونها؛ تسيير

مبهامها، للقيام قبائلها ــاء لزعم تترك كانت ما غالباً - ــزان ف (3

طرابلس والية كانت الواليتني، وغالباً إحدى تتدخل األمر ــزم ل وإذا
في فزان. تدخالً األكثر

السكان من وقبوالً ــتقراراً العربية اس واللغة ــالم اإلس وازداد
واليته دامت الذي ــان النعم بن ــان حس فيعهد الوالي األصليني
وأركان قواعد فأرسى (82-85هـ)، 701-704م فقط ــنوات س ثالث
أمور من وغيرها اجلبايات وفرق واخذ الدواوين فدون احلديثة، اإلدارة
ألجهزة التعريب حلركة ذلك مواكباً وكان الدولة، ــئون ش ــيير تس
عهد في ــمية جدياً وصبغة رس ــذت منحى وأخ األموية. ــة الدول
اإلدارة أدوات وعربت أدخلت 685-705م، حيث مروان بن امللك ــد عب

والنظام البريد ــل مث ــارات ااورة احلض ــة عن املقتبس للتنظيم
األمور. من اخلامت والشرطة وغيرها وديوان املال وبيت احلربي

تفاهم ــة العربية كلغ ــة اللغ ــم تعمي ــى عل ــان حس وعمل
أداة ــت أمس ألنها أفواجاً، عليها واألفارقة ــر البرب ــة، وأقبل وكتاب
لغة واحدة إلى في أمس احلاجة حيث كان البربر والتعامل، للتعبد
عن وبعدها البربرية اللهجات ــالف الخت نظراً جميعاً، يفهمونها
البربر. فاللغة من ــت زناتة ليس أن بعضهم ــب حس حتى بعض
حيث الساحة في الدارجة األخرى اللغات من أقوى كانت العربية
ــعر من الش مجيد ماٍض لها لغة وكذلك ــلطان، الس كانت لغة
وعنفواناً، وقداسة الكرمي وزادها قوة القرآن فزينها األدبي، والتراث
العلماء بفضل فائقة بسرعة تنتشر ــالمية اإلس العلوم فبدأت
فكرية نهضة ــة ــة الزمني احلقب تلك ــهدت ش حيث ــم، وجهوده
أثمرت وفلسفية اجتهادات فقهية ترتب عليها مما عربية واسعة
في اجتهادية ــب مذاه حتولت إلى ــن الزم مرور مع ــي مدارس الت

واحلياتية. الدينية سياساته للمجتمع تُنظر الدين علوم

ــية سواس وغيرهم وبربر ــرب ع اجلند من ــان حس حصر ــد فق
ــلحتهم، وبذلك وأس وأوصافهم ــماء األس فيه تدرج ــجل س في
العرب بالبربر اختلط وفيها الثغور، على ــكر العس ــم وقس نظم

(ادد) ــس الثاني املؤس بأنه البعض ــره اخلامس، يعتب األموي ــة اخلليف ــو ه - 1
القساة رجاله خالل معارضيه من على أغلب قضي إبان حكمه األموية. للدولة
اإلدارة ــة تعريب في عملي ــارع س انه كما الثقفي. ــف يوس ــاج بن ــادة احلج بقي

لدولة اإلسالم. وسك عملة خاصة ومؤسسات الدولة

ثماني على معلقاً األموي اجلامع في بيت املال 1999 ورأيت عام - زرت دمشق 1
مما وذلك ــلم، بس ــتعني يس عليه أن يفتحه أراد أن ومن ــلم، له س وليس أعمدة
احلارس ومفتاح الوالي ومفتاح إلى مفتاح اخلليفة ويحتاج إليه، الغير انتباه يثير

بعضها. مع مجتمعة الشرطة صاحب ومفتاح املال بيت ومفتاح كانز
اجلزائر في ــذا ه إلى يومنا الزال .144 ـــ ذكره ص ــبق س ــدر مص - ــي الدراج - 2

مختلفة. أمازيغية لهجات بعدة األخبار نشرة البربر واملغرب يقرأ
.47 - صقلية صـ تونس - ليبيا الدول واإلمارات: عصر - - ضيف 3
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واصبح املساواة، قدم على الدولة ــات مؤسس من ــة مؤسس في
على التأثير متكنوا من وفيها ــالم، اإلس دار في بها يعتد قوة البربر
اإلسالمي املغرب في الفتية اإلسالمية الدولة حاضر ومستقبل
والتقرب من القوة والنفوذ، مواطن الدخول إلى من متكنهم بعد
مثل أقوياء البربر ــح اصب ــة القرارات، وبها وصناع القيادة ــز مراك
ــي السياس الهرم النفوذ إلى ذروة وفر لهم من مما العرب إخوانهم
عربية القبائل، ــة بربري ــن، الدي ــالمية كيانات إس وخلق ــي املغارب

اللغة.

بينهم العروبة رقعة ــعت البربر أكثر فاكثر، واتس دور ــم تعاظ
الذي ــز  العزي ــد بن عب ــادل عمر الع ــوي األم ــد اخلليفة عه ــي ف
بن إسماعيل معاونيه واصلح افضل من أفريقية على استعمل
طيب ابن أبي املهاجر كان ــد (100هـ). فق 718م عام املهاجر ــي أب
مع التعامل بحسن واليته فاشتهر في ــن السيرة، وحس الصيت
ــوا الردة وتناس ــالم اإلس في البربر من عظيم خلق ودخل الرعية،
بني ــاواة واملس اإلخاء اختفت روح ــا م ــرعان س ولكن واليته، ــان إب
بن عمر اخلليفة مبوت في العصر األموي العجم واملسلمني العرب

سنوات. ثالث من أكثر خالفته لم تدم العزيز التي عبد

والي عزل امللك ــد عب بن يزيد اخلليفة األموي ــلم ــا تس وعندم
مولى مسلم، يزيد بن أبي وعني املهاجر أبي بن إسماعيل أفريقية

وكان خدمته، في كان عندما وتلميذه الثقفي يوسف بن احلجاج
ــديداً، ش ظلماً وظلمهم مع البربر التعامل ــاء فأس مثله.  ظاملاً
وتقديرهم حلبهم وذلك عليهم، والياً بتنصيبه ــب البربر يرح فلم
وذلك اجلند ــي ف وأراد تقليص نفوذهم ــم، فاضطهده ــلفه. لس
أيدي على ــم الوش بوضع فأمر اجلند، ــائر س وبني بينهم بالتمييز
عنصرياً اعتبره البربر متييزاً مما الوالية، دار حرس في العاملني البربر
حكمه، ــئموا بظلمه وس البربر فضاق مبنزلة النصارى، ــم وإنزاله

واليته. من شهرين وقتلوه بعد وثاروا عليه بعنف ذلك فرفضوا

إلى قيام وأدت ــن اجلائري احلكام ــى عل البربرية ــورات الث ــت تتال
739م ــنة س اخلارجي املدغري الفقير ــرة ميس بقيادة عارمة ــورة ث
ويدعو يعتنق أفكار اخلوارج للبربر زعيم كان ميسرة أول (122هـ).

النصاب عنده ــر توف حتى االتباع ــه حول من التف إليها. ــه اتباع
والة ضد االنتصار ــو تل االنتصار وحقق ففعل ــلطات، الس لقتال
املنطقة بربر ــايعه خليفة، فش ــه نفس ثم أعلن ــن وم األمويني.
تارة الثورية اخلوارج بأفكار املليئة ــعاراته ش منها ــتى، ش ألسباب
البربر سئم ولكن أخرى. واملذهبية العرقية النعرة ذات وسياساته
فتخلص وغلوه ــغ أغلبهم عنصريته ولم يستس ــرة تنطع ميس

بالعدل ــتهر اش (99-102هـ)؛ -720م 717 من حكم الثامن األموي اخلليفة - 1
ــدين. الراش اخللفاء ــيرة س والرعية الدولة ــة في سياس ــار وس والتقوى والزهد،
ــة سياس انتهج املالي. ــل احلق ــي ف وبخاصة ــي الداخل اإلصالح ــى إل ــرف انص
احلقوق في العرب وبني بينهم املوالي ــف وانص والنصارى، اليهود مع ــامح التس

الشرع. مبقتضيات والواجبات
.64-63 صـ ذكره سبق مصدر - املزيني - 2

بالكعبة كان ــن م قصف بعدما ــه وصلب الزبير ــن ب اهللا عبد ــاج احلج ــل قت - 1
من كان أول الزبير اهللا بن عبد بأن علماً احتراقها، إلى أدى مما ــة باملنجنيق املكرم

ليبيا. دخلوا الذين والعبادلة الفتح قادة وأحد بالديباج املشرفة الكعبة كسا
.65 صـ ذكره سبق مصدر - - املزيني 2

.86 صـ (الهامش) ذكره سبق مصدر - البرغوثي - 3
.152 صـ العربي الفتح - الزاوي - 4

. ،155 ص املصدر نفسه - الزاوي .86-84 ص ذكره سبق مصدر - البرغوثي - 5
.155 صـ نفسه املصدر - 6

.114 صـ سبق ذكره - مصدر الدراجي - 7
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منه اتباعه بقتله.

فوجدت في اخلوارج،  دعوة باستفحال احلقبة تلك اقترنت وقد
حتى حدث، وحدث ما ــرت، وانتش فنمت خصبة، ــهم أرضاً نفوس
ــامعه مس بلغت عندما امللك عبد بن ــام هش األموي اخلليفة أن
عربية، ــنب غضبة ألغض واهللا ــم قائالً: وأقس غضب البربر ــورات ث
ولكن عندي. ــره وآخ (البربر) ــم أوله عنده ــاً لهم جيش وألبعثن
املسلمني بني لم يفرقوا العباسيني بعدهم ومن أمية بني حكام
ــاهد وخير ش قبائل العرب،  بني حتى بل فقط عرقية ــس على أس

ــميني الهاش مع لها اجلبني يندى من جرائم فعلوه ــا م ذلك على
اإلبادة. وفي درجة ــى ــريد إل وتش قتل من خاصة البيت وآل عامة
ومنقسمة، متباينة للبربر مواقف السياسي كانت املد واجلزر هذا
األمويني، ــدت عاض وزناتة ــني الفاطمي ــايعت ش كتامة ــة فقبيل
عهد في وخصوصاً ودعوتهم، العباسيني صنهاجة ناصرت بينما
املعز وطرابلس) شرف الدولة (تونس أمرائهم على أفريقية أشهر

الصنهاجي. الزيري باديس بن

بعد طالب ــي أب بن علي الرابع ــد الراش اخلليفة عن ــرج خ ــم من ــوارج ه اخل - 1
معركة صفني، اثر ــفيان أبي س بن معاوية غرميه وبني بينه ــم للتحكيم رفضه
من مقربة حروراء على انسحبوا إلى قرية رجاله. ومن ثم كانوا اخلص انهم مع
لم هللا”. ومن “إن احلكم إال تعالى بقوله استئناساً احلاكمية بآية ونادوا الكوفة،
حق كلمة علي قائالً: عليهم اإلمام ــرد ويقاتل، ف عنه ويخرج يكفر بذلك ــزم يلت
كان فما ــنعاء، بهم هزمية ش وانزل اإلمام علي ــم قاتله وقد باطل.  ــا به ــراد وامل
ــنة 661م/41هـ، بن ملجم س الرحمن عبد اخلارجي بيد غيلة قتلوه أن إال منهم
ــن احلس ابنيه وتكفير علي واإلمام عفان ابن اخلليفة عثمان من كل تكفير بعد
البربر بني واسعاً ــاراً انتش دعوتهم القت مخالفيهم. ــلمني من واملس واحلسني،
إلى اخلوارج وأنقسم ــتمية اإلباضية. الرس ــاللة س منهم وحكمت أفريقية في
الرغم على واإلباضية، ــوارج، اخل غالة من وغيرهم واالزارقة والنكارية ــة الصفري
هم احلزم ابن ــم فيه قال اإلباضية أن مع ــة. الصل لهذه ــديد الش إنكارهم من

واجلماعة. السنة أهل إلى فرق اخلوارج اقرب
مادة: - ــورد امل ــوعة موس .163-121 صـ مذاهب ــال ب ــالم إس - ــكعة الش راجع:

(اخلوارج).
خلفاء أحد أبرز يعتبر ـــ). -743م (105-125ه 724 ــر العاش األموي ــة اخلليف - 2
امللك وعبد معاوية مرتبة املؤرخون العرب في مرتبة تلي ــه وضع وقد أمية، بني
جيوشه اتساعها، ووصلت أقصى اإلسالمية الدولة بلغت عهده في مروان. بن
ــهداء. أصلح بالط الش وقعة معركة حيث ــا) (فرنس ”Poitiers “ بواتييه أبواب
ناشطة، عمرانية ــة سياس وضع الدولة.  تعزيز موارد على وعمل الزراعة، نظام

سوريا. القصور في عدداً من وبنى
.87 صـ سبق ذكره مصدر البرغوثي - - 3

.55 صـ ذكره سبق مصدر - - املزيني 4

علي باحلسني بن األموي أبي سفيان بن معاوية يزيد بن جند ومثل قتل لقد - 1
من قريش. واالثنان بالعراق. في كربالء بيته وأهل الهاشمي طالب أبى بن

.Brett, op. cit., p 97 - 2
.242-241 - تاريخ الفتح صـ الزاوي - 3
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املستنصر اليازوري وزير كتب
قائالً: أفريقية وأهل باديس ابن إلى

؛   بعد   أما
خيوالً، إليكم أرسلنا فقد

عليها رجاالً فحوالً، حملنا و
مفعوال.   اهللا  أمراً  كان ليقضى

خؤهحمر خؤرخال ًصحمخس
رخؤال خؤجلُّخجم ذق

ــة بعد اخلالفة  من دول أكثر ــالمي العالم اإلس ــى عل ــت توال
أبى بن ــها معاوية أسس أمية، بني دولة أولها ــت ــدة. فكان الراش
حكمهم ودام ــد، البنه يزي ورثها ــذي وال ـــ)، (41ه ــفيان 661م س
ــة، األموي ــة بالدول ــميت وس ــة، خليف 14 ــا وتبادله ــنة س 89

وعدائها ــة، أمي وخاصة لبني ــرب، للع ونزعتها ــا بنعرته ــت وعرف
املوالي لبعض معاملتها ــوء وس العلويني، وخاصة للهاشميني،
ــمح يس درجة ال التعصب هذه بلغ العرب). ــر غي من ــلمني (املس
وقضى على أطاح ــالة. الص في ــلمني بإمامة املس العربي لغير

.131 صـ ،4 جـ خلدون) ابن بتاريخ (املعروف كتاب العبر ابن خلدون - - 1

معركة وجهه في كرم اهللا علياً الرابع اخلليفة قاتل واحللم، بالدهاء اشتهر - 1
أول قادة معه وقاتل بايعه اخلالفة. عن له تنازل الذي ابنه احلسن وصالح صفني،
إلى اخلالفة ــة عاصم علي. نقل اإلمام ــد العاص ض عمرو بن ــا ليبي في ــح الفت

عربي. بحري أول أسطول ذريته. أمر ببناء وراثية في وجعلها دمشق
صـ 262. ،7 جـ األعالم  الزركلي - راجع:

ــبون أمية كانوا يس ــي بن خطباء ــأن ب ــيعة الش ــيما س ال ــض البع ــل نق - 2
ألوامر تلبية املنابر فوق من وأبناءهم الزهراء فاطمة وزوجه علي اإلمام ويلعنون
وأستبدلها أوقفها مروان بن العزيز عبد بن عمر اخلالفة خلفائهم، وعندما تولى
عن القربى وينهى ــاء ذي وإيت ــان واإلحس يأمر بالعدل اهللا “إن تعالى اهللا ــول بق
ولكن موته، ــد بع ثانية ــترجعوها اس ما ــرعان وس واملنكروالبغي ..”. ــاء الفحش

محله. غير في حتامالً واعتبره ذلك في اآلخر البعض كذب
علي بن احلسن الراشدين اخللفاء املؤمنني وخامس أمير ــيرة س - الصالبي راجع:

.357-350 صـ طالب أبي بن
صـ 66. سبق ذكره مصدر املزيني -  - 3



ؤرخ...

6869

إلـٍخؤجلٍؤٍخ�حن الخؤر
اهللا السفاح، عبد بقيادة الهاشميون ــيون بني أمية العباس دولة
من فترة ــد وبع خليفة. 37 ــا ــنة وتبادله 508 س ــم حكمه ودام
اخلالفة، ــد إلى جس املوالي نفوذ ــلل تس واحلكم املركزي، ــة املنع
منها ــي، العباس الكيان ــن دويالت ع ــال عدة إلى انفص أدى ــا مم
أتباع املذهب ــيعة الش من (العبيدية)، وهم الفاطمية ــة الدول
عبيد ــها أسس التي ـــ)، 909-1171م (297-567ه ــماعيلي اإلس

خليفة. بعده 13 ومن بتونس، في املهدية املهدي اهللا

ــيع وتش البربرية كتامة قبيلة ــم دع على ــت حركتهم حصل
برقة ــى إل زحفوا ــز املع ــد عه ــي وف ــوادها، وس ــيوخها ــم ش له
ــيع، التش رفضوا الذين قبائلها ــن م ــديدة مقاومة ش فواجهتم
ــيف. ومن بحد الس ينتزعوا منهم الطاعة ــتطاعوا أن ولكن اس
البربرية زويلة قبيلة ــم وانضمت إليه إلى مصر، ومنها ــزان ف ثم
القاهرة وجعلها عاصمة الصقلي الذي بنى وآخرون بقيادة جوهر
الزيري ــرة بلكني إلى القاه ــه انتقال بعد ــز املع ــتخلف واس لهم.
تونس وطرابلس أفريقية ليغطي ــم حك في البربري الصنهاجي

اجلزائر. وشرق

الدولة الفاطمية، في زير حكام بني أحد باديس املعز بن أصبح
أفريقية 1015م (406هـ) على ــام ع أبيه موت بعد ــراً أمي ونُصب
ــماعيلية ــيعة اإلس الش مع مذهب فيها الناس أكثر كان ــي الت
على التشيع لهم ويبطن التسنن الفاطميني، ولكنه كان يظهر
ــرعان س ولكن إباؤه؛ يفعله كان ملا مناقضاً مالك اإلمام ــب مذه
ــرى كصنهاجة الكب القبائل ــه مع ــت أمره، فوقف ــف اكتش ــا م
الذين قتل الشيعة  على املالكية علماء مبعية فحرضهم وزناتة.
ــزق راياتهم وأمر وم ــة، اجلمع صالة ــون ويترك الصحابة ــبون يس
املعتزلة ومذاهب ــم مذهبه على فقضى املنابر، ــى عل بلعنهم
املذهب ــاس على الن كل وحمل اإلباضية - ــتثنياً مس - ــوارج واخل
أمير باديس ابن ــى إل انضم (443هـ) 1051م ــنة س وفي ــي. املالك

بغداد. إلى اخلالفة ــز مرك احلكم ونقلوا ــتلموا وتس ــان خراس في لهم - بويع 1
الذين حجموا النفوذ الترك املماليك ثم ومن الدولة، زمام على الفرس واستحوذ
عن انفصلت ــد. بع فيما العثمانية ــة الدول ــى قيام إل ــم نفوذه وأدى ــي، العرب
احلمدانية كالدولة أو جزئياً كلياً انفصاالً كثيرة دول ــية العباس اخلالفة ــم جس
الغزنوية و أفريقية، في والفاطمية مصر، في واأليوبية ــيدية واإلخش حلب، في
وفي النهر. وراء خراسان وما في ــامانية والس والهند، وأفغانستان ــان خراس في
احلياة واتسعت رقعتها، ونضجت ــالمية اإلس احلضارة العربية عهدهم ازدهرت

والعلمية. العلوم الدينية في كل والفكرية األدبية
.Bosworth, op. cit., p 10

ــبون وينتس اهللا عنها، رضى الزهراء - إلى فاطمة ــبة فاطميني نس ــموا - ُس 2
ــيعة ش جعفر الصادق. فهم ــن ب ــماعيل إس طريق عن ــاللة العلوية الس ــى إل
وجنوب أفريقيا ــمال ش اخضعوا والزيدية. ــرية عش خالفاً لألثنى ــماعيلية إس
ــطني. وفلس ولبنان ــوريا س على نفوذهم ــطوا وبس صقلية، فيها ــا مب ــا إيطالي
فانفرد مصر، امللك في ــؤون ش في فتصرف وزارتهم، الدين األيوبي صالح ــى تول
احلديثة، مصر عاصمة القاهرة، مدينة العمرانية ــا أثاره أهم دولتهم. وأزال بها

بالقاهرة. الشريف األزهر جامع والثقافية بناء
.48-Bosworth, op. cit., pp 46 - 3

املصدق بن احلبيب محمد املهدي بن وهو عبيد اهللا العبيدون؛ إليه ــب ينس - 4
احلسني ذرية من الباقر محمد بن الصادق جعفر بن إسماعيل بن محمد املكتوم
صحة خلدون ــن اب فأكد فيهم، ــابة النس اختلف اهللا عنهم. رضي - ــى عل ــن اب
في ويجرح حجج صحته على وله النسب، هذا يلتفت إلنكار وقال: وال ــبهم نس
حزم أنكر أبن بينما .(380 ــة صفح الثالث (الد فيه ــدح يق أو ينكره من ــة رواي
دعوى هذه وقال: البيت آل إلى ــاب األنتس ــرف ش عليهم ــاب االنس جمهرة في

مفتضحة وكذب فاحش.
.232 صـ العربي الفتح تاريخ - الزاوي راجع:

.274-273 أعالم ليبيا صـ - الزاوي - 1
الفاطمي  للمذهب ــيع متش كان من كل أي ــارقة، املش بقتل ينادوا ــوا كان - 2 

.288 ليبيا صـ في العربي الفتح تاريخ - الزاوي الشرق. أتى من الذي



ؤرخ...

7071

إلـٍخؤجلٍؤٍخ�حن الخؤر
اهللا بأمر للقائم ــوا ودع للعبيديني ــة وأهلها ونبذوا الطاع ــة برق

العباسي.

ــنة 1050م س للفاطميني البيعة عقد باديس ابن فك وعندما
احلرب، إعالن مبثابة العمل هذا اُعتبر وحتويلها للعباسني (442هـ)

قبل من باهللا ــتنصر املس الثامن الفاطمي اخلليفة ــير على فأُش
أقسى اليازوري، بإنزال علي بن احلسن وزيره ــهم رأس وعلى أعوانه،
ــوأ أس ملكهم في ليس فرأوا باديس ، بابن عقاب ــن ميلكون م ما
ــليم وُس هالل بني العرب من ــراد القرامطة له ج يبعثوا أن ــن م

معهم. واملنضوون

يعتبران ــة، العربي ــاب األنس تصانيف ــب حس ــليم، هالل وُس
بن قيس إلى ينتميان ــن عدنان، فهما قبائل مضر املنحدرة م من
ــتعربة املس العرب معد بن عدنان، من نزار بن بن مضر بن ــالن عي
وكانت السالم، عليهما إبراهيم اخلليل بن إسماعيل ــاللة س من
واملقدرة ــة اجلاهلي عرب في ــادة والري ــيادة الس ذوات القبائل ــن م
هيبة ــبهم اكس مما ــالم اإلس تاريخ في والتضحية ــال على القت
املسلمون من العجم سيطر بعدما إفريقيا. ــمال ش في وأهمية
ــيعوا وتش جند، بصحراء اعتصموا ــية الدولة العباس على أجهزة

في الشام. ولدولتهم وملذهبهم للقرامطة 

وقطاع ــوص لص ــون ــم: مجرم بأنه ــدون خل ــن اب ــم يصفه
العمياء بالطاعة األرض ــي ف ــاداً فس عاثوا احلجيج، قوافل ــرق ط
الضواحي ــى عل تغير القبائل ــذه ه ــت كان فكتب: ــة، للقرامط
تغير كانت ــليم ُس ويقطعون الطرق، وبني ــابلة الس ــدون ويفس

املنورة. املدينة زيارة وأيام موسم احلجاج مبكة، أيام احلجاج على

بهذه جاءوا ودولتهم القرامطة على ــد إجهاز الفاطميني وبع
بصعيد ــرقية الش بالعدوة وأنزلوها ــة الشرس البدوية ــل القبائ
عليهم ضيق مما بأذنهم، إال املغادرة أو التنقل من ومنعوهم مصر،

البدوية. حياتهم وجمد العيش

منهم ــاة، ويتخلص اجلف البدو يؤدب هؤالء ــتنصر أن املس أراد
بضرب وذلك وأتباعه، ــس من ابن بادي اجلاحدين ــقني بأولئك املنش

.333 صـ ذكره سبق مصدر - البرغوثي - 1
 .291-287 ،277 صـ الفتح تاريخ - الزاوي - 2

ــابعة من الس في وهو (428-487هـ) 1036-1094م ــة اخلالف إليه ــندت أُس - 3
أصيبت وفيها نصف قرن، من أكثر دام عهده الدولة. أمه بأمر فاستبدت العمر
ــبع لس مصر أصابت ااعة التي منها ــددة، ــات متع بنكس الفاطمية ــة الدول

أفريقيا. شمال في الفاطميني ممتلكات فخسر سنوات،
.85-81 اإلسالم صـ تاريخ أطلس مؤنس - - 4

ــماعيل إس بن محمد ــاب إلى واالنتس البيت أهل ــيعة ش من بأنهم يدعو - 1
األشعث بن قرمط بن حمدان إلى نسبة القرامطة ــموا وس الصادق. جعفر بن
دام حكم (278هـ). 891م سنة جنوب العراق في الكوفة سواد في الذي نشرها
انتشرت سنة. 30 ملدة احلسن بن بهرام بن احلقيقي سليمان ــس دولتهم مؤس
وصاروا عامر، ــن ربيعة ب من وكثير ــليم ُس بدو بني بني وأفكارهم ــم معتقداته
في جنوب ــروا وانتش وينهبونهم. باحلجاج يفتكون لهم كانوا الذين لهم، جنداً
سنة مكة املكرمة على ــتولوا واس البحرين. وجزيرة وعمان باليمن اجلزيرة ــرق ش
ونقلوا واقتلعوا بالقتلى، احلرام املسجد وملئوا باحلجاج، 929م (317هـ)، وفتكوا
العتيق البيت ــاب وقلعوا ب الكعبة ــوة كس ونزعوا زمزم وهدموا ــود احلجر األس
الفاطميني من دمشق انتزعوا ثم سنة. 22 بعد ردوه ثم االحساء. إلى ــرقوه وس
سنة الفاطمي مصر فقابلهم وهزمهم املعز (360هـ)، وزحفوا علي سنة 970م
(418هـ)؛ 1027م ــي البحرين ف الُعيونيون أمراء قضى عليهم ـــ). 972م (362ه

الزمن. من قرن قرابة حركتهم دامت أن بعد أمرهم وانتهى فانقرضوا
(القرامطة). مادة: املورد - موسوعة راجع:
.267-257 السلطة صـ - قتنة شنقارو - 2

.346-343 ،335-331 صـ ذكره سبق مصدر - البرغوثي - 3
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ورياح زغبة قبائل ــيوخ وش بزعماء فاتصل واحد. بحجر عصفورين
يصف وصار بينهم؛ ــح خالف وحرب فاصل بينهم وكان ــة، العربي
باديس ابن ــه في ونعيم، وما ــرات خي من فيها وما ــة أفريقي ــم له
ــيوخ ففكر الش ــلطانه. وس قوته من وقلل وبذخ، ترف من اجلاحد
في حياة البدو ــتئناف باس وحلموا ــق العيش، ضي من اخلروج ــي ف
دعوته. أجابوا حتى بهم ــتنصر املس ومازال قريباً. وترحالها ــا حله
وقال ــفر على الس يعينهم ــا مب بعير ــكل رجل ول املال، ــم أعطاه
فال اآلبق،  العبد باديس، ابن وملك أفريقية أعطيناكم لقد لهم:

بعدها. تفتقرون

أفريقية ــس وأهل بادي ابن إلى ــتنصر املس وزير اليازوري ــب وكت
رجاالً عليها ــا وحملن خيوالً، ــم إليك ــلنا أرس فقد أما بعد ــالً: قائ

مفعوال. كان اهللا أمراً ليقضى فحوالً،

ــرب الع ــل قبائ ــن م اآلالف ــن م ــات مئ ــرحت وس ــاحت فس
1051م ــنة س ــره هائلة وهج ملحمية ــة تغريب ــي ــم ف وحلفائه
تدافعت ــرى، بش طوفان عن عبارة كانت الهجرة وهذه (442هـ).

دخلت التي ــة املوج كبراها كانت ــة، موجات متتابع ــكل ش على
ــياب انس في غربت بل هناك تقف ولم طرابلس، إلى وعبرت برقة
كانوا مهاجرين القبائل ــذه ه وأبناء ــالمي. اإلس املغرب بقية إلى

اإلبل من هائلة قطعان ــا وحيواناتهم، منه وأمتعتهم ــرهم بأس
اثبج طليعتها في ــتنصر. وكانت املس لهم وهبها التي واحلمير
في ليبيا اجتاح أول من كانوا الذين عامر هالل بن من بني ــاح وري
في ممثالً أخر فوج ــا بهم حلق ثم العربية، األولى للقبائل ــرة الهج
األراضي على ــيادة والس الزعامة أمرائها إلى ــندت أس وقد زغبة،
القبائل إلى املنتمية القبائل بهم حلقت ثم عليها، سيطروا التي
حجماً اصغر ــات ثم دفع واملعقل، ــم جش مثل الكبرى ــة الهاللي
في متفاوتاً ــاً ميثلون تركيباً جميع وكان هؤالء وعدوان. طرود ــن م
ــيرة مس طوال ويتضخم يزداد ــب النازحني رك أخذ وقد ــه، جتانس
بنو بينها ومن ــة املنطق من مختلفة ــم بعناصر الهجرة، ويُطّع
الفتح ــتقرت بعد مما اس أخرى وقبائل برقة، في كانوا الذين ــرة ق
العقيدة في بإخوانهم ــلمة املس قبائل البربر ــا بقاي مع مرحبني

والدرب.

ــليم وهالل وُس بن منصور، ــليم ُس بنو بها ــا حلق بعده ــن وم
ــبان حس حاضراً في ذلك وكان ــزو، والغ ــرب احل ــا مبيلهم إلى عرف
النيل ضفة فاجتازوا املستنصر. الفاطمي اخلليفة تدابير وبرعاية

ومنقصة في  وهذه مذمة .. ــيده س من الفار معتوق الغير ــد العب ــي وتعن - 1
باديس. بن األمير املعز

يدافع) أمازيغي وأكادميي الهالليني يظلمون (عرب ــعدي س عثمان د. راجع: - 2
9 أغسطس 2002م. بتاريخ 8655 عدد األوسط، الشرق جريدة -

.131 صـ ،4 العبر، جـ - كتاب خلدون ابن - 3
.334 صـ ذكره مصدر سبق - البرغوثي  

قبائل العرب. من مليون نصف ليبيا صحراء عبر قيل انه - 4

.294-293 - تاريخ الفتح صـ الزاوي - 1
بن بكر، بن ــة، بن معاوي صعصعة، بن عامر، ــن هالل ب إلى هالل ــي بن ــع يرج - 2
العدنانيني. مضر بن عيالن قيس بن خصفة، ــن ب منصور، بن عكرمة، بن ــوازن، ه
وبني بينه ــف، وما الطائ ــائط بس وفي مكة وجند وحول احلجاز ــوا يقطنون وكان
فلول لهم الزالت اإلسالمي. واملغرب مصر وإلى ــام بالش أقاموا ثم جبل غزوان،
في املغرب العظمى األغلبية ولكن الشام، وبادية العربية اجلزيرة وشرق جند في

اإلسالمي.
.340-335 نفسه صـ املصدر - البرغوثي - 3

عيالن قيس من بطن وخصفة خصفة، بن عكرمة بن منصور، بن سليم من - 4
من العدنايني. مضر، بن
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وقد توقفوا ــر، املنتش كاجلراد مصر ــد صعي عن ورحلوا ــرقية الش
ــحوا واكتس طرابلس إلى غرباً ارحتلوا ثم ــن، الزم من برهة ــة ببرق
باديس ــاً البن عقاب هذا كل ــى، األقص املغرب ــى إل ومنها ــس تون

نفسها. لقبائل العرب وجزاءاً

البالد على ــالل ه وبني ــليم ُس اقترع بنو ليبيا وصلوا ــا عندم
طرابلس غربها: ــالل ه ولبني حولها، وما ــة ببرق ــليم س بنو ففاز
من األولى الدفعة غرباً. ومن هالل ــليم ببني س بنو ودفع وقابس.
زغبة من بني ــت تكون الثانية والدفعة ــاح، وري االثبج، ــني الهاللي
وطرود. وكذلك كهالن بهم بنو عدوان، أعوام حلق وبعد ــم. وجش
ــجع واش فزارة من ــهورة مش غير وقبائل أخرى ــة؛ ــي قحطاني وه
من البطون واملعقل ــرة، م بن ــلول وس وعدى، غطفان، بطون من
دخل فيمن وأكثر بطوناً الهالليني أوفر عدداً، في واالثبج اليمنية.

ليبيا.

خالية، شبه وجدوها حولها، وما برقة سليم بنو دخل فعندما
بهم ــي ففتك الفاطم اهللا ــن حاربوا املعز لدي ــر البرب ــا أهله ألن
فخرج الغرب ــي ف أما (357هـ). 968م ــنة س يفنيهم كاد ــى حت
وزغبة رياح عرب الفتح من من طليعة باديس إليهم في بن ــز املع
ــود الس ومن الصناهجة ــه من عمومت وأبناء ــة زنات وبربر ــدى، وع
للهالليني وانضموا وحتيزوا الفتح عرب هذا الزحف. فخانه ــد لص
هزمية باملعز فحلت وصنهاجة، زناتة وخذلته القدمية، ــة وللعصبي
ما وحفظ وجهه ــاء م حلفظ املراوغات في ــتمر اس ولكنه ــراء، نك

العرب ــوة لرش ــلة محاوالت فاش وبعد املتهالك. ملكه من تبقى
ــتطاع اس الطرفني، تفنى كادت ومالحم وبينهم ــه بين وتطاحن
ــه جيش على يتغلبوا أن باديس ابن مع ــروس بعد حرب ض ــرب الع
املنصورية (الصياد) قرب ــى إل ــه بنفس وجنا عدداً، أكثر كان الذي
جلأ إلى إبنه ــا فيمن بقى معه. ومن بعده ــس طرابل غرب ــزور جن
بناته الثالث فزوج العرب، وجود تقبل وبها حاكم املهدية ــم” “متي

بن والفضل عائذ وأخوه الغيث أبي بن فارس وهم العرب أمراء من
حكم بعد ــنة 1062م (453هـ) هنالك س وتوفي املرادي، على أبي

49 سنة. دام

أيدي في ودفاعية حربية أداة ــة هذه القبائل العربي ــت وأصبح
بينها ملا احلكومة، عادى من لكل وقمعية احلاكمة، البربرية األسر
واألخرى واجلاه واألراضي، املال تريد األولى ــتركة. مش مصالح من
واصبح بعضها، تبربر بل احلكم. في واملنعة لتمكينها تريد القوة
األقصى. واملغرب واجلزائر الغرب طرابلس من أجزاء في البربر من

أغلب فّغربت اجلديدة، مواطنها في العربية ــل وتوزعت القبائ
ــليم في س لبني األمر ــتقر وراءها، واس وما تونس إلى هالل ــي بن

كبيرة هي: قبائل تتألف من خمس كانت ليبيا التي
1) بنو عوف 
دباب  2) بنو
زغب  3) بنو

.296 صـ نفسه املصدر الزاوي -
.295 صـ نفسه املصدر

.Bosworth, op. cit., p 46

صـ 300-299. نفسه - املصدر -الزاوي 1
.292 صـ (الهامش) نفسه - املصدر 2

.30 صـ التليسي) (تعريب ]طرابلس[ ليبيا سكان - اغسطيني - 3
.38-29 نفسه صـ املصدر - اغسطيني - 4
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4) بنو هيب 

؛ لبيد 5) بنو

القبائل املوالية. بهم أيضاً وحلقت

ــطى برقة واملنطقة الوس في ــل مقيمة القبائ هذه ــت وكان
1172م ــنة س الدين قراقوش ــرف ش حتى حملة طرابلس؛ ــرق ش
صالح ــوب أخي أي بن الدين تقي ــر امللك املظف ــى ـــ)، مول (568ه

صراعهم في وأنصاره واألكراد املصريني من وجنده األيوبي، الدين
إليه ــوارة، فانضم ه قبيلة ــة وخاص البربر ــراء املوحدين وأم ــع م
ــيخ الهالليني، والش ــن م وكثير ــليميني الُس ــاب دب ــي بن ــان عرب
الشيخ مرغم ورفض الدواودة الرياحيني، ــيخ ش زيان بن ــعود مس
فقبض قراقوش إلى االنضمام اجلواري شيخ ــكر عس بن صابر بن
احتالل ــا أدى إلى مم ــوكته ش فقويت النصارى، إلى ــه ــه وباع علي
توزيع ــى إل أدت التي ــة الدامي ــداث األح ــن م ــا وغيره ــس، طرابل
مقتل وبعد ــة. الليبي ــى اخلارطة عل وعدداً نوعاً ــكان للس ــد جدي
ملساندته جاءوا الذين األكراد من رجاله معظم ــتقر اس قراقوش

ــفانة ورش ــكان س ترجع ــار االنتش ــعة واس رواية وثمة ونصرته، 
من اغلبهم البرموني يقول: بأنهم أصل كردي، ولكن إلى احلاليني
بهم ــتقر اس أن الكرد األرجح ولكن ــليم، س بني من اجلواري عرب
في وذابوا واختلطوا وورشفانة والعزيزية جنزور ضواحي في املقام
على يطلق ــاً غالب واألهالي تعبير ــة. املنطق ــكان س من األهالي

اإلسالمي. الفتح استعربوا بعد األصليني الذين البالد أهل

تونس، إلى ــليم س بني من ودباب ــوف ع بني من ــم قس ارحتل
في ــاحقة الس األغلبية تكون الباقية ــة البقي بأن القول ــن وميك
مازالوا والذين ــي، التونس باجلنوب ــروع الف بعض مع ــرب ليبيا، غ
ذوى من املنطقة سكان من األعظم ــواد الس يكونوا هذا ليومنا

العربية. األصول

: سليم بني من دباب بني من و

سليمان؛ (السوالم)، وأوالد سالم أوالد عرب الشرق، وهم: •

واحملاميد. اجلواري وهم: الغرب، وعرب •

وذلك يعني ــة، اجلغرافي مواقعهم ــرب والغ ــرق ويقصد بالش
وغرب طرابلس، ومدينة ــرت س مدينة بني جنوب، أي وشرق ــرق ش
احلدود ــى إل طرابلس ــة مدين من ــس، طرابل ــة والي جنوب ــرب وغ

التونسية.

مصر حكم في عنه ناب الذي الدين صالح مملوك قراقوش الدين بهاء ــس لي - 1
ولكن الدين، ــالح ص فافتداه ــرجن اإلف ــره أس الذي وقلعتها، ــور القاهرة س ــى وبن
األصل، ارمني املماليك، األيوبيني من موالي أحد (قراقش) ــرف الدين قراقوش ش
الليبية ــع القبائل اخض و جلهم من الكرد، ــد بجن وفزان طرابلس ــك ومل احتل
من اجلواري قبيلة ــيخ ش مع فعل أو كما به نكل أو قتله رفض ومن ــلطانه لس
أخرى رواية وفي النصراني. برشلونة حاكم إلى وباعه عليه قبض فقد دباب بني
سنيني دامت صولة وبعد وباعوه. أسروه الذين هم (الطليان) بأن اجلنويني تقول
حي بأن ويقال (609هـ). 1212م  ــنة حتفه س حيث لقي إلى ودان قراقوش جلاء

هنالك. شيده الذي علي قصره مسمى بطرابلس قرقارش
.34 صـ سبق ذكره مصدر كمالي -  راجع:

.320-317 العربي صـ الفتح - تاريخ الزاوي - 2
.319 صـ نفسه املصدر - 3

.411 صـ ليبيا أعالم - الزاوي - 4

.465 ليبيا صـ في العربية األنساب - مناع - 1
.171 صـ الليبية البلدان معجم - الزاوي - 2

.37 صـ يونس)، بن الهادي حسن (تعريب الغرب طرابلس سكان - كمالي - 3
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طرابلس في العربية الُسليمية دباب بنو قبائل شجرة

متجانسة  قبلية كتلة وأكبر أهم ) 

غرب ليبيا) في الدم ناحية قرابة من

يراه  ما ــب حس وفزان، اجلفرة في ــليمية بنو زغب الُس ونزلت
بدو وهم وفزان ــرة اجلف في واحات أغلبهم ــتقر ــن خلدون، واس اب
واحلطمان، ــد، والزواي ــاونة، واحلس املقارحة، ومنهم رحل)، ــبه (ش

وغيرهم. والقوايد

متجانس  قبلي تكتل واكبر ( أهم
الليبي) باجلنوب فزان في العربي الدم ناحية قرابة من

دباب بنو

الشرق الغربعرب عرب

أوالد سالم
(السـوالم)

سليمان* أوالد
احملاميد*النوايل*اجلواري

احملاميد
الشرقيني

احملاميد
الغربيني

الرقيعاتالبالعزةاجلواري

املرازيق*العبادلةاحلسوناملعداناالحامدالعمائمالعالونة

خليفة ــدمي وتق ــب (تعري ــس[ ]طرابل ــا ليبي ــكان س - ــطيني اغس ــع: - راج 1
.380 صـ التليسي)،

.55-42 صـ يونس)، حسن بن وتعليق (تعريب طرابلس الغرب سكان -  كمالي
336 صـ ليبيا سكان معجم -  التليسي

.171-155 ،108 صـ الليبية البلدان معجم  -  الزاوي
.307 صـ ليبيا أعالم الزاوي -

.342 صـ اإلسالمي ليبيا تاريخ - البرغوثي
باب راجع: ــاد. تش أو مصر أو إما إلى تونس منهم بها بأس ال ــريحة هاجرت ش *

دول اجلوار. في وتأثيرها الليبية للقبائل املتعددة الهجرات

زغب بنو

القوايداحلطمانالزوايداحلساونة*املقارحة*

املؤرخون يذكره ملا وطبقاً برقة. في ولبيد هيب قبيلتا وسكنت
دباب، بطون وبعض ولبيد هيب بقبيلتي ُعمرت قد برقة بأن العرب
من وآخرين وجعفر، ونصرة وعزة رواحة وفزارة مثل أخرى وجماعات
ــدة حول بش واآلراء األقوال ــت حيث تضارب ــة ــول غير معروف أص
عرب الفتح. أو املستعربة البربر من كانوا إذ اجلماعات هذه أصول

قبيلة من السعادي “قبائل” هم برقة في قبلية ساللة أشهر
الليل ذئاب أبى صلب من ينحدرون - مزعوم هو - كما وهم هيب،

.39 صـ 28-27، (الهامش)، ذكره سبق - مصدر كمالي - 1
.55 صـ نفسه - املصدر 2

نفسه. املصدر - كمالي راجع: - 3
املتعددة الهجرات ــاب ب ــاد. راجع: تش إلى منهم بها بأس ال ــريحة ش ــرت *هاج

دول اجلوار. في وتأثيرها للقبائل الليبية
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وهالل ُسليم بني قبائل زعيم سليم بني من هيب من ــلمي الس
مذكور بن خليفة ابنة ــعدة من س وتزوج ليبيا. ــتوطنت التي اس
الروايات تقول كما بن باديس املعز األمير ورجاالت أحد قادة الزناتي
ــالم. وعقار، وس برغوث، وهم : ثالثة أبناء منها وخلف ــعبية.  الش
بربرية. وهذا ــة خؤول من برقة قبائل ــوى وأق اكبر أصبحت ــذا وبه
والبربري، العربي العنصر بني تالحم تاريخية من عن حقائق تعبير
العرب عليه تعارف الذي ــبي النس االعتبار التسلسل بعني آخذاً
في ــتراك نتيجة االش من ترابط بينهما يثبته بينهم وما ــر والبرب

معاً. للتعايش مساعد وعامل مشترك كقاسم جد واحد

الستمرارية والبربر العرب بني تزاوج الطبقات القيادية كذلك
والدور السعادي قبائل في ــه نفس عن عبر الذي القيادي ــل النس
إلى هذه االنتماء ــن في اآلخري وحب ليبيا، تاريخ في ــذي لعبته ال
ــن آل البيت م بأنهم يزعم من إن ــل ب البربر والعرب ــن ــة م الكتل
جزءاً أنفسهم ــراف من يعدون األش من وغيرهم البراعصة مثل
متمثالً التكتل لهذا ــة لألهمية البالغ القبلي؛ التكتل هذا ــن م
هذا إلى تنتمي أنها تقول قبائل برقة وأغلب البربرية. ــعدة في س
إلى ــى بهم الذي يرتق ــند الس ميلكون انهم ال ــع ــل، م التسلس
األهم انهم ولكن اجلميع؛ من خليط بأنهم يقرون ولهذا سعدة،

“سعادي”.

2 ــعدة س بأن قصة ــتنتج يس برقة” (متصرفليك) تاريخ كتابه “ في بازامه - 1
آنذاك. وأوضاع وفرضتها ظروف اخليال، بها جاء أسطورة عن عبارة

.138-Brett & Fentress, op. cit., pp 136 - 2
.39 ،28-27 صـ نفسه (الهامش)، املصدر كمالي -  - الهجرات3 ــاب ب راجع: ــد مصر. الغربية وصعي ــراء الصح ــى إل أغلبهم ــل *انتق

اجلوار. دول في وتأثيرها الليبية للقبائل املتعددة

ببرقة السعادي قبائل شجرة
من العربي السلمي الليل أبى ذئاب ذرية (من

البربرية) الزناتية مذكور بن خليفة بنت سعدة زوجته

سالمبرغوثعقار

الهنادي*
عونة* بو
البهجة*

محاربعلي
حرب) (أو

احلرابي أوالد علي*

إدريسحمدفايدحواسعبيد

فايد*احلاسةالعبيدات الدرسةأوالد
أوالد حمد

البراعصة) (ومعهم

شيبونفايدجبرين
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إلى انتمى ــن م كل ــق على تطل ــعادي” “س كلمة بأن ــاً علم
لالنتماء والتباهي التفاخر باب من وتقال بدون، أو ــند بس قبائلها
وآراء ــعبية ش روايات عدة وخالصة ــتنتاج اس وهذا الرابطة. لهذه
أستاذنا وفي مقدمتهم وبطونها شجرة السعادي حول النسابة
في ــتفاض اس الذي بازامه محمد املرحوم - برقة مؤرخ - ــر الكبي

من غيره. أكثر نظري  وفي وحتليلها بإمعان دراستها

.113-97 صـ األول العثماني العهد في برقة تاريخ بازامه - - 1

خؤشخإلٌّ خؤرخز
الترغيب والترهيب بني التعريب .1

وهوية دين اإلسالم .2

عربية غير أصول من والعلماء كبيرة من األئمة شريحة .3

واملالكية اإلباضية بني املذهبي التنافس .4

طرقه وتعدد التصوف انتشار .5

بني العرب والبربر املوحد األصل فكرة .6

أحد على حكراً ليست العروبة .7

كأنداد العرب البربر تقبل .8

والعقلية والقريحة احلياة منط في التشابه .9

والقبيلة  لألسرة الصيغة االجتماعية .10

وعنفوانها العربية اللغة .11

وشوكتهم العرب معسكر .12

والترحيل الهجرة .13

املشترك العدو .14

واملصالح املنافع إمالءات .15

املسلمني وغير العجم على العرب احلكام ضغط .16
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: العربي الشاعر قال

ينصـر مدعـيـه القوم  دعي
احلسـب الصميم ليحلفه بذي

سـواه لي ال أب أبي اإلسـالم
تـميـم افتخروا بقيــس أو إذا

خؤ٦وزـٍخؤً٦ز رق خؤسهحمُّز

واللغة. الدين ــا هم ــيتني أساس ركيزتني على التعريب ــز ارتك
حلياة األوحد ــرك أصبح احمل ــرب به الع ــى أت الذي ــد اجلدي ــن فالدي
وألسنتهم اختالف أعراقهم على اعتنقوه ممن ــر البش من املاليني
ــبت اكتس وتقاليد وعادات ــة من ثقاف وتبيعاتها ــة اللغ ــا أم ...

اللغات أن حتل محل العربية للغة ــهل س مما الدين قوياً من زخماً
األحيان في أغلب اتسمت ــات سياس نتيجة ذلك كان وأن احمللية،

بالتدافعية.

الهجرات وليد كان ــذي ال العرقي التعريب ــك ذل حلق ومن ثم
تزاوج ــه علي ترتب ــا مم األمصار، ــك تل إلى ــرب الع ــن ــة م اجلماعي
لغًة وعادات ــي العرب األصليني غلب الدم ــكان الس مع ــار وانصه
ــبقت التعريب س ظاهرة أن ــاً علم احمللية. الدماء ــى عل ــد وتقالي
قروناً العرب قبائل بعض هاجرت وأن سبق حيث األسلمة، ظاهرة
قبيل وحتديداً وبالد الشام، العراق إلى ــالم ــمس اإلس ش بزوغ قبل
واحلكم تتمتع بامللك العربية القبائل كانت بقرنني اإلسالم ظهور
مملكتان قامت كما ــاحل. الس من جاورهما وما والرها حمص في
وشرق فلسطني ــتوعبت فاس واحليرة. تدمر في عربيتان مزدهرتان

.73 صـ العرب القومية حركة تاريخ يقظة العرب: - انطونيوس
.75-74 صـ نفسه املصدر
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دون والعراق ــام الش بالد حظ وكان من العرب ــبة نس ــر اكب األردن

أقل منهما. اإلفريقي الشمال وحظ ذلك،

على البداوة القاصرة ــة القبلي مفهوم العروبة من ــر تغي لذا
ــمال وش جنوب في اخلالي ــع وجند والرب ــاز احلج صحراء قلب ــي ف
ــواطئ، للش احملاذية املدن ــى عروبة احلضر، عروبة إل العرب، ــرة جزي
خارج إلى عربية، غير وقبائل أعراق تقطنها التي الصحراء وعروبة
ــالم اإلس عروبة إلى والثارات، عروبة اجلاهلية اجلزيرة العربية. ومن

والتسامح. باحلوار والتعايش

ــي ف ــرقية املش ــة العروب ــن ع ــف تختل ــة املغربي ــة والعروب
املغرب ــي ف العروبة ــوازم ل إحدى إن ــا. ومضامينه ــا منطلقاته
ذلك بضرورة. العربي ليس الشرق في ــالم بينما هي اإلس العربي
خطان والعروبة ــالم اإلس ــا، ــة ليبي العربي، وخاص ــرب املغ ــي وف
ديناً ــالم اعتنق اإلس ومن بينهما، افتراق وال ــل فص ال ملتصقان
املنطقة وشعوب األرض، ــمية، وانتمى إلى رس لغة العربية تقبل
والتكامل ــي، والثقاف ــي السياس الوالء وكذلك ااورة، ــة العربي

والعروبة. اإلسالم باسم والتبادل االقتصادي

ــة، الطبيع ــي مطاط ــازال وم كان ــة العروب ــح فمصطل
والتفضل التمنن باب من هذا ليس للغير، ــلوب األس واستيعابي
ــا الظروف ــرورة أحلته ض وكذلك ــة، احليوي ــه مقومات ــن م ولكن
في التاريخ تطورهم ــب حس العرب الباحثون ويقسم ــرية. البش
وفي حادثة. مستعربة، وعرب وعرب عرب بائدة، إلى ــالالتهم وس

ضم ديانات بل املسلمني يقتصر على واحلاضرة لم األزمنة الغابرة
ــالم وحتدث من اعتنق اإلس ــى عل فاقتصر ــا ليبي في ــا أم ــرى.  أخ
أو عربية ــن أصول م ــواء كان س للعرب، بانتمائه واعتز ــة بالعربي
للتعرب اإلسالم باشتراط عثمانية أو غيرهم؛ أو أفريقية أو بربرية
االنتماء األخيرة. وهذا التلييب في اآلونة ولغرض إطار الدولة في
األراضي للعيش على فقط كان بالعربية ــدث والتح العروبة إلى

وأخيراً. أوالً لغرض األسلمة املكتسبة

البربر ــني ب العام االنصهار ــذا ه في النظر ــتوجب ــك اس لذل
إال يتم لم ــر وهو أم البعض، بعضهم ــي ف واندماجهم ــرب والع
قدوم منذ ــني األوربي ــدث مع يح ولم قبل،  ــن الفينيقيني م ــع م
ــيني حتى الفرنس امليالد قبل الثاني القرن في الرومان ثم اإلغريق،
ــش املؤرخون اده ــا احلديث، مم ــر العص ــي ف ــان والطلي ــبان واألس
فيهم، العرب واندماج وتعريبهم البربر ــالم إس لسرعة األوربيون
العدد ــق اعتن واحد ــرن ق من أقل ففي ــيه: مارس ــورج ج ــول فيق
في يجعلهم راغبني حماس في ــالم اإلس البربر من أبناء األعظم
القرنني خالل ــة نهائي بصورة النقلة ــت مت وقد ــهادة، الش اغتنام
بالد من غير تاركة التالية الثالثة أو القرون للهجرة، ــي األول والثان
وجودها االعتقاد في مجرد حتى أصبح ضئيلة بقع ــوى س املغرب

فيه. مشكوكاً أمراً

.77 صـ نفسه - املصدر 1
1990م. سنة 158 العدد الفيصل، مجلة - على إسماعيل محمد - 2

.145-144 اإلسالمية صـ األمة والقومية في تاريخ الدين أثر - بازامه - 3

والزال (نصرانية)، جنران وقبيلة (يهودية)، حمير قبيلة ــالم اإلس قبل كانت - 1
كما الشام، وبالد والعراق ــودان والس مصر في ــيحيون مس عرب هذا إلى يومنا

.76 صـ نفسه راجع: بازامه - املصدر املغرب واليمن. اليهود في مع احلال هي
.95-94 صـ اإلسالمي ليبيا تاريخ - البرغوثي - 2

George Marcais - Les Berberie Musulmane er l’orient au Moyen - 3
..64 صـ قدامى عرب البربر - العرباوي عن Age نقالً
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ــالم بصورة اإلس عن البربر ــد يرت ــم ل ملاذا ــاءل يتس ــض والبع

نفسه. في اإلسالم اإلجابة تكمن ولعل ؟ نهائية

من الرغم ــى وعل ــب. والترهي ــب ــَب بالترغي ــب تقاط والتعري
ــكان وضعا س حيث ــالم. واإلس العروبة خدما أنهما إال تضادهما
الترغيب فقطب التعرب. إلى نتيجتها أدت ضغوط املنطقة حتت
وعناصر مفاهيم من ــالم مبا فيه في اإلس أقواهما، ومتمثالً كان
فيه مبا قطب الترهيب بعده ويأتي ــيادة. وس ــتيعاب واس اكتناف
دون للعرب ــا بحبه ــي عصبيتها ف ومغالية ــوفينية ش نعرة من

الغير. على والعلو التفوق وعقدة سواهم،

ــات الترغيب وقرائنه، مقوم من كثير التعريب ــيرة مس ففي
ومنها:

وهوية : دين اإلسالم (1

من أفواج ــت فدخل ــوم العروبة، مفه تبلور ــالم اإلس ومبجيء
ــالم اإلس بوتقة في ــة العرقي ــاربها مش ــف مختل على ــر البش
من اإلنسان حترير وتسعى إلى املؤاخاة إلى ــالة تدعو رس باعتباره
قربه البربر بني ــالم اإلس انتشار ــر يس وقد ــترقاق. واالس العبودية
أو االعتناق. ــم الفه حيث ــن م ــالته رس ــاطة وبس فطرتهم من
وبني بينهم ــم يصطنع ول االجتماعية ــالم احلواجز اإلس أزال وقد
من وحكامهم ــر البرب ــني ب كانت التي ــك تل مثل ــة كلف ــرب الع
من ــالم اإلس إليه يدعو ما مع ــجاماً انس وهذا البيزنطيني، الروم

مساواة.

وليس  عرق، دون يختص بعرق ــاً، وال عرقي ديناً ليس ــالم فاإلس
معطيات العرب من ليس ــو ه وبالتالي معينة، قومية ــن صنع م
هذه ــرآن على ــى عليهم. ويؤكد الق تعال اهللا فضل ــن م ــه ولكن
إنا خلقناكم الناس شأنه: يأيها قال جل حيث اإللهية ــلَمة املس
أكرمكم إن ــوا ــعوباً وقبائل لتعارف ش وجعلناكم وأنثى ــر من ذك
ــالم”، اإلس اهللا عند الدين إن تعالى ... وقال ... اتقاكم اهللا ــد عن
لغة الوحي والتفاهم ــون لتك العرب اختار لغة تعالى اهللا ــن ولك
الكرمي به القرآن انزل الذي اللسان عروبة ــلمني. والعروبة املس بني
قرءاناً ــا جعلنه إن ــور منها: س من ثمان أكثر في ــك ذل جاء ــا كم
مبني، عربي ... بلسان عربياً، ــاناً لس مصدق كتاب وهذا عربيا”، ...

مبني. عربي لسان وهذا ...

أيها يا ضعفها: من ــريفة على الرغم الش األحاديث في وجاء
من بأحدكم العربية ــت وليس واحد، واحد، واألب ــرب ال إن الناس
عربي”، ــو فه بالعربية تكلم ــن فم ــان، اللس هي ــا وإمن أم، وال أب
بيته آل وإلى والسالم الصالة عليه النبي إلى هي االنتماء وعروبة
ضرباً ليست بها يُعتز التي فالعروبة املنطلق هذا ومن وصحابته.
ــلم وس وآله عليه اهللا صلى ــول الرس خاطب وقد ــن القومية، م

صـ 8. (املقدمة) يونس)، حسن (تعريب الغرب طرابلس سكان - كمالي - 1
العربي) ــم والعال العراق ــي ف الهوية ــكاالت (إش ــة اجلريح ــذات ال - ــر - مط 2

.312 ص

.20 صـ إسالمي منظور من العربية القومية - احلصني - 1
.13 احلجرات، آية - سورة 2

.19 عمران، آية سورة آل - 3
آية 3. الزخرف، - سورة 4

.12 االحقاف، آية - سورة 5
.195 آية الشعراء، سورة - 6

.103 آية النحل، سورة - 7
احلديث رقم /325 الصفحة /2 اجلزء الضعيفة ــلة السلس األلباني في قال - 8
جـ7/ صـ ــق تاريخ دمش في ــاكر عس ابن جداً، رواه ضعيف ــث حدي ــه بأن : 926
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يا العرب: ــل قبائ ــيدة س قريش من وهم ــم، هاش بني من ــه قوم
ال فواهللا بأنسابكم الناس بأعمالهم وتأتوني يأتيني ال هاشم بني

من اهللا شيئاً. عنكم أغنى

حضارية أمة ــرب الع جعلت ــي هي الت ــالمية اإلس فالعروبة
ــي والسياس واالجتماعي الثقافي بتاريخها األمم أعظم تضاهى
وعزة ــن تقدم م حصل للعرب ما وكل ــاني.  واإلنس ــادي واالقتص
فضل ــد امتد وحده. وق ــالم اإلس بفضل ــا هذا يومن إلى ــة ورفع
العاملية اللغة ــي وه ــة مقدس فجعلها العرب لغة على ــرآن الق
ــت التفت ــن ــا م وحماه ــة، ــم واجلن العال ــي ف ــلمني املس ــع جلمي
مع بها ــني املتحدث يتفاهم ال ــات ــات ولهج لغ ــى إل ــام واالنقس
إلى متزقها بعد مع اللغة الالتينية حصل كما البعض، بعضهم
ــية والفرنس والبرتغالية ــبانية واألس اإليطالية منها لغات عدة
العالم، في ــلمني املس أفئدة مهوى مكة أصبحت كذلك ..الخ.

إلهية. حلكمة كله وهذا

من ــلمني، ولكن املس ــرب الع ــأن ش من ــالً ــس تقلي لي ــذا وه

التاريخي ــدور ال لهذا الختيارهم تعالى اهللا ــم التحدث بنع ــاب ب
من فهنالك ــو والرقي. العل طبقات إلى بهم ــمو العظيم، والس
صلى ــول إلى الرس ضعفها رُفعت على أو التي وضعت األحاديث
في وأسرعت ــاعدت س مما العرب فضل عن ــلم وس وآله عليه اهللا
العرب فضل ــي ف ــالم والس عليه الصالة إليه ــب فنس التعريب،
اهللا اختار من بني ... ان ــاق، وبغضهم نف إميان العرب حب ــه: قول
قريش من واختار ــاً قريش مضر ومن مضر العرب ومن ــرب الع أدم
احب خيار فمن من خيار فأنا هاشم، بني من هاشم واختارني بني
أبغضني، العرب فببغضهم ــض ابغ ومن فبحبي احبهم العرب

اإلسالم. ذل العرب ذل إذا ...

في للترغيب من التعريب مادة النصوص جعلت هذه ــع وجمي
على الناس بني وعدالة مساواة من فيه ملا ــالم، االنتماء إلى اإلس
احلنيف الدين لهذا هوية والعروبة ــنتهم. وألس ألوانهم مختلف
أعجمي على ــي لعرب فضل ال بأنه: الذهبية، ــدة القاع اقر ــذي ال
باآلية اإلباضية ــتأنس اس ولذلك الصالح، ــل والعم ــوى بالتق إال

تخريجه في الزيلعي ــظ احلاف وقال للقرآن، ــيره تفس في ــري الزمخش ذكره - 1
جداً”. : “غريب 91 1 صـ جـ ألحاديثه

الطبعة الزيلعي، ــف يوس بن اهللا عبد الدين واآلثار جلمال األحاديث تخريج راجع:
خزمية، السعودية. ابن السعد، دار اهللا عبد حتقيق 1414هـ، األولى سنة

أوليائي قائالً: “إن قريشا خاطب وسلم وآله عليه اهللا اهللا صلى ــول رس أن وثبت
ــاس باألعمال يوم الن يأتي ال ــروا، فانظ وإال ــذاك، ف كنتم فإن ؛ ــون ــم املتق منك

عنكم”. باألثقال، فيعرض القيامة وتأتون
املفرد األدب صحيح في األلباني قال .75/40 األدب املفرد، كتاب في البخاري رواه

حسن”. “حديث : 55/56
.20 صـ سبق ذكره - مصدر احلصني - 2

هيئة  ــي ف ــة املتخاطب بها العاملي ــات لغ ــد أح ــة العربي ــة اللغ ــت أصبح - 3
الصينية ــن واملندري ــية والروس ــية والفرنس اإلجنليزية جانب ــى ــدة إل املتح األمم

واألسبانية.

في السلسلة األلباني قال .2537/76/3 ، األوسط املعجم رواه الطبراني في - 1
ضعيف جداً". الضعيفة 1190/329/3 : “حديث

ــط املعجم األوس في والطبراني ،6953/83/4 ــتدرك، ــي املس ف ــم احلاك رواه - 2
“حديث : 3038 /75/7 ــة ــلة الضعيف السلس في ــي األلبان ــال 6182/200/6. ق ،

ضعيف".
ــلة السلس في األلباني ــال ــه، 1881/402/3. ق معجم ــي ف ــى يعل ــو أب - رواه 3

موضوع". “حديث :163/301/1 الضعيفة
فضل ال أال واحد، أباكم وإن ــد، واح ربكم إن الناس! أيها يا " حديث: ــة صيغ - 4
على وال ألسود أسود، على ألحمر وال عربي، على عجمي لعربي على عجمي، وال
يا بلى : قالوا ــت ؟ بلغ أال هل أتقاكم، اهللا ــد عن أكرمكم إن ــوى، بالتق إال ــر أحم

الشاهد الغائب." فيبلغ : اهللا، قال رسول
األحاديث سلسلة في األلباني قال .23536/411/5 ، املسند في أحمد اإلمام رواه

." حديث صحيح “ الصحيحة 2700/449/6
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في اخلالفة ــروط ش وجعلوا اتقاكم عند اهللا أكرمكم إن الكرمية:
الهاشمية أو القرشية ــقطوا واس والتقوى، فيه الكرم من توفر
اإلسالم أن على جميعهم واتفق بذلك السادة األحناف، قال كما
مقصود يقول: كلوفيس والدكتور يقوى. وبالعجم بالعرب يبقى

مرجعية عربية. إسالم بدون وال إسالم، بدون عروبة ال

العربية  املرجعية مقتضى على وإصراراً تأكيداً ــب التعري وأن
ــة مطعم ــا جتده ــلمني املس ــات لغ ــالمية، وكل اإلس ــة للهوي
نسبة فيها تتفاوت التي األوربية اللغات حتى بعض بالعربية، بل
مثل بها بأس ــبة ال نس إلى غلبة، مثل املالطية، من عربية اللغة

والخ. واألسبانية الهندية

واملفكرين والعلمـاء األئمـة من كبيـرة 2) شـريحة

عربية: من أصول غير املسلمني

ــم والقادة من وأهل العل ــالمية املذاهب اإلس أئمة ــن عدد م
كان منهم العرب ــب جان وإلى متباينة، ــوان وأل مختلفة ــاس أجن
على املبنية العربية ــالمية اإلس والدعوة الفكر جوهر في ومازال
الشامخ احلضاري البناء لهذا وسهر عنى من ولكن عربية، قواعد
ــادر التاريخ مص من ــب كثرة وتذه العرب. ــر غي من ــم جله كان

واإلمام ــي  األندلس وابن حزم حنيفة اإلمام أبى أن ــرة إلى املعتب
كذلك ــية، فارس أصول من ــي والبيهق ــتان  طبرس ــري من الطب
ــتاني والشهرس وابن خلكان ــيرين س كل ابن عجمية أصول ــن م
سينا. وابن ــيبويه وس احلموي وياقوت والنحل امللل كتاب صاحب
خراسانية، أصول عصره من مصر في إمام أهل سعد، بن والليث
لواتة قبيلة من ــابة - النس الفقيه األديب - االجدابي ــم وإبراهي
هالل قبل هجرة بني ــا بليبي إجدابيا ــكن تس كانت البربرية التي
ابن اإلمام ــالم اإلس ــيخ ش بأن قال من هناك ــك وكذل ــليم.  وُس

عربية. أصول غير من تيمية

اإلمام من ابتداًء العرب ــر غي من احلديث أصحاب كتب ــب أغل
علم حتى ــائي. النس ــة إلى اإلمام وابن ماج ــاري والترمذي البخ
بعلم يعرف احلكيم أو ما آي الذكر نطق احكم به الذي ــراءات الق

.13 احلجرات، آية - سورة 1
تاريخاً اإلباضية 139-140. الطبطبائي - مذاهب صـ بال إسالم - الشكعة - 2

.54 صـ وعقيدة
اجلامعة رئيس ــغل منصب يش كان ــيحي لبناني مس المع، ومفكر أكادميي - 3
باجلامعة اجلنوب دراسات مركز وثم اصبح رئيس التسعينات، في العربية بلندن

األمريكية بواشنطن.
.86-83 ذكره صـ سبق مصدر احلصني - - 4

أصول ــافعي من الش واإلمام مالك اإلمام بأن بالقول املصادر بعض تذهب - 1
العربية. القبائل ــم أجداده والى اليمنيني، من ــا وأخوالهم ــية) (فارس أعجمية
بعد ولكننا ــى قريش. إل ــافعي الش وأجداد إلى بني تيم، مالك أجداد ــب فانتس
فهو حنيفة ــو أب أما بأعجميتهم، ــول الق على عروبتهم ــح ترجي نرى ــص متحي

اعلم. تعالى واهللا .. فارسيا حفيد لعبداً
 .Cf; Hitti, History of the Arabs, p 397 

.14-11 وأدبه) صـ (حياته األندلسي حزم - ابن الكرمي عبد خليفة، - 2
.30-29 صـ الطبري اإلمام - الزحيلي - 3

.248 صـ األعالم جـ 5، - - الزركلي 4
.77 صـ اجدابيا من مدن الشمس: مدينة - السعيطي - 5

نقل في زهرة محمد أبو ــيخ الش كردية. ولكن أصوله بأن يقول من ــاك هن - 6
تيمية ابن أن اثبت البيطار األستاذ بهجت ان اإلسالمية” املذاهب “تاريخ كتابه
اإلسالم ابن ــيخ - ش العلي محمد إبراهيم راجع: عروبته. وأكد على منيري، عربي
رأي فيه نقل ،36 صـ 2000م) – دمشق - القلم (دار والدعوة اإلصالح رجل تيمية

األصل. عربي هو تيمية ابن بأن 94 صـ “الزيارات” كتابه في الزكاوي
-171 صـ ــالم اإلس ضحى أمني -  .86-83 ذكره صـ ــبق س مصدر - - احلصني 7

.98-94 صـ التشيع هوية - الوائلي .203
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والتصحيف ــف التحري من القرآنية ــات لصون الكلم ــد التجوي
من ليسوا أي أصول موالي، من هم من عنى به والنقص والزيادة
ــبعة كتاب “الس محقق ضيف ــوقي الدكتور ش ذكر وقد العرب.
اهللا وعبد ــالء بن الع عمرو “أبو ــأن ب مجاهد” البن ــراءات ــي الق ف
من ــبعة[ ]الس القراء من والباقون ــان عربي ــر اليحصبي عام بن
اإلمام قراءة اإلسالمي في املغرب املتبعة القراءات وأكثر املوالي”.
امللقب املصري ــعيد بن س عثمان ــي وتلميذه املوال وهو من ــع ناف

مصر. من أقباط من وأصله - - ورش

وأحد جبني اإلباضية ــة، درة كرمي أبي ــلم بن مس عبيدة أبو أما
العيوب وهذه اعور، الهيئة، ــي زجن اللون ــود اس كان املذهب، أوطاد
فيه اإلباضية وأسرف وزهده وتقواه. وفضله علمه أمام ــت تالش
أحد قائل حتى والثناء عليه، علي اإلمام مدح الشيعة في إسراف
أرواح به أحيى .. مسلم أبوعبيدة له: العلماء اإلباضية املعاصرين
من عليه وأضفي وقاراً، من لدنه ــاه وكس ــتى، ش احلق في أقطار

أوفاها. اإلميان مالبس

أصول ــش نب في ــط اخل هذا ــع ونتتب ــل أن نسترس ــا أردن ــو ول
األصول الناحية ــن م جداً ــة عالي ــبة نس إلى ــنصل العلماء فس
غير إلى ــرين واملفس ــني واملؤرخ ــاء العلم ــني ب ــة ــواالة واخلؤول وامل
وسلم وآله عليه اهللا صلى ابن الرسول وإبراهيم العربية. األرومة

العابدين بن ــن زي وعلي - ــابقاً القبطية س - املصرية ــه مارية أم
الفرس، الساسانيني ملوك أحد يزدجرد ابنة زنان شاه أمه احلسني
الصادق (اإلمام جعفر اإلمام زوج - صاعد حميدة بنت ــيدة والس
(اإلمام الكاظم موسى اإلمام وأم عشرية) االثنى عند السادس
الكاظمية ــي ح في العظيم ــزار وامل ــهد املش صاحب ــابع) الس

األصل. بربرية - ببغداد

زياد ــن مثل طارق ب ــن املظفري ــادة من الق ــر كثي ــى ــالوًة عل ع
وحكام والة ــن وآخرون م ــردي األيوبي ك الدين ــالح البربر وص ــن م
سالجقة، أو أيوبيني، بربراً، أو كانوا العرب سواء غير من املسلمني
هذا ــهل ولهذا س غيرهم. أو عثمانيني أو ــني، صفوي ــك، أو ممالي أو

التعريب. عملية بنفسها، والعروبة الدين

واملالكية : اإلباضية املذهبي بني التنافس (3

أفريقيا شمال في السبق في االنتشار اإلباضي للمذهب كان
السكان أغلبية مذهب آنذاك وكان خاصة، الليبية والديار عامة
ــة. نفوس وجبل في طرابلس له خاصة ــيعًة ــب أنصاراً وش وكس
سرت وتلمسان قرابة بني سنة في ما ــرين عش خالل فانتشر في
املشرق من قدم الذي سعيد سلمة بن أيدي على (120هـ) 737م

ــماعيل بن وإس ــدراتي الس عاصم من بكل واجتمع أفريقية، إلى

حروفها وإتقان ــكام حيث إح من القرآنية ــات الكلم يتناول ــد التجوي ــم عل - 1
التلفظ بها. وإجادة حتسينها في الغاية وبلوغ بها النطق

في  ــبعة الس - التميمي) ــدادي البغ ــى بن موس أحمد بكر (أبو ــد مجاه ــن اب
1400هـ (1980م). املصرية دار املعارف - ضيف شوقي حتقيق - القراءات

.53 صـ نفسه - املصدر 2
.149-148 - مصدر سبق ذكره صـ الشكعة - 3

النبوية صـ ــول والعترة الرس مجمل أحوال في البهية ــدروس ال - ــاني لوس - 1
.75-74

.106 صـ نفسه املصدر - 2
.Momen, an introduction to Shiôi Islam, p 34

.135 صـ ذكره مصدر سبق - الشكعة - 3
.64-61 صـ وعقيدة تاريخاً اإلباضية - الطبطبائي - 4
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ــتم رس بن الرحمن وعبد النفزاوي القبلي وداود ــي الغدامس ادرار
البصرة إلى جميعهم ــب ذه اإلباضية،  ثم ــب املذه عنه ــذوا واخ
لهذا ــالم دعاة وأع ــوا ثم رجع ــنوات خمس س ــوا ومكث ــه للتفق
ــية لكونه سياس اعتبارات ــن ملا له م ــار لالنتش القابل ــب املذه
للخروج الشرعية أتباعه ويعطي املركزية، السلطة يناوئ مذهب
عن الدين، انحرافه ثبت ما إذ ومحاربته ــلطان الس ــكر معس عن
ــخطهم على والة س عن آلية للتنفيس ــر مبثابة للبرب ــك وكان ذل
بهم. املناطق اآلهلة في لهم التمكني إلى وتطلعاً اجلورة، العرب

خروج، باألحرى ــيء، أو ــي قبل مج املذهب اإلباض ــر لقد انتش
علي يد على ــر انتش الذي الفقهي الفضاء إلى املالكي ــب املذه
عن املذهب تلقى والنشأة. املولد ــي الطرابلس ــي،  العبس بن زياد
عاد ثم الهجرة، إمام دار املنورة، ــة في املدين مالك اإلمام ــه صاحب
ادخله من أول بكونه ــرف باملوطأ الذي تش طرابلس مصحوباً إلى
ربوع املذهب اجلديد في أصول وفلسفة نشر على وعمل إفريقية،

الكبير، جامعها في إلى القيروان للتدريس زياد ــن اب وانتقل ليبيا.
املذهب ونشره عنه واخذ سحنون، والقاضي العالم عليه فتتلمذ
الشمال في ميالدي) والعاشر ــع (التاس هجري القرن الثالث في

854م (240هـ). سنة وتوفي األفريقي. 

“اورمني” أي ـــ ب هو ليس إباضياً ــن ينعتون كل م ــر البرب كان
من اإلباضي ــب املذه في ملا رأوا ــارى، النص بها ــد ويقص ــي، رومان
ما سرعان وآالمهم. ولكن آمالهم عن ــالمية تعبر إس ــعارات ش
ذلك وساهم اإلباضي، على حساب املذهب املالكي املذهب انتشر
وتضييق الليبية ــاحة الس على اإلباضية ــاحة ــار املس انحس في
بأغلبية دفع ــا مم صغيرة، جيوب في ــة وحتجيمها اإلباضي ــرة الدائ
ومن أراد احلفاظ ــد، بع فيما تبربروا الذين ــان، العرب وبعض ــر البرب

نفوسة. جبل إلى واملذهبية العرقية هويته على

اإلسالمية، بالعلوم يتحصنا االثنني إن من جعل التنافس وهذا
حتصني حتى يتمكنا من حجتهم لتقوية ويتسلحا باللغة العربية
ترك من سواًء البربر كثير من تعريب أدى إلى مما قواعده الشعبية،
واالنضمام ــتلحاق أس من ما ترتب عليه أو املالكية إلى اإلباضية
ولكنه استمر في على إباضيته بقى حتى من أو إلى قبائل عربية،
أصحاب املذهب حملاجة العربية ــة باللغ العلمي وحتصنه تعليمه
عروة إلى ــاب االنتس كانت في الرغبة حال، فان آية وعلى املالكي.

اإلباضي املذهب نشروا الذين اخلمسة أحد الغدامسي ادرار بن ــماعيل إس - 1
غدامس. واحة دفني وهو اإلفريقي الشمال في

.106 صـ ليبيا سكان معجم - التليسي راجع:  
.35 صـ عرب قدامي - البربر -العرباوي 2

.160-156 في ليبيا صـ العربي - تاريخ الفتح الزاوي - 3
.90-84 صـ اإلسالمي ليبيا تاريخ - البرغوثي - 4

الثوري، سفيان (سمع من ليبيا - أعالم في الزاوي الطاهر الشيخ قال عنه - 5
سحنون، ــد، واإلمام بن راش واخذ منه البهلول واإلمام مالك، ــعد، بن س والليث
أول من ادخل مثله. بأفريقية أحد يكن ولم بن الفرات وأسد وشجرة بن عيسى،
مسالة اختلفوا في إذا بالقيروان العلم أهل كان وفسره. ألفريقية مالك موطأ
تاريخ في ــي ــال احلافظ الذهب وق صواب). ــى عل من هو ليخبرهم ــه إلي ــوا كتب

في العلم”. بارعاً متعبداً، ثقة إماماً “ كان اإلسالم
.194-193 نفسه صـ املصدر - الزاوي - 6

ص 34- املالكية من ليبيا ــاء وعلم أعيان في اإلكليلية ــر اجلواه - ــريف الش - 7
.36

.195-194 نفسه صـ املصدر - الزاوي - 1

.40-37 نفسه صـ املصدر - الشريف - 2
17م صـ القرن ــالل خ املغاربية الذهنية ــزات ممي ــة مدخل لدراس  - ــى عيس - 3

.112 (الهامش)
.65 صـ العثماني العهد في الليبي العربي اتمع - موسى بن - 4
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مالكية. أم كانت إباضية اإلسالم

يأخذ ولم ــه، مجمل في ــلمياً س التنافس املذهبي كان ــذا وه
الشيعة فرق حال الصراع املذهبي كما هو سمة

تعريب ــاعد على س ــالمي مما ــرق اإلس املش في ــنة وأهل الس
والسرعة. السعة بهذه البربر

اجتاح التعريب الذي في خدمة صب ــلمي الس التنافس هذا
يثبت أن ــن أراد مل العربية ــة للغ ــة املاس للحاجة ــراً نظ ــة املنطق
ولهذا املعتبرة. املصادر من استنبطها ما مسألة صحة حجته أو
تعلم مريديهم ــى عل ــترط من البربر واش اإلباضية ــاء علم ــح أل
فهاهو األجر. ــي ف واملعرفة وزيادة ــم طلب العل باب من ــة العربي
موسى عمران ــيخ أبا الش أن ينقل طبقاته في الدرجيني اإلمام
على طالبه ــجع قبيلة مزاتة البربرية - يش املزاتي - من زكريا ــن ب
كتعلم العربية من واحد حرف تعلم يقول: ــكان ف العربية، تعلم
كعبادة ــدة واح ــألة مس وتعلم ــم الفروع، في عل ــائل مس ثمان

سنة. ستني

طرقه: وتعدد التصوف انتشار (4

واللغة اإلسالم ــر نش في العظيم األثر الصوفية للطرق كان
إقبال البربر زاد في ليبيا. ومما املنطقة وخاصة بني سكان العربية
األصول ذوي من ــايخ املش توالي بعض هو الصوفية الطرق ــى عل
بن الشيخ أحمد رأسهم وعلى الطرق، هذه مشيخة البربرية على
الزروق وغيرهم. أحمد والشيخ العروسية صاحب الطريقة عروس

ــعي إليها، الس تنتظر وال إليهم تصل الطرق هذه كانت ــاً وغالب
مريديهم ــتمالة اس في “البرهانية” والعاطفة ــة الرق إلى ومتيل
اليومية، همومهم ــش وتعي العامة ــاة احلي هامش على ــن هم مم
املمزوجة ــالمية اإلس وتعبر عن هويتهم التبرك، قوة فتعطيهم

املذهبية. التبعية فوق العرقية بخلفيتهم

والبربر: العرب بني األصل املوحد فكرة (5

البربر إلى وبعض ــرب الع ــابة والنس املؤرخني من كثير يذهب
وذلك والبربر، ــرب الواحد للع ــل األص لفكرة ــج والتروي ــاد االعتق
حصل بينهم الذي التمازج لتفسير أصولهم توحيد ألنهم أرادوا
خاض التي عدة والنظريات الترك. أو الفرس بعكس ــالم، اإلس في
بحثنا هذا في مطلع ــناه ومما ناقش آنفاً، ذكرنا الكثير كما ــا فيه

وأصولهم. البربر عنوان حتت

في بارز دور ــا له دول، وكان ــالمي عدة املغرب اإلس ــت في قام
ــالمية محور اإلس ــت العصبية وكان ــالمية، اإلس ــة األم ــخ تاري
ــبات. ُس في العرقية النزعة ــت بق بينما ــية، السياس ــا مناوراته
(الدويالت) على تقم لم الزاهري: ــعيد س محمد ــتاذ األس يقول
ال دينية محضة دعوات على ــا قامت كله بل البربرية، ــة العصبي

فيها. أثر للبربرية

.161-158 في ليبيا صـ العربي - تاريخ الفتح الزاوي - 1
.411 صـ ،2 (1217)، جـ باملغرب طبقات املشائخ - الدرجيني - 2

.Trimingham, Sufi Orders in Islam, p 84 - 1
.21-20 والزروقية صـ الزروق - أحمد خشيم - 2
.Brett and Fentress, the Berbers, p 130 - 3

.24 صـ ذكره (الهامش) مصدر سبق - كمالي - 4
.115-114 ذكره صـ سبق مصدر البرغوثي - - 5
أخرى. ضاد لغة ولغتهم البربر هل - الزاهري - 6
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وإمارات دويالت التي أسست ــر البربرية األس من كثير وذهبت
عام. 150 ــة قراب الغرب طرابلس ــوا حكم الذين ــزرون بنو خ ــل مث
وقادة عبد الواد). ــو (بن زيان وبنو مرين، ، وبنو احلفصيني، ــك وكذل
من ــى أنهم عل أكدوا ــة، بل العروب ــهم ألنفس ــوا ادع ــن املوحدي
تومرت بن محمد املوحدين دولة مؤسس بل الهاشمية. الساللة
وأنه وسلم، وآله اهللا عليه الرسول صلى نسل أنه من زعم البربري
ــريف الش ــبهم نس إلثبات الكتب زيان بنو املنتظر. وألف املهدي
هذا يقتصر ولم زيان”.  بني  شرف “قالئد العقيان في مثل كتاب
مصر في العلوية األلبانية شمل األسرة بل ــب، فحس البربر على
حيث أيضاً. ــني العثماني األتراك ــلمني املس خلفاء من ــادتهم وس
عثمان” في منبع ملوك بني األثمان “درر كتاب في البعض ــط ش

املنورة. املدينة من حجازية عربية أصولهم بأن بالقول

أحد: حكراً على العروبة ليست (6

واحد دين أو ــس أو لون تقتصر على جن أو تنحصر ــة لم العروب
ــد به عند معتق هو كما ــد، واح نقي عرقي ــل من أص ــا م ــوم لق

إلى: العرب تنقسم القول إن ينبع من وكل ذلك اليهود.

• البائدة؛

معاً. واحلادثة وهي املستعربة - أيضا بالباقية وتعرف - والعاربة •

نقل إلى ــم ل أن جتاوزات، ــى إل العروبة مفهوم ــرض تع ــك لذل
العروبة مصطلح سعة من أضيق أصبح حتى تاريخية، مزايدات
كحكر، القدم منذ ــتعملت اس العروبة أن نرى لهذا ــالمي. اإلس
عرباً ــم يكونوا ل األوائل العرب بأن علماً ــم، غيره ــى أقوام دون عل
ــماعيل إس اهللا نبي العرب حيث أن جد العرقي. باملفهوم ــاً ُخلص
ــالم الس عليهم ــيدة هاجر، الس من اخلليل إبراهيم نبي اهللا ــن أب
(عرب الواردة ــف التصاني ــب حس خالصاً عربياً يكن لم ــاً، جميع
اليعقوبى إليهم وأضاف ــتعربة”؛ ومس وعرب باقية “عاربة بائدة،

احلادثة). العرب

التاريخي ــراث الت في األمة عند بتواتر ــرب الع صنفت ــذا وبه
األحدث: إلى من األقدم هي طبقات إلى عدة واألنساب واألدبي

على ــبقية األس ولهم ــل العرب، أوائ ــدة، وهم البائ ــرب الع *

وعاد وجرهم والعمالقة ــم وامي وجديس ــم طس ومنهم غيرهم،
أحد منهم يبق ــم ول وانقرضوا اندثروا ــد وق وغيرهم. وارم ــود وثم

بالبائدة. وصفت ولهذا إليهم، ينتسب األرض أدمي على

الفتح من بداية طرابلس والة - ــزاوي ال .317-268 صـ ليبيا ــالم أع - ــزاوي ال - 1
.97-81 التركي صـ العهد ألي نهاية العربي

برقة [، ــكان ]س واثنوغرافية تاريخية ــة دراس ليبيا: ــكان - س ــطيني اغس - 2
.41-40 صـ املهدوي)، أحمد (تعريب د. إبراهيم

شمال إفريقيا واألندلس في واسعة دولة أنشأت البربر. إسالمية من ــرة أس - 3
عام املتوفي ــرت توم تعاليم بن من ــاس أس على ـــ) (525-668ه 1130-1269م
من رجوعه طالباً للعلم، وبعد سنة 15 قرابة بن تومرت (525هـ). قضى 1130م
املهدية وادعى باملوحدين)، أتباعه عرف هنا (ومن التوحيد إلى الناس املشرق دعا
على العسكرية احلمالت اهللا. راح يجرد عبد بن محمد ــه وسمى نفس لنفسه،
فقضى على احلرب هذه املؤمن ــد واصل خليفته عب موته املرابطني. وبعد ــة دول
مراكش على ــتولى وأخضع املغرب واس 1147م (542هـ) ــام ع املرابطني ــة دول

عاصمة ملكه. جاعالً منها
.65 صـ سبق ذكره مصدر العرباوي - - 4

.Bosworth, the Islamic dynasties, p 30  - 5
نفسه. العرباوي – املصدر - 6

(صححه من األخبار بها كان طرابلس وما فيمن ملك التذكار غلبون - ــن أب - 7
.138 صـ الزاوي)، أحمد الطاهر عليه وعلق
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وإمارات دويالت التي أسست ــر البربرية األس من كثير وذهبت
عام. 150 ــة قراب الغرب طرابلس ــوا حكم الذين ــزرون بنو خ ــل مث
وقادة عبد الواد). ــو (بن زيان وبنو مرين، ، وبنو احلفصيني، ــك وكذل
من ــى أنهم عل أكدوا ــل ب العروبة، ــهم ألنفس ــوا ادع ــن املوحدي
تومرت بن محمد املوحدين دولة مؤسس بل الهاشمية. الساللة
وأنه وسلم، وآله اهللا عليه الرسول صلى نسل أنه من زعم البربري
ــريف الش ــبهم نس إلثبات الكتب زيان بنو املنتظر. وألف املهدي
هذا يقتصر ولم زيان”.  بني  شرف “قالئد العقيان في مثل كتاب
مصر في العلوية األلبانية شمل األسرة بل ــب، فحس البربر على
حيث أيضاً. ــني العثماني األتراك ــلمني املس خلفاء من ــادتهم وس
عثمان” في منبع ملوك بني األثمان “درر كتاب في البعض ــط ش

املنورة. املدينة من حجازية عربية أصولهم بأن بالقول

أحد: حكراً على العروبة ليست (6

واحد دين أو ــس أو لون تقتصر على جن أو تنحصر ــة لم العروب
ــد به عند معتق هو كما ــد، واح نقي عرقي ــل من أص ــا م ــوم لق

إلى: العرب تنقسم القول إن ينبع من وكل ذلك اليهود.

• البائدة؛

معاً. واحلادثة وهي املستعربة - أيضا بالباقية وتعرف - والعاربة •

نقل إلى ــم ل أن جتاوزات، ــى إل العروبة مفهوم ــرض تع ــك لذل
العروبة مصطلح سعة من أضيق أصبح حتى تاريخية، مزايدات
كحكر، القدم منذ ــتعملت اس العروبة أن نرى لهذا ــالمي. اإلس
عرباً ــم يكونوا ل األوائل العرب بأن علماً ــم، غيره ــى أقوام دون عل
ــماعيل إس اهللا نبي العرب حيث أن جد العرقي. باملفهوم ــاً ُخلص
ــالم الس عليهم ــيدة هاجر، الس من اخلليل إبراهيم نبي اهللا ــن أب
(عرب الواردة ــف التصاني ــب حس خالصاً عربياً يكن لم ــاً، جميع
اليعقوبى إليهم وأضاف ــتعربة”؛ ومس وعرب باقية “عاربة بائدة،

احلادثة). العرب

الفتح من بداية طرابلس والة - ــزاوي ال .317-268 صـ ليبيا ــالم أع - ــزاوي ال - 1
.97-81 التركي صـ العهد ألي نهاية العربي

برقة [، ــكان ]س واثنوغرافية تاريخية ــة دراس ليبيا: ــكان - س ــطيني اغس - 2
.41-40 صـ املهدوي)، أحمد (تعريب د. إبراهيم

شمال إفريقيا واألندلس في واسعة دولة أنشأت البربر. إسالمية من ــرة أس - 3
عام املتوفي ــرت توم تعاليم بن من ــاس أس على ـــ) (525-668ه 1130-1269م
من رجوعه طالباً للعلم، وبعد سنة 15 قرابة بن تومرت (525هـ). قضى 1130م
املهدية وادعى باملوحدين)، أتباعه عرف هنا (ومن التوحيد إلى الناس املشرق دعا
على العسكرية احلمالت اهللا. راح يجرد عبد بن محمد ــه وسمى نفس ــه، لنفس
فقضى على احلرب هذه املؤمن ــد واصل خليفته عب موته املرابطني. وبعد ــة دول
مراكش على ــتولى وأخضع املغرب واس 1147م (542هـ) ــام ع املرابطني ــة دول

عاصمة ملكه. جاعالً منها
.65 صـ سبق ذكره مصدر العرباوي - - 4

.Bosworth, the Islamic dynasties, p 30  - 5
نفسه. العرباوي – املصدر - 6

(صححه من األخبار بها كان طرابلس وما فيمن ملك التذكار غلبون - ــن أب - 7
.138 صـ الزاوي)، أحمد الطاهر عليه وعلق

أن  أال ويقول: ــزم بج ذلك يرد ــاب األنس جمهرة في حزم ابن ــة العالم أن ــاً  علم
أحد يصل ظهر األرض على أنه ليس فهو  ويحقق ويوقن  به ويثبت يقطع الذي
السالم عليهما ونقل ثابت إلى إسماعيل وال إلى إسحاق قاطعة بصلة نسبه

؟   فكيف  إلى نوح ؛ - ــلم وس عليه اهللا صلى اهللا خليل إبراهيم أبني - نعني 
مرية فيه. هذا ما ال ؛ - - عليهما السالم إلى  آدم ؟ فكيف 

العرب أجذام ــام انقس في "الكالم باب عند ــاب األنس جمهرة - حزم ابن راجع:
من الثالثة ــة الصفح في وهو ، الكتاب ــة بعد مقدم األول الباب ــو ــة" وه جمل

الوراق. مبوقع الكتاب املعروض
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التاريخي ــراث الت في األمة عند بتواتر ــرب الع صنفت ــذا وبه

األحدث: إلى من األقدم هي طبقات إلى عدة واألنساب واألدبي

على ــبقية األس ولهم أوائل العرب، وهم البائـدة، العرب *
وعاد وجرهم والعمالقة ــم وامي وجديس ــم طس ومنهم غيرهم،
أحد منهم يبق ــم ول وانقرضوا اندثروا ــد وق وغيرهم. وارم ــود وثم

بالبائدة. وصفت ولهذا إليهم، ينتسب األرض أدمي على

مبعنى الصرحاء، العرب أو اخللص أي العرب العاربة، العرب *
من جنوبية أنهم من أصول ويعتقد أنقى أصالً في العروبة، انهم

العرب. العروبة وأم مهد من اليمن، قحطان بني

أو اخللص غير بها املتعربة، ويقصد أو املستعربة، العرب *
السالفة، التصانيف عربية حسب غير األولى  وأصولهم النقية.
عرباً، ــوا واصبح ــابقني الس الصنفني في بدخولهم ــوا تعرب وامنا
بالتعرب ــة العروب صفة ــبوا فاكتس ــس، والتجن ــاب باالكتس أي
ألبوين ــد ول ــذي ال ــماعيل إس ــيدنا س ــم ومنه ــتعراب. االس أي

أو ، “ أر ــدة بل من عراقياً كان ــم إبراهي ــيدنا س ــني، حيث أعجمي
من الكوفة، الفرات بالقرب ــن م الغربية الضفة ــى عل “ أور UR

منهم وأول وتزوج قبيلة جرهم، وعاش مع ــر املصرية، هاج وزوجه
منها تشعبت ولداً ــر باثني عش من فتقت لهاته بالعربية، ورزق
ومن ــكنت مبكة.  وس ــتعربة املس العرب وهم قبيلة ــرة عش اثنتا
أجداد العدنانية، العرب ــالم عليه الس ــماعيل إس سيدنا ساللة
مع والسالم، التي تزامنت الصالة عليه اهللا رسول محمد سيدنا
اجلزيرة ــبه ش إلى نزحت أخرى جماعات ــع القحطانية وم ــرب الع
العرب من الكل ــح حتى اصب أولئك ــؤالء في ه وتداخل ــة، العربي
إسماعيل ولد من وعدنان ــمية. التس هذه ــتعربة، وعممت املس
وإسماعيل قد عدنان بني اآلباء ولكن تسمية ذلك، في ــك بال ش

جملة. جهلت

لقاء مع مجلة  في السعوديني، اآلثار علماء أحد األنصاري، الرحمن عبد يقول د.
شئ "ليس هناك 1999م أغسطس املوافق - السادسة السنة عدد 31 الثقافية
قحطان الن .. أنا نظري وجهة من ــتعربة) (مس (عاربة) وعدنان قحطان ــمه اس
تقسيماً نسبياً وليس ــي سياس ــيم هذا تقس .. النصوص من أي في لم يظهر
بهذه أؤمن وال التقسيم بهذا أؤمن ال وأنا .. معقدة العملية هذه فان ولذلك .

األشياء..".
.46 والقومية صـ الدين اثر  بازامه -

.113 صـ نفسه املصدر
صـ 85. اجلريحية - الذات مطر

مجلة الثقافية  في برمنقهام، جامعة في كويتي باحث املطيري، حاكم كتب
ــيدنا س إن ومؤكداً األنصاري على د. 1999م رداً ــة السادس ــنة الس ،33/32 عدد
ــتعربة، جد العرب املس إبراهيم، النبي أصول إن " ــال: فق األصل عربي ــم إبراهي
كانت التي ــعوب والش والقبائل العراق كانت أرضه ألن العربية اجلزيرة إلى تعود

]؟[، احلديثة التاريخية ــات الدراس تؤكده كما قدمياً ترجع، الرافدين ارض ــكن تس
قبل إن والقبائل ــعوب الش لهذه اصلياً موطناً كانت التي ــة ــى اجلزيرة العربي إل
مبكة وارتباطه ــة إبراهيم معرف ــبب اجلدب. ومما يؤكد ذلك بس العراق إلى تهاجر
زرع ذي بواد غير ذريتي أسكنت من أنى "رب دعاء إبراهيم في قوله تعالى في كما
كما وتزوج، كبر إن بعد ابنه إسماعيل على زيارته وتردده في ثم احملرم". بيتك عند
تركوه ( الذين هم إبراهيم قوم يكون إن يبعد … وال (3365) صحيح البخاري في
جاءوا انهم غير عرب هذا فإسماعيل وذريته العراق. وعلى إلى ورحلوا مكة) في

األساس…". هذا على مستعربة فهم العربية اجلزيرة خارج من
بغداد). شرقي (شمالي أور البعض  وقال

من  وأصبحت ــرت، اندث اليمن حيث إلى ــة وكنان خزاعة طردتها ــم ــة جره قبيل
البائدة. العرب

.307-306 صـ نفسه املصدر - مطر
 .81-77 1، صـ جـ القاضي)، الفداء أبي (حتقيق التاريخ في - الكامل األثير أبن

2002م. 14 مايو لندن - – - جريدة العرب النبي  نسب
إلى تراثنا. املتسربة اإلسرائيليات من ولعلها العرب. انساب - جمهرة حزم ابن

.141 الدين والقومية صـ - أثر راجع: بازامه  
جريدة العرب  - ــتعربة وعاربة ومس بائدة العرب ــوام أق - ــري املهي ــد حام    

2002م. مايو 6 - لندن –
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التي العرب ــن احلديثة م ــة الصيغ وهم العـرب احلادثة، *
إلى عوملته ــي ف ــروع يوم الش ــالم من اإلس ــتحدثها وأس أوجدها
مختلفة أعراق ــن م فيه، جديدة أقوام ــول بدخ وذلك هذا، ــا يومن
ولكن العدم من حتدث لم وهي والباقية. البائدة العرب عن جذرياً
ــمل ش جديداً عربياً واقعاً وخلقت ــابق، الصرح الس على ــت ابتن
ــل متجاوزاً التسلس ــة، العرقي من ــاً خالي ــه جوانب كل ــر التغيي
ــعور والش واألرض والدين اللغة ــى إل باالنتماء ــك وذل ــاب، باألنس

..الخ. العيش ومنط والوالء

بضرورة عرب ــوا اليوم ليس عرب أن يتبني لنا ذكره ــلف س ومما
الصالة ــم عليه املعظ ــول الرس وأن بالظروف ــرب بل ع ــة، األروم
العروبة باملولد ــبوا اكتس مما أي ــتعربة، املس العرب من ــالم والس
ــول الرس أصل أو فصل في أبداً ــكك ال اش بها، وأنا أجداده وجتنس
تعالى اهللا ــق خل وخيرة املصطفى ــو فه ــالم والس الصالة ــه علي
التي ــات والتصنيف القوالب ــب ولكن حس ــك، ذل كل ــوق ف وهو
ــان أجداده عليه ــتعربة، ف مس إلى عاربة إلى بائدة بها من ــا مررن
باللغة ولكن والعرق ــدم بال العروبة يتوارثوا ــالم لم والس الصالة
ــالم والس عليه الصالة واالنتماء، لذلك قالها ــعور والش ــأ واملنش

البيت، آل منا سلمان ــي بأنه: الفارس ــلمان س حق الصحابي في
مفتوح ناٍد ــا وامن أحد، على ــراً حك ــت ليس أنها على تأكيد ــذا وه
واحد، لون ــرب للع وليس العضوية فيه. أراد ــن مل ــى مصراعيه عل
ــود اس أو اخلطاب ــر بن عم مثل ــض ابي يكون أن ــي للعرب ــن ولك
كما البينني ــني ب ما أو الصامت، بن ــادة أو عب ــي احلبش بالل مثل
ــت ليس هي وكذلك قاطبة هذه األيام. العرب ــم معظ حال هي
بالضرورة ــس ولي إليها، االنتماء ــن أراد مل وامنا ــط، فق ــلمني للمس
بالد في ــني األوروبيني الصليبي فلول مع حدث كما ــا دينه اعتناق
البقاء مع ــة املنطق أبناء من جزءاً ــح واصب تعربوا الذين ــام الش

مسيحيتهم. على

كأنداد: البربَر العرِب تقبل (7

بل قيمتهم من يقللوا ولم كجنس البربر يحتقروا لم ــرب الع
الكثير ليقدمونه ولديهم شكيمة وأصحاب لهم فيهم أنداداً رأوا
من أكثر - خاصة وليبيا - أفريقيا ــمال ش البربر حكم لذلك لهم،
قرابة القرن ــوا طرابلس حكم الذين خزرون آل ــل دلي وخير العرب،
ــمياتهم مس من العرب للكثير إلى اقتباس ذلك فادى والنصف.
ــوري والبكوش والفيت ــي والسنوس ــي ساس ــل ــمائهم مث وأس
البطيخ)، الدالح وتعني (أو ــدالع ومفردات بربرية مثل ال وغيرها،
والكسكسو، والزميتة البازين مثل خاصة أكالتهم البربر وعادات
ال تكاد هذا يومنا في ليبيا زرت وإذا ــخ، ال التقليدية ــهم ومالبس

صـ 149-144. والقومية الدين - أثر  بازامه
صـ 62-59. األول (الهامش)، العثماني العهد في برقة - تاريخ بازامه

الضعيفة:  السلسلة في األلباني قال .6541/691/3 في املستدرك، احلاكم رواه
جداً". ضعيف "حديث 3704/176/8

لَِعليٍّ أخبرنا قالوا قال: عنه: فعن أبي البختري رضي اهللا علي املنت عن ثبت وقد
أهل منا هو َقْعرُه، ال ينزح بحر اآلخر، والعلم العلم األول، أدرك قال: ــلمان، س عن

.32330/395/6 املصنف " " في شيبة أبي ابن أخرجه البيت.
على صحيح ــناده "إس : 3704/176/8 : الضعيفة ــلة السلس في ــال األلباني ق

الشيخني". شرط

صـ 97-81. طرابلس - والة الزاوي
لهجتنا  في ــة وتأثيرها "االمازيغي ــارة عن املن مع حوار في ــادي محمد م ــع: راج

www.al-Manara.org  .2003 إبريل الليبية"
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الزي أو األسماء أو الطلعة في سواء واألمازيغي العربي بني تفرق
التي للمناطق البربرية املسميات العرب معظم وأبقي األكل. أو
أي كذلك … والخ. ــة ومصرات زليطن، ــة مدين مثل فيها ــوا عاش
بربرية كتاكنس فهي (تـ) بحرف تبدأ عربية غير أو كلمة مسمى
أرادوا إذا ــرأة امل على ــي تطلق الت (للة) ــة وتراغن. وكلم ــاء وتاورغ
في الترك من احلكومات بيوت رؤساء في ــتُعملت واس تعظيمها،
ــيدة الس أي حلومة”، للتعظيم كـ “للة ــاء النس على ــس طرابل
“بئر بـ ــمى يس وهناك بئر ــي. القرمانل ــا ــف باش يوس أم حليمة،

قرمانلية. سيدة حفرته انه يقال العزيزية، منطقة في الللة”

ال فكانوا البربر، ــع م التعامل في صعوبة يجدوا لم ــرب والع
وما منهم، كأنداد فتزوجوا ــا مقهورين وإمن كعبيد إليهم ينظروا
السعادي البدوية” القاطنة قبائل “ذريتها سعدة الزناتية و قصة
أو - وتبربر ــل. دلي ــي مصر إال خير ف الغربية والصحراء ــة برق ــي ف
البربرية القبائل ــي أحضان ف ــوا عاش ثم ومن العرب بعض متزغ -
الباروني آل مثل أو غيرها معيشية ومذهبية منها شتى ألسباب
القرن مسقط في من الذين أتوا عطية، والعزابة أوالد زكري، وبن
من بعض وكذلك ــري)؛ هج ــابع الس ــر ميالدي (القرن عش الرابع

جنوب اجلزائر. في وادي ميزاب أهالي

أشراف سادة األصل في هم الذين املغرب في ــة ودولة االدارس

والثقافة، ــة والبيئة اللغ بربر ولكنهم ــن احلس ــبط الس ذرية من
ــهم أنفس عن عبروا الذين األندلس في حمود بني دولة ــك وكذل

والتحزب. اللغة ببربر

والعقلية والقريحة: احلياة منط في التشابه (7

ــية والنفس والتقاليد العادات في ــرب الع البربر مع ــابه يتش
قوله ــي ــن نصير ف ب ــى ــابه موس التش هذا ــص وخل ــة.  والذهني
العجم ــبه أش امللك: عبد بن ــليمان ــابع س الس األموي للخليفة

وسماحة. وفروسيًة وصبراً وجندًة لقاًء بالعرب

للرجل، املطلق ــوذ النف على قائم البربر ــد عن ــرة األس فنظام
البربر ويربى ــا. الزن وحترمي ــات الزوج وتعدد ــرعي ــى الزواج الش وعل
للرجولة؛ رمزاً ــا منه جعلوا ــنة) مما امللس كالعرب (اللحى حلاهم
التقى ألنه ــالم اإلس إليهم مما حبب للذكور، اخلتان ويزاولون عادة

ووافقها. شرائعهم بعض مع

بالقول ــل والوفاء النزي وحماية اجلار بإعزاز ــرف البربر ع كذلك
ــيقى املوس حتى ــدائد، ــكاره في الش ــر على امل والصب ــد، والعه
مع اليمنية ــابه األفريقي تتش ــمال الش في البربرية ــعبية الش
األحلان. ــب وتركي والتغني ــة األداء ــي كيفي ف ــاً حقيقي ــابهاً تش

.317 ،170 صـ 79، الليبية معجم البلدان -  الزاوي
.78 ،50 صـ الليبية البلدان معجم -  الزاوي

.143 - مصدر سبق ذكره صـ  كمالي
.317 ،170 ،79 املصدر نفسه صـ - الزاوي
.258 ليبيا صـ سكان معجم  التليسي -

.64 صـ ذكره مصدر سبق -  العرباوي

  Brett and Fentress, the Berbers, p 30.
.191-184 صـ ،3 جـ تاريخ اإلسالم، حسن

وحكام  سالالت أسر - بوزورث
.114 صـ ذكره سبق مصدر -  البرغوثي

.499 صـ ،4 جـ نصير) بن أعالم النبالء، (ترجمة موسى - سير الذهبي
.97 صـ املصدر نفسه - البرغوثي

(البربري). بطوط ابن عليه وأكد (العربي)، خلدون ابن ذلك  ذكر
صـ 261-257. نفسه - املصدر العرباوي
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واألغنام ــي املواش وتربية ــكأل ال ــي طلب ف منهم البدو ــش يعي
ادخله من أول بل حلم اخلنزير، يأكلون وال للركوب والتوالد. واخليول

الرومان. هم تربيته ومارس عليهم

والقبيلة: لألسرة االجتماعية التركيبة (9

فيه قبلي، العربي كاتمع تاريخه ــالل خ البربري من اتمع
مكانة خاصة ــة فيه وللقبيل واملزارعون. الرعاة و ــدو، والب ــر احلض
بحكم القبيلة هذه تلبث وال متميزة اجتماعية ــدة وح باعتبارها
وإلى أو أكثر، قبيلتني إلى ــم تنقس أن األفراد التكاثر وتزايد ــنة س
واألوضاع األحداث عليها وتفرض والبطون، األفخاذ مجموعة من
زعيم حتت قيادة ــا في احتادات غيره مع تدخل أن ــها - تعيش التي
وهذه طبيعة العرب تتناسب كما تتناسب البربر ــيخ واحد. أو ش
فالن بنو األب، فيقولون ــرة أس على القائم ــي ــام االجتماع النظ

عالن. وبنو

األب وعمادها األسرة ــية هي أساس خلية تتكون القبيلة من
والتقاليد العادات تخوله مبا ــلطة املطلقة والس النفوذ له الذي
تنظيم في ــا إليه ــتند تس ــتور، الدس مبثابة هي التي ــراف واألع

قبول وفي ــات وواجب من حقوق ــا عليها وم ــا وما لألفراد عالقاته
في أو والوالء  العهود ملواثيق طبقاً وانضمامها الوافدة العناصر

موحدة. قيادة حتت أخرى قبائل مع انضمامها أو حتالفاتها

: فمنه الترهيب، سبيل على وقرائنه مبقوماته التعريب أما

وعنفوانها: العربية اللغة (1

أخرى آالت العرب بني البربر وضيوفهم االحتكاك نتج عن لقد
التعريب خدمة والرهبة ــوط الضغ ــمة س غلبت عليها للتعريب
ــلمني املس بني ــاد س الذي املفهوم ومنها ذلك نهاية املطاف. في
الكثير أرهب مما بالعربية عليه التحدث واآلخرة الدنيا أراد من ــأن ب
اإلسالم انتشار كان ولكن ودنيوي. ديني منطلق من وفيها إليها
الثالث أوشك القرن وما العربية، اللغة ــار انتش من بكثير أسرع
اللغة العربية لم تطغ ولكن ــتعربة،  مس ليبيا غدت حتى هجري
هالل بني قبائل هجرة بعد إال ــاة احلي ــرايني في ش وجترى كثقافة،
في يومنا هذا ــى حت للمحادثة البربرية ــة اللغ بقاء ــليم، مع وُس
بالنسبة العربية، وتعلم فالتعريب اجليوب. وبعض ــة نفوس جبل

.- Dr. R. Lachmann خلمان روبرت د. أجراها دراسة نتيجة ذلك
.266-264 صـ املصدر نفسه - : العرباوي راجع

صـ 145-144. االمازيغية القبائل - الدراجي
.106 الليبي صـ اتمع الطاهر -

صـ 145-144. نفسه - املصدر العرباوي
مزيان  بني ــرب، فمنهم الع ــب تتناس كما ــب اليعقوبى بأن هوارة تتناس ــال ق
وبنو يفرن ماجر وبنو بنو ابن خلدون نفس الشيء مؤكداً ومسراتة. وقال وورفلة

…الخ. باديس وبنو زمور
.202 نفسه صـ - املصدر العرباوي راجع: 

.258 صـ نفسه املصدر

أي  يرون ــارة الهندية ــبه الق ش في ــلمني املس من هذا كثير يومنا حتى ــازال م
أبناء البيت أو ــن آل ــلم وم مس هو عربي وكل مقدس، بالعربية مكتوب ــيء ش
بأن تصديق ــض يرف ــة، بل بعضهم القداس من ــئ ش وعليه الكرام ــة الصحاب

مسلمني. غير عرباً هناك
.23 إسالمي صـ منظور من العربية القومية - احلصني  راجع:

.101 صـ اإلسالمي ليبيا تاريخ - البرغوثي
صـ 204-203. ليبيا الفتح العربي في - تاريخ  الزاوي

.3 آية الزخرف،  سورة
وروى  .7948/323/4 ، مصنفه في الصنعاني الرزاق عبد رواه احلافظ ، أثر صحيح
: تعلموا قال عنه اهللا رضي عمر أن .29926/117/6 في مصنفه ــيبة أبي ش ابن

دينكم. من فإنه والفرائض اللحن
.80 صـ نفسه - املصدر البرغوثي
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قرءاناً ــاه جعلن إنا ــى: تعال قوله من ــاً انطالق ــاً، ديني ــر، كان للبرب
مع العرب للتعامل وذلك للتعبد، ودنيوياً تعقلون، ــاً لعلكم عربي
بن اخلليفة عمر وكتب وغيرهم. املغايرة أصحاب اللهجات ــر والبرب
تفقهوا قائالً: يأمره األشعري ــى موس إلى اهللا عنه رضى اخلطاب
طلب أراد ــن فم دينكم، فإنها ــة العربي تعلموا … ــة العربي ــي ف
اإلقصاء، العربية وإال ــن العلوم عليه أن يتق في والتبحر ــم العل
من وما فيها الدولة، ــزة أجه في خصوصاً الوظائف ــن م فيحرم
غير أو يعتبر جاهالً، بل كثيرة، ومنافع ــريفات وترقيات ميزات وتش

العربية. يجيد ال ألنه األحوال، احسن على مثقف

ــرة التي العش ــز وبعثة العزي ــد عب بن عمر ــة اخلليف ــود فجه
من ــعة وتس مهاجر أبى ــن ب ــماعيل إس الوالي ــادة بقي ــلها أرس
علوم الناس ويعلموا ليبيا ربوع ــي ف ليقيموا والتابعني الفقهاء
والبربر اجلند صفوف بالغ في أثر على اجلهاد، ويحثوا والعربية الدين
العربية مثلته ــا وم صاحلة. قدوة ــاس للن وكانوا خاصًة،  ــم منه
علم ــعة وس وفصاحة ــوان عنف من ــا ــا ومتطلباته مبقتضياته
مضاهاتها األخرى على اللغات وعجز واخلطابة، ــعر والش بالفقه
واإلبداع وتعليمها تعلمها على الفرس، وخاصة العجم، وتنافس
ــت العربية لغة وأصبح جداً. كبيراً ــا عليه اإلقبال جعل ــا بها، مم
ذكر كذلك ــلمني. املس لغير حتى والثقافة والعلم والدولة الدين

والبربرية. ــة العربي بني ــتركة مش ــمات س هنالك أن العلم ــل أه
بطابع مطبوعة البربرية باتت اللهجات اللغة: كل علماء فيقول
من القواعد العربية. قريبة البربري النحو أن قواعد .. .. و العربية

وشوكتهم: العرب معسكر (2

وجيشه بحاشيته ــلطان التنفيذية (الس ــلطة الس فيها مبا
وتعزز ــاة). (القض القضائية ــاء)، (العلم ــرعية والش ــرطته)، وش
ــدة عددهم وش كثرة وكذلك وعزمهم، العرب إرادة التعريب بقوة
وجوداً وللعرب ــالمية، إس الديار هذه جلعل ــهم وحتمس ــهم بأس
ال تلني قوم وانهم وعناء تضحية من الثمن كلفهم مهما ــا فيه
األمر باديس، ــن اب مع فعلوا كما عزائم لهم ــى تثن ــم، وال قناته
في بعض البربر ــض لبع العرب بعض ــاد اضطه ــذي نتج عنه ال

األحيان.

يتزحزحوا، ولن باقون أهل رسالة، وانهم العرب بأن البربر اقتنع
ــهيرة، الش هجرتهم ــل في الني غرب ــم طوفانه ــاً بعد خصوص
على غرار إخوانهم العرب مع الكيان اجلديد في دور أصحاب وأنهم
في كالغرباء الرومان، الذين كانوا يعاملونهم حكم حتت ــم حاله
مستبعدين. ــوا أمس أهل البلد، وغالباً ما من ــوا وليس املنطقة
أن ولو حتماً، العربية ــة ــتبقى اللغ س والبربر العرب قالت ولهذا
ــلمني املس نحن ــة في التاريخ، ولكن باحلتمي يؤمنون ال ــني املؤرخ

.101-99 - مصدر سبق ذكره صـ  البرغوثي
.84 صـ نفسه - املصدر البرغوثي

بل النصارى  ــة، بالعربي العلوم ــم لتعل املغرب ــون إلى يأت األوربيني ــض بع كان
ديرهم بالعربية. في وصلواتهم ــة كتبهم املقدس خطوا العربية املنطقة ــي ف
فيما والتخاطب للتعلم اإلجنليزية، للغة وحاجتنا الغابرة، األيام هذه في كحالنا

كمسلمني. بيننا

.46 االمازيغية صـ اللغة - شفيق
.25 صـ املعرب) طرابلس الغرب (هامش سكان كمالي -

.122 صـ ذكره سبق مصدر -  الزاوي
.80 صـ نفسه - املصدر البرغوثي

.172 صـ الليبية البلدان معجم -  الزاوي
.22-21 صـ املصدر نفسه كمالي -
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من ألنه ــلمة، مس ببقائها عربية ــتبقى س الديار هذه بأن ــن نؤم

به. مقروناً بقائها والعربية سيبقى أن اإلسالم عقائدنا

الطرف - كونهم ــر البرب ــر في تأث ــدون خل قاله ابن ــا م ــل ولع
في املنطقة التعريب - تفسيراً لعملية الغالبني والعرب املغلوب
تعنيه ــني مبا املغلوب يكونوا ــم ل البربر ــون لك ــع حتفظنا عليها م
ــمال لش حكاماً ــوا أصبح ألنهم ــوع وخن ــوع خض من ــة الكلم
ــائر ــة “املغلوبة” كس احملكوم الرعية ــن م هم ــرب والع ــا، أفريقي
في مولع بالغالب دائماً املغلوب فيقول: املنطقة، في ــلمني املس
أن ذلك وعوائده. والسبب في أحواله ــائر وس ونحلته ــعاره وزيه ش

إليه. وانقادت في من غلبها الكمال تعتقد النفس

بيت في ــي اللواط عائلة ــت كان أن بازامه ــة العالم ــاءل يتس
وقال لواتة البربرية، قبيلة ــالً من أص العواقير قبيلة ــم في إبراهي
لواتة، من تنحدر - العرفة قبيلة - ــالطنة بيت الس بأن غيره أيضاً
لواتة ــروع ف حول كثيراً ــدادي البغ العربي ــابة النس وفصل ــذا ه
العبيدات من قبيلتي كل أصل انحدار إلى انه أشار إلى باإلضافة
ما وإذا األصليني، ــكان الس من باعتبارهما العربيتني ــي عل وأوالد

خلدون، رأي ابن في ــكوك الش من ــيلقي مزيد فهذا س ذلك صح
ومن برقة في العرب علية من هما والسالطنة اللواطي حيث أن
وأوالد العبيدات من كل قبائل بينما ــان قبائلهما املعدودين، فرس
عدداً وبرقة الغربية الصحراء ــكان س نصف أكثر من تكونا ــي عل
الغلبة مقولة بقدر البربري نسبهم في الشكوك يثير وسيادة مما

خلدون. والتغلب البن

والترحيل: الهجرة (3

ــراً، قس أو الترحيل واملاء، عن الكأل ــاً طوعاً، بحث ــرة للهج كان
البالد. ــر برب من الكثير ــب ــي تعري ف الكبير األثر ــتى ــباب ش ألس
في ــماً حاس دوراً لعبت ــليمية والُس ــة الهاللي ــرة القبائل فهج
نقل لم أن - ــم معظ من اختراق ــت متكن املنطقة حيث ــب تعري
جنح هذا ــهم. فقد وعيش أقامتهم وأماكن البربر ــات جتمع كل -
واالجتماعية األثنية احلواجز كل متزيق من الهائل البشري التدفق
ارتباط إلى أدى بالبربر مما العرب تواصل بني التي حالت والنفسية
التي نعرفها ــا قابل للبينونة، واجنب ليبي ــر غي في تزاوج ــني العرق

بتركيبتها القبلية الفسيفسائية. اليوم

فقط، العرب على ــر يقتص لم ــري البش والتنقل هذه احلركة
بحثاً االجتاهات ــع جمي في هاجروا الذين ــر البرب أيضاً ــمل ش وإمنا
تلك ومن مقتضيات الواسعة. اإلسالم أرض في افضل عن حياة
في العيش من يتمكنوا حتى منهم ــر الكثي تعريب كان الهجرة
هناك. العربية والهوية اللغة ــيادة لس إليها هاجروا التي األراضي

الذين  الليبيني من كان سفيروس ــبتميوس س الغرب يقولون بأن مؤرخي بعض
وال أصالً يكن ــم ل ولكن أفريقي، إمبراطور أول ــح روما، واصب ــرش ع إلى ــوا وصل
وترعرع ولد رومانية أصول من يكن بربرياً، ولكنه ــم أي ل املنطقة، من أبناء ــاً عرق
مبدينة ودفن بريطانيا ــمال ش في الكولدونيني يحارب وقتل وهو ليبيا، لبده - في

اإلجنليزية. يورك
الثالث  ــل الفص ــدون)، خل ابن ــخ بتاري ــروف (املع ــر العب ــاب كت - ــدون خل ــن اب

باالقتداء بالغالب. املغلوب ولع والعشرون:
.241 ،178 صـ التاريخ  في سكان ليبيا -  بازامه

(تعريب  ]سكان برقة [، واثنوغرافية تاريخية دراسة - سكان ليبيا:  اغسطيني
.33 صـ املهدوي)، أحمد إبراهيم د.

نفسه. املصدر

.69 ،58 ،47 صـ ذكره سبق مصدر -  الطاهر
صـ 75-69. املصدر نفسه
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زويلة قبيلتا كذلك تعربوا، ــبانيا أس دخلوا من البربر الذين فكثير
عشر الثالث القرن في مصر في بهما املقام ــتقر التني اس وهوارة
يبق ولم املصري اتمع في ــالم بس واندمجا طوعاً ميــالدي تعربا
هذا متداولة ليومنا أسمائهم التي مازالت سواء أثر هناك لهما

ذريتهم. بني

العدو املشترك: (4

ــن قبل م ــتهدفون مس بأنهم ــاً مع ــرب والع ــر البرب ــعور ش
ــمال الش ــترجاع الس ــاوالت النصارى ومح ــني، األوربي ــارى النص
مما جدوى، بدون ولكن منه، ــالم اإلس شوكة ــتقالع واس األفريقي
بالعرب دفع وهذا والبربر، العرب على النصارى ــخط س استمطر
أرضية ــاد وإيج ــالف واالختالف ــاحة اخل مس تضييق إلى ــر والبرب
ــمال، الش من ــتهدفهم يس خطر أي وصد للتعايش ــتركة مش
وفي األندلس ــي ف ــائداً املصير كان س ــدة بوح ــعور الش ــك ولذل
وما الرباطات في ــيما س ال ــمال األفريقي الش من عديدة أطراف
الكثير العرب وتبني البربر تعريب إلى املطاف في أخر أدى ــا حوله

وتقاليدهم. البربر عادات من

املنافع واملصالح : إمالءات (5

ــؤون ش إدارة ونظام ــالم لإلس لغة العربية، باللغة البربر رضي
مرحلة ــتكمال بعد اس ــة القدمي ــات اللغ محل ــت ــة، وحل الدول

في الوالة فعله ــي، وما العباس في العهد أجهزة الدولة ــب تعري
العرب غير واجهها ــي الت املعاناة باألوائل رغم ــوة أس الصدد هذا
خدماتهم ــن ع ــتغن العرب لم يس ولكن ــة. األموي ــة الدول ــي ف
في ــة وحساس هامة مناصب ــرب الع ــن غير م جماعة ــت فتول
بن ملعاوية ــاراً كان مستش ــور منص بن ــرجون س ومنهم ــة الدول
رئيس ــائل واخلراج، وزاذا نفروخ كان الرس ديوان ورئيس ــفيان أبي س
على والياً كان األنصار بن يزيد مولى ومحمد ــراج العراق، ديوان خ
والوالة ــم القضاة وكان منه عبد العزيز، بن عمر ــل قب مصر من
الدولة في أرجاء ــارهم انتش على ساعد مما دواوين اخلراج ــاء ورؤس
محاولة عن ناهيك حصرهم املستحيل من حتى اصبح بتشعب

استئصالهم.

ما بني ــة ــاني العالق الغس ــان النعم ــن ب ــان حس قطع ــد وق
وبيزنطة، ووصلها روما  في ــة القرطاجية والكاثوليكية الكنيس
إسالم على ساعد مبصر، مما ــية املرقصية األرثوذكس ــة بالكنيس
واالتصال ــة املواصل ــة ــراً لصعوب نظ ــم وتعريبه ــر البرب ــارى نص
ــية. ومصر األرثوذكس األفريقي ــمال الش ــني ب واللغوي ــي الروح
في بها للتعامل ــة أفريقي عربية نصير عملة ــى بن وضرب موس
واملصالح املنافع لتسهيل تبادل األندلس إلى عبوره بعد املنطقة
نوعاً وإعطائهم العجم، من وغيرهم والبربر العرب بني املشتركة

االستقاللية. من
العثماني  العهد نهاية ــى ــالمي حت اإلس مصراتة منذ الفتح تاريخ - املنتصر

.49 (مخطوط) صـ
املصري العالم لعل والزويلي. الهواري لقب حتمل املصرية من البيوتات كثير جتد
القبيلة تلك صلب من 2001م السالم عام نوبل بجائزة الذي فاز زويل - أحمد -

العريقة. الليبية

.66-64 - ليبيا منذ الفتح صـ املزيني
.82 صـ ذكره مصدر سبق -  البرغوثي

نفسه. املصدر
صـ 316. اجلريحة الذات -  مطر

.88 صـ ذكره سبق مصدر - البرغوثي
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املنطقة بعد ــتها عاش والتحضر التي التمدن عملية كذلك
الدواخل إلى ــن الهجرة م من عليها ــب ترت وما ــالم، مجيء اإلس
والطرد ــات، الصراع نتيجة ــرى أخ مناطق ــى إل املدن ومن ــدن، امل
إلى اضطرهم ــا أخرى، مم قبائل أو ــلطة الس ــل قب ــة من واملالحق

اجلديدة. مع هذه األجواء للتفاهم التعرب

التي تبنى الكبرى أول املراكز اإلسالمية مبثابة القيروان وكانت
أمضى الذي نافع، بن يد عقبة ذلك على وكان أفريقيا شمال في
وتعريب أسلمة في باهراً جناحاً جنح وممن ليبيا في ــنة س 28 قرابة
ــويس ومدينة قناة الس املنطقة الواقعة بني بل فقط ليبيا ليس
ــمال الش في ــالم اإلس مدن كبريات أولى ــدت غ ــي الت ــروان القي
اجلامع، مسجدها بناء مت أن بعد العمران فيها التي كثر اإلفريقي
السواء، وكثير على والبربر العرب من للمسلمني فأصبحت مأوي

وغيرها. وبنغازي وجنزور ودرنة طرابلس مثل الرباط بؤر من

املسلمني: احلكام العرب على العجم وغير ضغط (6

التعدي على في متادوا قد العرب من املسلمني حكام من كثير
مسلمني، والغير ــلمني املس والعجم منهم العرب الرعايا حقوق
امللك 720- ــد عب بن فعله يزيد وما ــك،  تزخر بذل ــخ التاري ــب وكت
(105-125هـ) 724-743م ــام هش أخوه ثم ـــ) 724م (101-105ه

وغير ــراج اخل في والبربر ــرب بني الع ــن التفريق م خالفتهما ــي ف

من ــير اليس النزر إال باغني طاغني والة البربر على اخلراج، وتوليته
واهللا وتعصب أعمى:.. يتبجح عناد قائلهم وهو حتى قال ــة، األدل

... عربية غضبة لهم ألغضنب

ــة ملن وخاص ــم لعروبته ــرب الع ــون يفضل ــوا كان ــة أمي ــو بن
القضاء أو ــالة في الص باإلمامة ــوم يق من ــة أو الوالي ــه يعطون
مضمونها االحتقار ــي واألفعال الت األقوال من ــاكل ذلك ش وما
كانوا العباسيني العربي. وبعض اجلنس واالستبداد لغير واالزدراء
أهل كاهل ــال أثق كذلك زنا، أوالد ــرك الت من ــك املمالي ــروا يعتب
اخلاص باللبس مييزونهم ــوا وكان والضرائب، ــة اجلزي بدفع الكتاب
احلاكم يفعله كان ما مثل الشرع يقرها ال معاملة ويعاملونهم
على أهل خاص وزي ــاس بفرض لب الفاطمي الذي قام ــر اهللا بأم
التسامح وال تعكس ــتثنائية اس كانت إن هذه احلوادث إال الذمة،
مع التعامل ــي ف حتى احلاكم باهللا ــه افتقر إلي الذي ــالمي اإلس
اعترض ومما ــر، في مص معه ــف التي تختل ــالمية اإلس ــب املذاه

آنذاك. الفقهاء عليه

مع ذلك يفعلوا لم املسلمني العرب حكام من القساة وهؤالء
سلطانهم لبسط معارضة فيهم رأوا وإمنا بربراً، بالبربر لكونهم
حكامهم باهتمام يستأثر يكن لم العرب ووضع لهم. التصدي أو
مصاحلهم اقتضت فإذا أنفسهم احلكام مصالح هؤالء مبقدار إال

.78 صـ ذكره مصدر سبق -  البرغوثي
صـ 26-24. اإلسالم ضحى أمني -

.65 صـ ذكره سبق مصدر - املزيني
 Bosworth, op. cit., p 5.

.86-84 صـ ذكره سبق مصدر - البرغوثي  

.87 صـ نفسه - املصدر البرغوثي
.26 اإلسالم صـ ضحى أمني -

.162-161 ،159 ،135 صـ - فتنة السلطة  شنقارو
صـ 35-18. ذكره سبق مصدر أمني -
.21 صـ ذكره سبق مصدر - كمالي  
.323 صـ والقومية الدين أثر -  بازامه
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من أكثر ذلك حدث كما فعلوا، ببعض بعضهم العرب يضربوا أن

األمر ذلك. اقتضى ما إذا األمويني حكم مرة في

أحمد ــة الطاهر العالم الليبية ــار الدي مفتي نقله ــا م انظر
أحد أرطاة أبي لبسر بن ترجمته في عليه رحمة اهللا تعالى الزاوي،
من بسر كان قال: ودان، فتح اشتركوا في الذين ــلمني املس القادة
وفيه شجاعاً، علي. وكان ضد ملعاوية. وحضر صفني املتحمسني
من القتل والتشريد حتى كثيراً النبوة قسوة البداوة. وأوقع ببيت
صغيران وهما عباس اهللا ابن عبيد ولدي وقتل األخاديد. لهم ــد خ
دعا وقد وجهها. على ــت وهام عقلها ففقدت أمهما، يدي ــى عل

كذلك. عقله، وكان ويذهب عمره اهللا يطيل بأن علي عليه

الرجل هذا ــن إن أظ وال قائالً: ــه علي الزاوي ــيخ الش يعلق ــم ث
ورهطه باحلسني ُفعل عما ناهيك قلبه. بشاشة اإلسالم ــت ملس
يقاس ال الذين البيت، بأهل فعلت أمية األفاعيل فقد في كربالء،

الشاعر: قال حتى عليهم، يقاس وال بهم

مادام بقاِك في النار يبقى دائم يا أمية خزي وعليك

للعلويني ــاس ليثأروا عب من بني العمومة ــاء أبن جاء ــن ثم وم
وتلك قتلة. ــر ش و قتلوهم اختلفوا معهم ــا م ــرعان ولكنهم س
بالك ــا ــد املناف فم عب بني من ــة العموم ــاء أبن ــل أفاعي ــت كان
من والتنكيل كان ــل والتقتي ــم. وغيره والكرد ــرس والف ــر بالبرب
من القيروان البربرية بعرب ورفجومة ــة قبيل فعلته وما الطرفني
ــاء النس مييزوا بني انهم لم حتى اجلبني، لها يندى التي ــع الفظائ
األمر - منهم ــج لم تن اهللا ــاجد مس - حتى ــيوخ والش واألطفال
جلدتهم بني حملاربة ــوارة وه زناتة من طرابلس إباضيي دفع ــذي ال
دافعها كان التي ــاوية املأس الفتنة لتلك حد ووضع ورفجومة من
شريحة فعاجلت والعرب، البربر فيها تقاتل حيث أحمق، تعصب
وهكذا دواليك. .. العرب عن دفاعاً البربر تقاتل البربر للنجدة من

أو عليهم ــاء يعني القض ال ــر األم ــتدرك البربر بأن ــذا اس له
بل ــراً، برب ــم خلقوا ألنه ــي السياس ــرح املس ــتقصائهم من اس
حتى يكتب ــم، بتعربه ــالمي اإلس الزخم ــذا ه مواكبة ــم عليه
ــف ويوس زياد بن مثل طارق ألبنائهم كتبه كما اد التاريخ لهم
يفوتهم وأن ال ــخ، … ال ــري والبوصي بطوطة ــن واب ــفني بن تاش

الشيعة علماء إليه (386-412هـ). قرب اخللفاء الفاطميني 996-1021م سادس
معاملة في بتشدده عرف ــاجد. عددا من املس ــأ والشعراء وأنش ــماعيلية اإلس
صلباناً أعناقهم ــي ف يتقلدوا أن النصارى على ــر إنه أجب ويقال ــلمني. املس غير
الدروز يؤمن ــم. أعناقه في ــراس األج وضع ــود على وأكره اليه ــبية ثقيلة خش
على ــى يتمش كان فيما ــام 1021م) (ع غامضة ــروف ظ في اختفي ــه. بإمامت

القاهرة. من مقربة
.48-47 التسعة صـ الفقه - أئمة الشرقاوي

اهللا). بأمر (احلاكم املادة: موسوعة املورد،  راجع:
.1 جـ اإلسالم" في "ضحى أمني أحمد راجع:

 Yaùya, Mahayudin (the events of úiffīn in early Arab tradition),
.Islamic quarterly, 2nd issue (1994-London), pp 91-112

.12 صـ طرابلس والة الزاوي -
اإلساءة ويجعل من القضية ــخصن يش أن أراد األمازيغ من إخواننا أحد أن حتى
ــكالية إش األمازيغ أهلنا حق في العرب على ــوبون محس هم بها من قام التي
نبالة بني أفريقيا ــمال لش العربي (الفتح ــوان بحثاً بعن فكتب محض، ــة عرقي
فاذكر هنا املغربية؛ اجلامعات من إحدى مبوجبه إجازة نال املمارسة) ودناءة النص
يقل ال مبا ونوعاً ــاً كم اإلجازة تلك أكبر من كتاباً ــف أل أبو فرج األصفهاني ــأن ب
من وتنكيل قتل من هاشم بني من بالطالبيني فقط فيما حل مرات ــبع س عن

الطالبيني). (مقاتل واسماه املسلمني حكام
.127-124 صـ اإلسالمي ليبيا - تاريخ البرغوثي

صنهاجة املغرب من الشهيرة البردة قصيدة صاحب مصر في املعروف الصوفي



ؤرخ...

120121

دخلوا مع وبالفعل ــان.  الروم أيام ــم له حدث كما التقدم ــب رك
واصبح الوزارات ــي ف ــاركوا الكثير من الدويالت وش فبنوا ــرب الع
في ذابوا والبربر فالعرب املرموقني. العلماء الكثير من بينهم ــن م
وال والعروبة، لإلسالم نعم شعاراته ومن جديد. اجتماعي ــيج نس
ولذا البربر. تعريب ــي ف عجل مما العرقية، والعصبية ــة للعنصري
تفشى الذي ــي السياس ــاد الفس أضرار ومضاعفات أصبح وقع
غيرهم؛ أكثر من ــلماً مس عربياً كان من على أخف األنظمة في

العربية”. “الغضبات جتنبوا وبذلك

مصرية. وأمه
.139 6، صـ جـ األعالم - الزركلي راجع:

.28 ،26-25 صـ ذكره  مصدر سبق - البرغوثي

خؤشخؤش خؤرخز

كرسي السلطان عثمان إلى وصول آل .1

ليبيا إلى األندلسيني املسلمني 2. نزوح
الليبية للشواطئ العثمانية النجدة .3

الدولة العثمانية أجهزة على وسيطرتها االنكشارية الكتلة .4
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فرنسوا األول إلى القانوني السلطان سـليمان رسالة
فرنسا ملك

ــلطان الس إلى ــالة رس ــوا األول) ــا (فرنس ملك فرنس ــب كت
ــبانيا أس إمبراطور ضد معه التحالف يطلب القانوني، ــليمان س

التالية: بالرسالة سليمان السلطان وأجاب (شارلكان) والغرب

املعني املعطى اهللا العلي

ومبعجزات ــه، وعلت كلمته، قدرت جلت عزة اهللا حضرة ــة بعناي
املصطفى ــد محم األصفياء، ــة فرق وقدوة ــاء، األنبي ــيد زمرة س
أرواح قدس ومبؤازرة البركات. الكثيرة وسلم عليه تعالى صلى اهللا
تعالى اهللا ــوان رض وعثمان وعلى ــر وعمر بك أبي األربعة، ــة حماي

اهللا. أولياء وجميع أجمعني عليهم

ظل اهللا امللوك، متوج وبرهان اخلواقني، ــلطان السالطني، أنا س
واألناضول ــود والبحر األس ــر األبيض البح ــلطان س األرضني، في
ــتان وكردس ودياربكر القدرية ذمي ووالية الروم وقرمان والروميلى
والقدس واملدينة ومكة ومصر وحلب ــام والش والعجم وأذربيجان
آبائي فتحها التي ــك كثيرة أيضاً وممال واليمن العرب ديار ــع وجمي
وبالد براهينهم، اهللا أنار القاهرة بقوتهم العظام وأجدادي الكرام
ــلطان أنا الس الظفر، ــيف بس يد جاللتي افتتحتها كثيرة أخرى

خان. بايزيد السلطان سليم خان ابن السلطان ابن سليمان

فرنسا: والية ملك فرنسيس إلى

ــلتموه أرس الذي املكتوب ــالطني الس ملجأ أعتاب إلى ــل وص
التي ــار األخب ــض ــع بع م ــيط، ــان) النش ــم (فرانقي ــع تابعك م
على ــتولى اس عدوكم أن ــا ــفاهياً، وأعلمتن ش ــا ــوه به أوصيتم
اجلانب ــذا ه من ــتدعون وتس ــون، محبوس اآلن ــم وأنك ــم، بالدك
على وعرض قلتموه ــا م بخصوص خالصكم. وكل ــة مدد العناي
وجه على الشريف علمي به وأحاط امللكية، ــدتنا س أعتاب سرير
وضيقهم. امللوك حبس ــب من عج فال معلوماً. فصار ــل التفصي
الكرام آبائي فان اخلاطر، ــغول مش تكن وال الصدر ــرح منش وكن
احلرب من خالني ــوا يكون لم مراقدهم اهللا ــور ن العظام ــدادي وأج
على طريقتهم ــالكون س أيضاً ونحن العدو، ورد البالد فتح ألجل
ليالً وخيولنا احلصينة، والقالع الصعبة البالد وقت نفتح كل وفي
ييسر وتعالى سبحانه فاحلق مسلولة. وسيوفنا مسروجة ونهاراً
فستفهمونها واألخبار، األحوال باقي وأما ــيئته ومش بإرادته اخلير

هذا. معلومكم فليكن املذكور تابعكم من

وتسعمائة وثالثني اثنني وسنة الربيعني، آخر شهر أوائل في حتريراً

(1525م).

العلية السلطنة دار مبقام

احملمية احملروسة القسطنطينية
السلطان عثمان إلى كرسي آل وصول

ــى درجة إل ــية العباس الدولة ــد عه في الترك ــوذ نف ــي تنام Hitti, History of the Arabs, 714
.198-197 بربروس صـ خير الدين - العسلي
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ويقتلونه عينيه ويسملون تارة، فينصبونه اخلليفة، برقبة التحكم
847-861م اهللا ــى اخلليفة املتوكل عل ــم أخرى. وأوله ــارًة ت جوعاً
األتراك اجلند ــاد على االعتم ــة سياس واصل الذي (232-247هـ)

مع فعلوا ــا كم وقتلوه. ــه ــروا علي فتآم املعتصم ــنها دش ــي الت
فضل الذي ــا بعد، فيم (252-255هـ)، 866-869م املعتز ــة اخلليف
كأداة واستعملهم الدولة، في العليا املناصب في عليهم املغاربة
ــطوتهم، س التخلص من بغية الترك املماليك ــان طغي ملقاومة

دواليك.. وهكذا

اتخذ من ــة، وأول أمي بني خلفاء أول ــفيان س بن أبي ــة معاوي
حكام التركمان استعمل جنود من وأول خدمته،  خلاص اخلصيان
(54هـ) 673م ــنة س ــاد زي بن اهللا عبيد ــتقدم إذ اس ــة. أمي ــي بن
بن احلجاج ــكل وش البصرة، ــي ف ــكنهم وأس ــاكر من الترك عس
الواسط. في وأسكنهم منهم عسكرية وحدة الثقفي ــف يوس
ــية. الدولة العباس ــدر ص ــي إال في املوال ــأن ش لم يرتفع ــن ولك
للدعوة ــن املناصري ــل بني أوائ من ــوا كان ــرس الذين الف ــة وخاص
من دعوتهم انطلقت التي البرامكة، ــهم رأس وعلى العباسية

العباسني وبايعوا دمشق في األموية على الدولة وقضت خراسان
موت وبعد بغداد.  في أمرهم ــتقر اس وثم األنبار على اخلالفة في
خلف الذي ـــ) (170-193ه 786-809م ــيد ــارون الرش ه ــة اخلليف
ففي الرعية.  ــن نفوذ من بعده، فتباي خلفاء أصبحوا ــة أوالد ثالث
أقوياء، ولكن العرب كان (193-198هـ) 809-813م ــني خالفة األم
(198-201هـ)، 813-817م ــون املأم أخوه ــى اخلالفة تول قتله بعد
هذه املؤرخني ــن م اعتبر كثير ــل. وقد الفرس افض وضع ــح فاصب
كانت أم املأمون اعتبار أن العرب، على ــرس على للف الغلبة نصراً
زبيدة وهي كانت عربية، األمني وأم مراجل، تدعى ــية فارس جارية
-833 املعتصم ببيعة ــراً ــي. وأخي العباس املنصور بن جعفر بنت
ماردة، ــمها اس جارية تركية أمه الذي كانت (218-227هـ) 842م

 320) 934م - عشر 932 ــع التاس ــي العباس اخلليفة - املعتضد بن باهللا  القاهر
وعاش عاماً 11 سجن عيناه. وسملوا فخلعوه معهم السياسة أساء 322هـ) -

متسوالً.
.Bosworth, the Islamic Dynasties, pp 7-10

.327 ،325 اإلسالمية صـ األمة تاريخ في والقومية الدين أثر – بازامه راجع:
املعتز). & املتقي & (القاهر مادة: - املورد  موسوعة

.160 اخللفاء صـ تاريخ - السيوطي
جـ  مهنا)، عبد (حتقيق بتاريخ الطبري)، (املعروف وامللوك األمم ــخ تاري ــري - الطب

صـ 515. ،4
واشتهروا  (170-188هـ) في بغداد 786-803م ازدهرت بلخ من فارسية ــرة أس
الوزارة منصب أفرادها كثير من وتولى ــعراء الش وقربوا ــأنهم ش فعظم بالكرم

اخللفاء ــلطان س يضاهي قدر ــلطان الس من لهم فتم ــية العباس الدولة ــي ف
عام أموالهم نكبهم وصادر ذرعاً ــيد الرش هارون بهم إذا ضاق ــهم. حتى أنفس
السفاح، خدم 781م (165هـ) عام توفي برمك بن ابرزهم خالد (188هـ) 803م
وحفيداه ــره، ووزي ــيد الرش هارون مؤدب (190هـ) 805م ــام ع توفي يحيى ــه وإبن
ومؤدب بالرضاعة ــيد الرش أخو ـــ) 193ه ) 808م ــام ع توفي يحي  ــن ب ــل الفض
قربه ( 188هـ) ــام 803م ع قتل يحي بن وجعفر ــة. بالرق ــجيناً س ــني توفي  األم
تعرف مشهورة نكبة وقتله في واضحة غير ــباب ألس عليه انقلب ــيد ثم الرش

البرامكة. بنكبة
صـ  جـ 2، واالجتماعي ــي والديني والثقافي السياس ــالم اإلس تاريخ ــن - حس

.168-164
.316 صـ والقومية الدين أثر -  بازامه

.192-179 صـ ذكره سبق مصدر -  حسن
 -218) ــاس833-842م العب ــي بن خلفاء ــن ثام ــيد. الرش هارون ــن اب ــم املعتص
بعدما (224هـ)، 838م ــام ع عمورية ــة وفتح مدين البيزنطيني ــل قات ـــ). 228ه
هذا متام ــو أب خلد وقد ،( ــاه وامعتصم ) ــًة قائل ــمية امرأة هاش ــتنجدت به اس
الكتب.اشتهرت من إنباء أصدق مطلعها: السيف التي بقصيدته املؤزر النصر
يحمل الناس أن وأراد املعتزلة، مذهب اعتنق عندما القرآن، خلق بفتنة ــه خالفت
مزق ــل الذي حنب بن أحمد اإلمام ــه ل وتصدى ــرآن مخلوق، الق القول بأن ــى عل

بالسياط. ظهره املعتصم
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إلى التركي العنصر ــلل تس وبهذا الترك، أخواله إلى األمور ــت آل

العباسية. اإلسالمية اخلالفة

خاصاً له اتخذ الترك حرساً أول خليفة عباسي املعتصم كان
أوحت هذه ورمبا للسالح، استعمالهم لشجاعتهم وحسن وذلك
االنكشارية بـ ــمى يس ما ــاء بإنش للعثمانيني بعد فيما الفكرة
اجلند ــم املعتص فاصطنع ــة. الدول ــزة أجه ــي ف ــتعمالهم واس
على بعده ــيطروا س الذين األتراك املماليك من األلوف ــرائه بش
ــكان الس اقلق املدينة مما ــي ف عددهم وكثر ــية، العباس ــة اخلالف
عام اخلالفة عاصمة ــا وجعله ــامراء س مدينة لهم العرب، فبنى
أبرزهم ومن قوتهم، ــراك وزادت األت عدد وتكاثر ـــ).  (222ه 836م

(521هـ) 1127م زنكي 1055م (447هـ) وآل عام السالجقة كانوا
مع للصليبيني ــم وتصديه ــم مبواجهته وجودهم ــوا اثبت ــن الذي
فيما ــراك األت وقام ــد العربي، امل تراجع ــا حينم األكراد ــم إخوانه
أصقاع إلى اإلسالمي ــالمية ونشروا الدين اإلس بالفتوحات بعد

من العالم. واسعة

ولكنهم، ــاً متجانس واحداً ــاً ــوا جنس ليس األصل في والترك
إلى التاريخ قبل ما عصور إلى يعودون العرب، أخالط، ــم كإخوانه
الصني، شمال ومنغوليا منشورية آسيا بني مناطق شمال شرق

في متناحرة ــل قبائ إلى ــم منقس مجتمع في ــون وكانوا يعيش
يسمى الذي كان قزوين بحر ــمال ش ــكنوا  س بينهم، ومن ثم ما
الذين الصوفية ــش دراوي ــالم عن طريق اإلس واعتنقوا اخلزر. بحر
دخلوا بأنهم املصادر كل وتؤكد كثيف، ــكل ــروا بينهم بش انتش
اجلاحد. إال ينكرها ال ــة جليل وخدموه خدمة قناعة عن ــالم اإلس
ــيا آس في األناضول في بالقبائل التركية املقام ــتقر اس وبعدها
ــابع والس ــادس الس ما بني القرن في ــة) احلالي ــا ــرى (تركي الصغ
ــكان األناضول س من االنقراض من جنى مبن ــوا واختلط ميــالدي،
بعد ومن ،(Lydians) والليديني (Hittites) احليثيني من ــاء القدم
ظل في التركية ــة الهوي اجلميع وتبنى ــاً، واألرمن الحق ــق باإلغري
لهجتني إلى ــاً عموم التركية اللغة ــاء ويصنف العلم ــالم. اإلس

هما: أساسيتني

.193 صـ  نفسه املصدر حسن -
.315 صـ نفسه املصدر بازامه -

ألف). 40) الروايات بعض في  قيل
.319 صـ نفسه املصدر

.196 صـ  ،2 جـ ، نفسه املصدر حسن -
  Bosworth, op. cit., p 9.
  Op. cit., pp 121-122.
  Garnett, the Turkish people, (introduction)  pp xii-xiii.

إحدى  قايي وهي إلى قبيلة أصلهم واألتراك العثمانيون يرجع
مات الذي ــاه ش ــليمان س زعيمهم وكان ــراك الغزية، قبائل األت
إبنه أورخان. وأورخان وخلفه ــام، الش ببالد حلب قرب نهر في غرقاً
تراثهم، ــي ف مزعوم هو ــا وكم العثمانيني، ــراك األت أبو ــو ه هذه

(Oģuz) (Chagatai)االوغوزية اجلغتائية

االذريني التركمان
األناضول بالن أتراك أتراك

 قزاق قرغيز اوزبك

ساالرالتالي توغاي ايغوري

.309 صـ والقومية الدين أثر -  بازامه
.357-356 تاريخ اإلسالم صـ - أطلس مؤنس

.26-25 العثمانية صـ الدولة - تاريخ الصالبي
والليديون). & (احليثيون مادة: - املورد موسوعة راجع:
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ــيا آس دخلوا ثم إرطغرل، ومن أخيه عثمان ابن إلى ــبون ينس وهم

الثالث عشر امليالدي. في القرن السالجقة حكم إبان الصغرى
صعد ثم ــي. عماد الدين زنك ــن ب محمود الدين ــور ن ــاد ابنه اجله
الفرجنة األيوبي الكردي الدين ــالح ص هزم أكثر عندما الترك ــم جن
بعده توالت ومن ــرك.  من الكرد والت اغلبهم كان ــن الذي ــده بجن
على ــتوجب اس ــالم، مما ــات بدار اإلس والنكب ــورات والث ــداث األح
والنفوذ القوة في األول، املتنامي خان سليم العثماني السلطان
اخلليفة العباسى من اإلسالمية اخلالفة يأخذ أن إال ــمعة، والس
(923هـ) مصر 1517م على زحفه وثم القاهرة الثالث في املتوكل
وبهذا ــوريا، بس دابق مرج موقعة في املماليك هزمية بعد ــك وذل
منعطفاً ــذا واعتبر ه العرب، من ــة اخلالف األتراك على ــتولى اس
ــل العرب يحكمونها ظ التي ــالمية اإلس األمة تاريخ في ــداً جدي
ولكن اجتمع لألتراك األصلح. وليس لألقوى ــاء برر مقولة البق مما

وخاصتها. عامتها بها لقيادة األمة ورضي والصالح القوى

(680-734هـ) 1281-1324م ــرل أرطغ ابن األول عثمان ــام وأق
من العظمى الغالبية ــت ودخل الروم، على انتصاراته ــد دولة بع
حسن و ورعباً، طوعاً ــلموا بعد ما اس دولته الروم البيزنطيني في
ــيوية الصفراء اآلس التركية ــح املالم ــرت تغي وبهم ــالمهم، إس
ــقر األش ــعر البيضاء ذات الش األوربية إلى ــود األس ــعر الش ذات

والكستنائي.

ضد للجهاد ــوا حترك عندما ــالمي اإلس العالم األتراك تصدر
تركي، املوصل، وهو ــك اتاب مودود كان ــن حترك م وأول ــني، الصليبي
ــكرية، العس ــالمية اإلس النهضة حلركة ــة فاحت كانت ــه وحركت
اجلهاد راية حمل ومن بعده (الصليبيني)، الفرجنة حلرب ــع والتجم
على ــتولى فاس تركي، وهو املوصل زنكي، أمير الدين عماد األمير
وهي الرها ــرر وح وحلب املوصل ــي إمارت ووحد ــن الفرجنة م ــب حل
تابع بعده ومن الصليبيون. ــها أسس التي األربعة املمالك إحدى

شاه سليمان

 أورخان

.Bosworth, op. cit., p 137
مانتران  ــر روبي ــر ــة (حتري العثماني ــة الدول ــخ تاري -  Beldiceanu, I ــو بيلديكين

.17 صـ ،1 جـ السباعي)، بشير (ترجمة ،(Mantran
.32-29 صـ عثمان بني سالطني تاريخ - أصاف

Bosworth, op. cit., p 136.
  Cahen, the formation of Turkey, ed. by P.M. Holt, p 3.
  Bosworth, op. cit., p 121.

 إرطغرل

األول عثمان

.Op. cit., pp 61-62

.Op. cit., p 136 
من نهائياً وطردهم ودحرهم ــالة الصليبيني ببس محاربة في الفضل للمماليك
الزال صناديد منهم وبرز 1291م. سنة عكا معركة في هزميتهم اإلسالم بعد دار
عني في املغولي الزحف أوقف الذي بيبرس ــر الظاه أمثال ــالم اإلس بهم يتغنى
املماليك وحكم ــاوس. األش من وغيرهم طولون وابن ــطني، وقطز بفلس جالوت

سنة. 250 قرابة الشام وبالد والعراق مصر
.41 صـ صحوة الرجل املريض املرجة -

 ،(Mantran روبير مانتران (حترير العثمانية الدولة تاريخ - Raymond, A رميوند
.519 صـ جـ 1، بشير السباعي)، (ترجمة
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ليبيا إلى األندلس من املسلمني نزوح

عند عرفت التي أسبانيا، من اجلنوبية املسلمون املنطقة فتح
عهد اخلليفة في (92هـ) ــنة 711م س اندلوسيا، باسم ــبان األس
حكم وانهوا (86-96هـ)، 705-715م امللك عبد بن الوليد األموي
ــتقراطيني األرس من ــكرية عس ــارة عن طبقة عب (وهم ــوط الق
على تزيد ال ــنوات إال س هي ــبانيا).  وما أس حكموا الذين اجلرمان
عليها تقريباً وأطلقوا كلها ــبانيا أس على ــيطروا س حتى ــبع س
والية وجعلوها اندلوسيا، لكلمة تصحيف وهي األندلس، ــم اس
قلب إلى البيرنيز وزحفوا ــلة جبال سلس اجتازوا ذلك أموية. وبعد
(114هـ)، 732م عام "Poitiers " ــه بواتيي ولكن موقعة ــا، فرنس
املد أوقفت ــهداء)، الش ــالط (ب بـ ــرب الع املؤرخني ــد عن ــرف وتع

أوروبا. في اإلسالمي

مبنأى األندلس في األموية الدولة الرحمن الداخل ــس عبد أس
في األندلس في عاصمته ــة قرطب وجعل ــية، العباس الدولة عن

ازدهارها أوج األندلس ــت عهدهم بلغ وفي (139هـ). 756م ــنة س
الدولة األموية جسم أن دب في ولكن االنحالل ما لبث ومجدها،
ودولة. أمير ناحية ــيع، ففي كل ش إلى أهلها ــية فتفرق األندلس
ــر عش احلادي القرن ــن م ابتداء ــف الطوائ ــوك مل ظهر ــذا وهك
عددها بلغ دويالت هزيلة متناحرة امللوك هؤالء انشأ وقد للميالد.
-400) 1009-1091م ــني ب ما في ــة دويل 23 التقديرات ــل اق ــى عل
ــيطر س املرابطني وبعد املرابطون. عليها ــى قض ـــ) عندما 484ه

أسرة أخر األحمر بنو ويعتبر ــالمية. اإلس ــبانيا أس على املوحدون
األندلس. حكمت إسالمية

يعانى ــذي كان ال ــالمي اإلس العالم حال ــائر كانت ليبيا كس
شرس صليبي وزحف ــة، هش دويالت إلى ومتزق وفوضى تخبط من
أسبانيا في متمثالً ذلك وكان ــالم، اإلس ــأفة ــتئصال ش اس يريد
في شبه غرناطة في إسالمي معقل هدم أخر ــتطاعت اس التي
ارجون ملك بزواج ذلك ومت (898هـ). 1492م ــنة اإليبيرية س اجلزيرة
وبتوحد ايزابيال، ــتيال) (كاس ــتالة قش ملكة من (اراقونا) فردناند
املسلمني، وهزمية احتراب وبعد (874هـ). 1469م سنة اململكتني
غرناطة من ــوك أخر مل ــر، عش محمد احلادي ــد اهللا، عب ــع أبي وق
من طرد عليه ــا ترتب وم النصارى، ــر أس في بني نصر من العرب
1503م الصادر ــرار بالق األندلس ــلمني واليهود من للمس نهائي
الشرق األفريقي وبقية ــمال الش إلى نزوحهم  ثم ومن )909هـ(،

اإلسالمي.

.31-28 صـ املصري)، (ترجمة اإلسالمية اسبانيا تاريخ في - Watt وات
.Bosworth, op. cit., pp 12-13

قرب  ــيني) الفرجنة (الفرنس ــني أو والفرنكي العرب ــني ب دارت ــمة حاس معركة
هزم للميالد. أكتوبر 732 في ــا، فرنس ــط وس من الغربي اجلزء في بواتييه مدينة
الرحمن عبد ــها رأس وعلى العربية القوات Charles Martel ــارل مارتل فيها ش
الشهداء)، (بالط العرب دعاها في أوروبا. ــالمي اإلس املد بذلك موقفاً الغافقي
اإلنكليزي املؤرخ ذهب وقد .e Battle of Tours معركة تور بـ أيضا تعرف وهي
باريس لكانت إذاً املعركة، تلك لو ربح العرب إنه القول إلى Gibbon أدورد غيبون
جامعاتها في ــر ويفس ال الكنائس، ــاجد فيهما املس تقام موطنني اليوم ولندن

املقدس. الكتاب الكرمي ال القرآن
األندلس). & Poitiers) املادة: املورد - موسوعة راجع:

.Bosworth, op. cit., pp 14-15

.Op. cit., pp 12-18

.Bosworth, op. cit., p 19



ؤرخ...

132133

إلـٍخؤجلٍؤٍخ�حن الخؤر
معقل عربي كأول ــقوط قرطبة س الظاهرة بعد هذه ــدأت وب
ــي أيادي )634هـ( ف ــنة 1236م األندلس س ــي كبير ف ــالمي إس
بقية ــى إل ــلمني للمس دفعة أول ــزوح ون ــك، ــبان الكاثولي األس
أفول بدأ وبذلك األفريقي، الشمال ثم ومن ــالمية اإلس األندلس
اإليبيرية، وبدأ اجلزيرة ــبه ش من سماء ــالمي اإلس النجم العربي
األندلس من مسلمي عدد العرب فيها، فنزح أليام التنازلي العد
واإلقصاء املعاناة ــد بع األفريقي ــمال بدول الش ــوة أس إلى ليبيا
وإفراغ اإلسالمي الوجود إلنهاء اجلائرة التفتيش  محاكم يد على
وإجبارهم ــماء وتغيير األس ــر، بالتنصي ــك وذل منهم، ــس األندل
واالحتفاالت مثل اخلتان ــالمية اإلس العبادات والعادات ترك على

ذلك. شاكل وما باملناسبات اإلسالمية

ينهي أن ــى عل ــبانيا أس ملك ــث الثال ــب فيلي ــزم ع ــا وبعدم
سنة 1609م وقطعية ــبانيا بصورة نهائية أس في العربي الوجود
في من دولته جميعاً بطردهم يقضي مرسوماً (1018هـ)، اصدر

لهم باصطحاب ــماح الس عدم مع أيام ثالثة تتجاوز مدة ال خالل
ميكن حمله مما اخلاصة األشياء توافه إال من ممتلكاتهم، ــئ ش أي

باليد.

إلى ــالمي اإلس العربي للوجود النهائية املوجات أخر ــت ووصل
املظلومني مراكب ورست (1019هـ)، 1610 سنة املغرب شواطئ
وطنجة ــوان مثل تط مدنه ــروا في انتش ثم املغرب ــمال ش ــي ف
أرقتهم التي ــاق واملش املتاعب وبعد البيضاء، والدار وفاس ــال وس
لتصفيتهم املسيحي اهول نتيجة التعصب إلى رحلتهم خالل
وبجاية وتلمسان واجلزائر وهران إلى منهم انتقل قسم اجلماعية،
إلى تونس، وانتهى بعضهم في ــر بعضهم وانتش وقسنطينة،
ــالفاً. وانتقلت س ذكرنا ــا كم ودرنة وبنغازي ــس طرابل في ــا ليبي
إلى مدينة اليهود من وكثير اإلسالمي، املشرق الباقية إلى البقية
تقول التقديرات حالياً). بعض اليونان العثمانية (في سالونيك
ماليني، الثالثة قرابة ــمال األفريقى إلى الش األندلس عبر من من
التي تونس خاصة ــتفادة اس املنطقة أميا منهم ــتفادت اس حيث
مركزاً بجدهم وكدهم فغدت قرية فيها،  ــرين وعش أربعاً أنشأوا
أولئك من أصالب خرج وخير من الفكر والفنون يشع منه حضارياً
العالمة العظيم االجتماعي املفكر كان ــيني األندلس املهاجرين

خلدون. ابن

والبربر ــرب الع ــن م ــالط عن أخ ــارة عب ــس األندل ــلمو ومس
.360 صـ ليبيا في العربي الفتح تاريخ -  الزاوي

بعد صدور  ــلمني على املس القضاء ــي دوراً كبيراً ف لعبت ــش التفتي ــم محاك
أو ــمائهم أس عن بالتفتيش يتم ذلك وكان ترحيلهم. أو بتنصيرهم ــني القواني
الذكور للتعرف إذا عورات عن والكشف أيديهن، يخضنب النساء كان إذا أو زيهم
ــبانيا أس نابليون احتل إال بعدما ذلك يتوقف ولم ال ..الخ. مختونني أم كانوا ــا م

1818م. سنة الفرنسية الثورة بعد
صـ 24-23.   تونس في األندلسيون املوريسكيون - احلمروني  

-81 صـ 45، و17 القرنني 16 ــالل املغرب خ إلى ــم وهجراته ــيون األندلس رزوق -
.82

.33 صـ وأساليبها الغاشمة التفتيش محاكم - احلجي

.90 صـ التليسي)، خليفة (ترجمة (1510-1850م)، طرابلس -  برنيا
  Brett and Fentress, the Berbers, pp 66, 97.

.33-29 صـ ذكره سبق مصدر - احلمروني
صـ 251-250. عبر التاريخ - بنغازي  بازامه

مانتران   ــر روبي ــة (حترير العثماني ــة الدول ــخ تاري - Beldiceanu, I ــو بيلديكين
.197 صـ ،1 جـ السباعي)، بشير (ترجمة ،(Mantran

.179 صـ األول العثماني العهد في برقة تاريخ بازامه -
املصدر نفسه. - برنيا

  Bosworth, op. cit., p 37.
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األقوام هذه تعربت ــث حي ــود، الس واألفارقة واملولدين األوربيني
ضغط وحتت العروبة، وعنفوان املالكي املذهب على ــالم اإلس في
وعربية الهوية ــالمية إس واحدة، كتلة فاصبحوا الكثلكة وزحف

املورش. أو األسبان باملورو بني وعرفوا اللسان،

باشا ــم قاس ــبانيا أس من نزحوا الذين ــيني األندلس وكان من
ــريف الش مصطفى خلف ـــ) الذي (1040-1042ه 1630-1632م

ــتعان واس األول، العثماني العهد في طرابلس حكم ــي ف الداي
توجيه في واضح أثر وكان لهم في دولته ــيني األندلس من بكثير
ذلك ومن خاصة، وأسبانيا عامة املسيحية جتاه املمالك سياستها
الذين املسيحيني ضد عشر السابع القرن في القرصنة استئناف
ــبيل س في جهاداً ذلك واعتبروا ــا جم بغضاً ــم يبغضونه ــوا كان
وعندما ترك ــم. دياره ــن م وطردهم ــم من اضطهده ــد ض اهللا
فيها. العيش فكرة ــه زار برقة، فخطرت ببال ــي طرابلس ف احلكم
يسمح ــلطان الس من فرمان على وحصل ــتانة إلى االس فذهب
كثيراً فاستدعى برقة، في من األندلسيني قومه بني باستيطان
ــتيطان ألجل االس طرابلس وتونس ــية من العائالت األندلس من
اجلبل ربوع في تلك البلدة ــمية إليهم تس ــب تنس ورمبا في برقة. 

اضطروا التي األندلسية إلى غرناطة ــبًة نس "قرنادة" بـ األخضر
هجرها. إلى

مثل  الرئيسية مدنها ليبيا في أغلب األندلسيني في استقر
محدوداً كان ــا ليبي تأثيرهم في ــة، ولكن ودرن وبنغازي ــس طرابل
آالف. وقد يتجاوز بضعة لم فعددهم ــوار، اجل دول مع ــداً مقارنة ج
وإلى إليها، التي وفدت كسائر األقوام ليبيا في ــيون األندلس ذاب
الرغم القليل، على إال  منهم وعنهم نعرف الزلنا ال هذا ــا يومن
من وافدون بأنهم تقول متواترة شعبية روايات ثمة هنالك أن من
منهم االصواب (و ورشفانة ــكان س من أوالد حرب مثل األندلس
مثل الطرابلسية العائالت واالهواش)،  وبعض واالذياب واللوافي
ــي طرابلس، األنصاري ف ــب آل النائ بـ ــرف التي تع ــعوس العس
ــاني، والطش والقرقني وأفطيس وبن قنونو والبهلول ــن زكري وب
وعائلة ــي)، (األندلس ــي والدلنس املصراتية، املالك ــد عب وعائلة
واإلمام املؤدب آل عائلة) أو (عيت درنة وفي بنغازي، ــي ف القاضي

صـ 25-24. ذكره سبق - مصدر  رزوق
  Bosworth, op. cit., p 12-13.
من صقالبة ــيس[، ]فرنس فرجنة ــبان، أس ــلمني عن مس عبارة أغلبهم املولدون

البلقان.
صـ 27-26. ذكره سبق - مصدر  رزوق

.198 صـ نفسه املصدر بازامه -
.91 صـ ذكره سبق مصدر -  برنيا

.228 ليبيا صـ ووثائق في تاريخ - آفاق  جحيدر
.47-46 وحديثاً صـ قدمياً درنة الزاهرة - الطرابلسي

.217 ،209-198 صـ األول العثماني العهد في برقة تاريخ - بازامه
.420 صـ اإلسالمي ليبيا تاريخ - البرغوثي

.91-90 صـ ذكره سبق مصدر -  برنيا
.247-246 صـ نفسه - املصدر جحيدر

صـ 465. ليبيا في العربية - األنساب مناع
.227 ليبيا صـ سكان معجم  التليسي -

الغرب". طرابلس تاريخ العذب في "املنهل صاحب الكبير املؤرخ منهم
.148 صـ الليبية البلدان معجم  الزاوي

.369 صـ ليبيا أعالم الزاوي -
.135 (الهامش)، صـ الليبية البلدان معجم الزاوي -  

.48 الليبية صـ البلدان معجم  الزاوي -
.223 صـ األول العثماني العهد في برقة تاريخ بازامه -

.26-25 صـ جتريدة حبيب جبريل -
.15 املصدر نفسه صـ

.54 ،50-48 صـ ذكره سبق مصدر -  الطرابلسي
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فاضل نعرفها) وبن ال ــباب ألس الذين انقرضوا من (و هم وزيتون

الشواعر. في قبيلة وغيرهم كبيت زايد والبنانى؛  وعزوز

متوزعة والبطون العائالت بعض حول الشكوك بعض هنالك
جنازف أن نستطيع ال ولكن أندلسيون، بأنهم الليبية القبائل في
كفاية على احلصول من متكننا لعدم أندلسيتهم بالتأكيد على
بعض هنالك ــالً فمث ــة العلمية. تقتضيه األمان ملا ــني من اليق
كوية نزلوا في الذين ــر، الطواه حول أصول حتوم التي ــرات املؤش
أصولهم حيث درنة، من ــى إل انتقلوا بعدها ومن (بنغازي) ــح املل
زليطن ــي مدينت ــر عب ــية أندلس ــا بأنه ــض ــد البع يعتق ــي الت
لدي توفر مبا زليطن في أصولهم ــي حققت ف وعندما وطرابلس.
ثالث هنالك حيث الصارمة، بقبليتها ــرف وزليطن تُع مراجع، من
والبراهمة ومعهم أوالد والفواتير، العمائم هم قواعد قبلية قوية
من حيث زليطن في أثر أي لهم ليس الطواهر أن فوجدت ــث،  غي
الذكر، السالفة الثالثة القبلية القواعد مع أوالد عمومة اإلرث أو
أو ما الغرب، في قبائل ثقل يشكلون السوالم الذين مع وال حتى

من العالقات. ذلك شاكل

أغلب ــأن ب تقول التي ــتنتاجات ــض االس بع يوافق ــا م ــذا وه

(عائلة املاجري) االماجر وخاصة فيهم، أقلية باستثناء الطواهر،
الطواهر فهم بقية أما ــتعربة، املس البربر من بأنهم يعتقد التي
فوصلوا أفريقيا ــمال ش الذين ساحوا في ــيني األندلس عن عبارة
درنة. املقام في ــتقر ببعضهم واس زليطن ثم ومن طرابلس ــى إل
احلرابي، ــن م عامة بصفة ــدو الب على ــف يختل حياتهم ــط فنم
البداوة إلى ومييلون مبصراتة، يعرفون الذين املغار ــكان س وكذلك
ــكان وس (عرب البالد) الطواهر بني ــالف واالخت احلضر.  من ــر أكث
من احلياة ــع أمناط جمي في متجذراً كان وورفلة) ــة (مصرات املغار
الطبع في ــان ــة الطهي واخشوش وطرب وطريق ــكن مهن وس
وخاصة بالبادية، ــجام ــات انس عالق ــكان املغار س وتربط ــخ؛ ال ..

البالد عرب ــة أن لهج حتى ويقال ــر. الطواه أكثر من ــواعر، الش
وتزاوج (مصراتة)،  ــار املغ عرب عن ــر والتواجير) تختلف (الطواه

.220-219 صـ املصدر نفسه بازامه -
.322 صـ321- خليفة التليسي)، (تعريب ليبيا ]برقة[ سكان - اغسطيني  

.25 صـ نفسه املصدر جبريل -
.220 صـ نفسه املصدر بازامه -
.274 صـ نفسه املصدر بازامه -

صـ  ــي)، وتعليق خليفة التليس (تعريب ــكان ليبيا ]طرابلس[ س - ــطيني اغس
.241-208

غرب  من وديارهم سليم بني عرب من ــالم بأوالد س يعرفون وأيضاً ــوالم - الس
اخلمس. وزليطن إلى ومسالتة مبصراتة مروراً سرت

اجلربى  .3 ــراره 2.غ الدالل)  (ومنهم ــر طاه بن ــض الطواهر: 1. بع هم ــؤالء ه
عبدالدامي  8.شاهني .7 البكشيشي .6 5.شنيب 4.الدربي 

التواجير إليهم أضيف ما وإذا البراهمة. .12 فاضل بن .11 10.سكته شخير .9
اللبيخة. بـ جميعهم يعرف

من  أتوا الذين واجلربى املثال، ــبيل على س ــية الطرابلس العكاري عائلة ومنهم
وأغلب متباعدة. فترات ليبيا على ــن م جزء كانت عندما ــية جربة التونس جزيرة
أتوا هنا ــة الذين نقصدهم فاجلراب اإلباضيني. البربر من هم اجلزيرة هذه ــكان س
التي الفترة إبان اجلربي وسليمان علي البارزان ومنهم األخوان متأخرين إلى درنة
ضمن حلف هم ليسوا املغار جرابة أما امللكي. العهد االستقالل وخالل سبقت
مسجد ولهم املصراتية. مع املغار وسكنوا مبكراً إلى درنة جاؤا الطواهر ألنهم
في (اامسية) باخلوامس ــمون ــابق يس الس في وكانوا اجلرابة، بجامع ــمى يس
السنية األربعة، املذاهب بعد اخلامس يعتبر الذي االباضي املذهب أتباع أي درنة،
من أصولهم أن على دامغاً دليالً ليس هذا ولكن املذهب. مالكية هم اآلن ولكن
لهم روابط ــت ليس جميعاً أن هؤالء على وإمنا للترجيح إباضيون، أنهم ــر أو البرب

اإلسالمية. اتمعات في  معروفة هي كما تآٍخ عالقة وإمنا مع الطواهر دم
صـ 325. التليسي)، خليفة (تعريب ]برقة[ ليبيا سكان - راجع: اغسطيني

صـ 372-285. األول العثماني العهد في برقة تاريخ - بازامه
.293 صـ واجتماعية) نفسية (دالالت الليبية الشعبية التعابير - املصراتي
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عبارة اللبيخة وهم ـــ ب ــمى بني ما يس إال دائماً يكون الطواهر ال
ــتاذ األس أكده ما وهذا والتواجير. ــر ــن الطواه البالد م عرب ــن ع
البالد، عرب ويقصد درنة، أهل في األديب علي مصطفى املصراتي
فيها ذوق ودقة رقيقة حضارية صناعات لديهم درنة فقال: ... أهل

أندلسية ... عادة الذي هو تقطير الزهور ومنها وجمال ...

كتابه في ــيني األندلس وصف في املصراتي ــتاذ األس ويذهب
األندلسية ــيح التواش ظهر أثر امليالدي" فيقول: الدين "جمال عن
.. وإيقاعاً .. نغماً املالوف بنوبة الليبيني بني تعرف الليبيني فن ــي ف
واألناشيد والطبوع ــهريات الس حفالت في ونظماً .. ومحاكاًة ..
في ــيات األندلس ــني أثر للدارس واضحاً كان .. وقدمياً .. ــة الغنائي
.. التعابير أو ــحات ــن املوش ف ناحية من ــواء .. س ــي ــع الليب اتم
وفن والزي .. ــم املطاع وبعض .. واملعمار ــة والهندس .. ــة واللهج

والزليز. واألقواس الزخرفة

مدينتي  إعادة أعمار إن القول إلى املؤرخني من ثلة وذهب هذا
من الهجر مدة األندلس بعد من النازحني إلى يرجع ودرنة ــازي بنغ
زار العياشي، الذي سالم أبو التونسي، الرحالة والنسيان. وأبرزهم
كانت سنة وأخرها طريقه إلى مكة املكرمة، مرات في ثالثة درنة
نشأة، أحدث املدونة: رحلته العياشي في فقال 1661م (1072هـ)،

ومن ،(1631) ــنة 1040هـ س حدود في بها إال العمران لم يبدأ إذ
مدينة أنقاض عند هناك، استقروا الذين ــيني األندلس بعض قبل

ولم ،Darnis ــس دارني ــمى الروماني تس العهد في كانت ــة قدمي
بدء استقرار األندلسيني أحد. حني حولها أو بها يكن

بحجاج بعضهم وعرف درنة في "الساقية" قناة ــقوا ش حيث
ــوجات املنس ــض بع ــوا وقدم ــوت البي ــوا بن ــك وكذل ــاقية، الس
ومعروفة ــة ــن مألوف تك لم التي ــا وغيره ــة احلرفي ــات والصناع

البدو. لغالبية الليبيني

ينطبق لعله درنة طواهر حق في الذكر السالف ــتنتاج واالس
في "قبيلة" متمثالً بنغازي في حضري ــكاني س تكتل اقدم على
واحدة ليسوا قبيلة الشويخات بأن علماً في بنغازي. الشويخات
من األصول مزيجة ــي فه والعرق، ــب النس حيث من ــة متجانس
حضرية لعائالت تكتل وغيرهم، وأصبحت وعرب ــتعربة مس بربر
ــر البيئة تأثي وحتت طويل، ــن زم منذ ــازي بنغ مدينة في ــت عاش
إلى ورفلة، أحياناً ــبون ينس واحدة. مظلة حتت اجتمعت ــة القبلي
أي أو األمالك أو العمومة ــاء من أبن ذلك يدعم ما لديهم ــس ولي
فضل حيث ــموا انقس ــنوات األخيرة الس في ولكن ــة أخرى. صل
الفريق حني رأى ــويخات الش في املتمثل القدمي ــه تكتل بعضهم
الفريق قبيلة ورفلة، وهذا إلى ــاب االنتس في لهم األفضل األخر

.293 صـ نفسه املصدر - املصراتي
.124 صـ األول العثماني العهد في برقة تاريخ بازامه -

.63-55 صـ الزاهرة درنة - الطرابلسي  
.556-538 (ملحق) صـ االسالمي ليبيا تاريخ الرغوثي -

جاءوا  أو كانوا ألنهم ــفوية الش الروايات كما تقول ــاقية الس بحجاج ــموا س
من احلجاج ملا لها ــتعملت لفظة اس ولكن األندلس. في طريقهم إلى احلج من
احلرابي العربان قبائل شر من يأمنوا بها استطاعوا أن التي دينية وهيبة قداسة

أمان. عوارضهم في وبني ربوعهم في العيش لهم يتسنى لكي
.25 صـ حبيب جتريدة جبريل -

 ، ادغيم لنقي، ــي، زيو، الوحيش من كل ــويخات الش في ــهورة املش عوائل ومن
ــرمدو، اعبيدة، ش ــني، الش قعيقيص، بو قزح، البعباع، الغناي، بلعم، ــوري، القرق

الخ. املهدوي، .. احلباق، مخلوف، زكة، الدرولي،
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إلى بنغازي ــي ف ــع أصولها ترج التي ــي لنق عائلة ــه قادت ــر األخي
في ال ميلك من أن ورفلة أهل ويقول ــف. ونص قرون من ثالثة ــر أكث
ورفلة لقبيلة ــي أراض وهي - املردوم ــة أو رابح جبد أو ــوفلجني س
يربطهم بتلك ما ــم له ليس ــويخات الش وجل ليس منا. فهو -

النواحي.

جليانة البلدان: ــم معج في الطاهر الزاوي ــيخ الش ويضيف
هذا ــبت اكتس لعلها ــازي، بنغ مدينة ــي ضواح من ــة) (جوليان

في إليها ــس األندل ــة جوليان ــر أس إحدى هجرة ــبب بس ــم االس
األندلس. محنة

ولكن أثرهم في ليبيا، لهم أثر كبير أهل األندلس كان عموماً
املتطورة املدنية للحياة نظراً وبنغازي، درنة عمران في كان ــر األكب
بالصناعة اغلبهم ــتغل اش حيث "األندلس"؛ في ــوها عاش التي
مثل الزراعية الطرق وبعض الري نظام وطوروا والزراعة، ــارة والتج

وغيرها. اجلدولة

الليبية للشواطئ العثمانية النجدة

أسبانيا من والديني العرقي و"التطهير" اجلماعي الطرد هذا
الفتية املسيحية األسبانية الدولة نفس في الكبير األثر له كان
والهوان بالضعف شعورهم فزاد املسلمون وأما وعربدة، قوة فزادها
إلى اللجوء واضطروا إلى ذلك، جراء من وتكبدوا الكثير ــم والظل
من أخرجوهم ــن الذي ــبان األس لهم من وينتقم ــم يحميه ــن م
التي مالبسهم سوى ــئ ش أي بأخذ ــمحوا لهم يس ولم ديارهم،
البر في ــني العثماني صيت مع ذلك وتزامن ــادهم. أجس ــتر تس
ــطنطينية، التي القس فتح من متكنهم بعد وخصوصاً ــر والبح
عاصمة باألستانة) وجعلها كذلك تعرف (و ــموها اسطنبول أس

سنة 1453م اإلسالمية اخلالفة

الفاحت. محمد السلطان يد على (857هـ)

نهاية ــطنطينية هو القس ــقوط س أن املؤرخني بعض يعتبر
اإلمبراطورية ــام انقس منذ ــتمرت اس التي ــطى الوس العصور
ــة، وغربي ــطنطينية، قس ــا وعاصمته ــرقية، ش ــى إل ــة الروماني
في القسطنطينية سقوط حتى 395م ــنة س روما، وعاصمتها

1453م. سنة العثمانيني يد

ــة اإلطاح ــة املنطق ــهدت  ش ــطنطينية القس ــقوط  وبس
الديني ــلطانها س ــى ــاء عل والقض ــة البيزنطي ــة باإلمبراطوري
كبير وتتريك قطاع وأسلمة األرثوذكسية ــة الكنيس في املتمثل

سوفلجني  وأسم ورفلة، قبيلة فرع من ضفافه 53 على تعيش وادي سوفلجني
هي املردوم أما ــيوعاً. ش األقل وادي البطوم ــم بأس أحياناً ــتبدل يس ولكن بربري،
أي - فيها املياه ــدم ترت النقطة، ومن ثم ــى هذه إل األودية احلادرة ــة التقاء نقط

بها فسمية باملردوم. تتجمع
.110 صـ الليبية البلدان معجم -  الزاوي


