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 لخص مستال     
 342-263بعض االضواء على وضع التعريب في إفريقية في العصر الزيري يعطي البحث     
 م.4441-273ه/

نتشر التعريب بوتيرة أقل، وليس من فألول وهلة يبدو ارتباط انتشار التعريب بانتشار االسالم وإن ا
ريب بأن العنصر البشري كان على عاتقه العامل االهم في عملية التعريب أو بمعنى آخر أن 
المهاجرين العرب األوائل كان عليهم عبء صبغ البالد المفتوحة باللغة العربية، ولم يكن الحال 

االولى من الفتح ، فالزالت بعض  كما كان معروفا بأن بالد المغرب تعربت في القرون الثالث
األقاليم تتحدث بلغة دارجة تختلف في طبيعتها عن اللغة الرسمية ، كما ال يمكن التقليل من 
الهجرة الهاللية التي كان لها أثر كبير في تسرب التعريب إلى البوادي التي كانت في معزل عن 

 حركات التعريب في القرون األولى. 

Abstract 
 The research gives some insight into the situation of Arabization in 
Africa in the Zairian period (362-543 AH / 972-1148). 

At first sight, the spread of Arabization seems to be linked to the 
spread of Islam, although Arabization has spread at a lower pace, 
and it is not certain that the human factor was the most important 
factor in the Arabization process. In other words, the early Arab im-
migrants had the burden of dyeing the country open in Arabic. That 
the country of Morocco in the first three centuries of conquest, some 
regions are still speaking in a dialect that is different in nature from 
the official language, and can not be underestimated the migration of 
crescent, which had a significant impact on the leakage of Arabi-
zation to the bays that were in isolation from the movements of 
Arabization in the centuries First. 
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 دمةــــالمق  
ظل التعريب عملية مصاحبة لكل مراحل الفتح اإلسالمي لكنها لم تكن بسرعة        

الفــتح فعمليــة التعريــب تســتمر لقــرون متعاهبــة كمــا إنهــا تتســم بالتعقيــد ، وإن كانــت 
عمليــة التعريــب فــي أقطــار العــالم اإلســالمي بــدت ســريعة فــ ن الوضــع فــي المغــرب 

الفتح اإلسالمي للمغرب قد اسـتغر  وقتاـا لـيس بالقليـل ، اإلسالمي سيختلف قليالا ،ف
كمــا احــتفس الســكان المحليــون بلغــة نشــطة متداولــة علــى األقــل عنــد ســكان الجبــال 
الوعرة والبوادي ،وتركـز الفـاتحون األوائـل فـي الحواضـر المغربيـة حـال دون  ـمولية 

التعريــب  التعريــب ألقطــار المغــرب ولعــل هــعا البحــث يعطــي صــورة حيــة عــن أوضــا 
ووضع سكان البوادي ، وإلى أين وصل التعريب في قطر إفريقية الممتد من طرابلس 

 . ؟؟  م(4441 -273ه /342-263) حتى بجاية في العصر الزيري 
  دوافع اختيار الموضو  :

 الوقوف على وضع التعريب في إفريقية الزيرية ..4
 الوقوف على اللهجات المنتشرة أو الدارجة ..3
 لة اإللمام بوضع البوادي ومحاولتهم في تعلم العربية .محاو .2
 دور الفئات اإلباضية في عملية التعريب ..4
ــاريخ .3 ــاريخ اإلســالمي عامــة وت ــة الت ــى ســد ثغــرة فــي مكتب تهــدف هــعد الدراســة إل

 المغرب اإلسالمي  خاصة.
 
 
 

المي من المؤكد أن عوامل عدة ساعدت على اكتساب العربيـة  منـع الفـتح اإلسـ     
وحتى القرن السادس الهجري  كاالرتباط الواضح بين تعلـم العربيـة واعتنـا  اإلسـالم 
فاعتنـــا  اإلســـالم يعنـــي بصـــورة كبيـــرة تعلـــم العربيـــة وإذا وجـــب التمييـــز كمـــا يقـــول 
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بــين اعتنــا  اإلســالم ونشــر العربيــة فــ ن اإلســالم انتشــر بــوتيرة أســر  مــن  (1)كامــب
مماثله على دور اإلسالم في اكتساب العربية حتى  التعريب ف نه يجب التأكيد بصورة

وقـد نـود ابـن خلـدون ن بـأن  (2)عدت اللغة العربية مرادفة لإلسالم في عهودد األولى 
وكانـت الحاجـة ملحـة   (3)استعمال اللسان العربي من  عائر اإلسالم وطاعة العرب ن
 يومية .لتعلم العربية للقيام بأقل الشعائر الدينية والمتكررة بصورة 

وعلى المرء أن يدرك أن اإلسالم اعم وا مل من التعريب وال يوجد تعارضا بينهم فـي 
ـــة أو اجتماييـــة مضـــادة للتعريـــب أو لإلســـالم بعـــد  ـــم حركـــة ثقاعي المغـــرب ولـــم تق

. ووجد أن لغة الشعوب البربرية ليست مكتوبة ولم تكن رسـمية ولـم تـرتب  (4)انتشارد
فــي بــالد المغـرب عنــد القــدوم اإلسـالمي لغــة تبناهــا بـدين، وكانــت اللغــة المسـتخدمة 

المستعمر البيزنطي وجعلها اللغة الرسمية واختلفت عـن لغـة السـكان المحليـين التـي 
 وهي  فهية غير مكتوبة على ما يبدو.(5)بدورها كانت األمازيغية 

                                                           
ط أولى افريقيا الشر  ،المغرب  ترجمة : عبد الرحيم حزلالبربر ذاكرة وهوية ييل كامب : غابر  (1)

 .337م ص 3144
لبنان ط األولى  -بيروت-مركز دراسات الوحدة العربيةنازلي معوض : التعريب والقومية العربية  (2)

 .46ص  م4216
ليل  حادة، مراجعة: سهيل ضب  المتن ووضع الحوا ي والفهارس: خ ابن خلدون : المقدمة (3)

 .473ص4ج م3111هـ / 4434زكار، طبعة دار الفكر بيروت 
الطبعة األولى دار الغرب اإلسالمي لبنان  عبد العزيز الدوري : اورا  في التاريخ والحضارة (4)

 .422ص  4ج م3117
المي ، ، ، دار الغرب اإلس3، ترجمة: محمد حجي، محمد األخضر، ط الوزان : وصف افريقيا (5)

حيث كان يطلق عليها اسم )اوال امزيغ ( اي الكالم النبيل ن22 ص 4جم 4212لبنان  –بيروت 
 ، بينما يسميها العرب البربرية هي اللغة اإلفريقية األصيلة والمختلفة عن غيرها من اللغات ن. 
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يرى البعض ان تعلم العربية  من جانـب البربـر  ـبههم بحكـامهم الجـدد ورفعهـم إلـى  
، علــى المــرء االعتقــاد أن تعلــم العربيــة رفــع الســكان المحليــين (1)كانــة المنتصــرينم

لتــولي مناصــب إداريــة فــي بــدايات الفــتح األولــى فــي ظــل درايــة بــأحوال الــبالد وقــدرة 
التواصـل مـع الفــاتحين والمحليـين، ويبــدو أن البربـر كــانوا مقبلـين علــى تعلـم العربيــة 

 (2)ك هبالهم على تعلم اإلسالم.

ــل المهــاجرين العــرب األوائــل العامــل األكبــر واألهــم فــي تعريــب كثيــر مــن الســكان م ثا
وخاصة في مدن الشري  السـاحلي أو بببـارة أد  فـي المـدن ذات األسـاس الحضـري 
وقــد احتف ـــت مــدن مغاربيـــة قديمــة ذات تأســـيس إســالمي بلغـــة كالســيكية كتـــعكار 

بعيـــدة بعـــض الشـــيء عـــن  للتعريـــب األول وظلـــت األحـــواز الداخليـــة علـــى مـــا يبـــدو
وال زالت بوادي إفريقية بربرية واالعتقاد بأن احواز القيـروان تعربـت تمامـا  (3)التعريب

كما هو الشأن بالنسبة للهضبة التونسية زمن األغالبة كمـا يلمـح فيندرهيـدن سـتبدو 
غير واقبية فجبـل وسـالت القريـب مـن لقيـروان ومـوطن الفرعـي اإلباضـي مـن قبيلـة 

معروف في الحوليـات اإلباضـية تحـت اسـم مزاتـة القيـروان الزال حتـى وقتنـا مزاته وال
فـي العهـد  -كلها  –وأضحى من دون جدوى اإل ارة إلى أن إفريقية  (4)هعا أمازيغيا

 الزيري تستخدم اللغة العربية كلغة دارجة رغم كونها لغة رسمية.

                                                           
منشأة  ط ، محمود عبد الصمد هيكلجورج مارسيه : بالد المغرب وعالقتها بالمشر  تعريب  (1)

 .47ص  المعارف باألسكندرية، ) ب. ت(
 .31م ص 3113صدقي على ازيكو : االسالم واألمازيغ )د.ط( ط دار ابي رقرا  الرباط  (2)
العربي عقون : االمازيغ عبر التاريخ  ن رة موجزة في التاريخ والهوية : ط االولى ، دار  (3)

 .33م ص 3141التنوخي للنشر الرباط 
 تاوالت مؤسسة1بومزقو أحمد :األستاذ ترجمة إفريقية  مال دراسات : فيتسكيلي تادايوش (4)

 .2ص، 3113 الثقاعية 
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ــتكلم باللســان وال زال أهــل قفصــة فــي القــرن الســادس الهجــري متبربــرون وأكثــره م ي
وظل سكان جبل نفوسة حصن المـعهب اإلباضـي عجـم األلسـن  (1)الالطيني اإلفريقي

وال زالـت أحـواز طـرابلس يتحـدثون القبطيـة وجارتهـا سـرت لهـم كـالم  (2)إباضية كلهم
. وظـل  (3)يتراطنون به ليس بعربي وال عجمـي وال بربـري وال هبطـي وال يعرفـه غيـرهم

عربية منغلقة مخالفة لمـا فـي إقلـيم المغـرب ولهـم لسـان آخـر  العبيد الصقالبة لغتهم
، ودائما ف ن التونسيين في وثـائق الجينـزا كـانوا مميـزين بأسـمائهم (4)يقارب الرومي 

التـي تشـير بوضـوإ  إلـى األصـل البربـري او اإلفريقـي القـديم مثـل نييجـو ،ســجمار ، 
وجزيـرة جربـة الغالـب عليهـا وظلـت بـالد الجريـد  (5)مسنوط ، لبراط ،ليمـاط ،دونـاش ن

،واحتـوت  (6)اللهجات البربريـة حتـى عهـد الحسـن الـوزان فـي القـرن العا ـر الهجـري 
 كتب السير اإلباضية في اغلب تراجمها على أسماء و خصيات ومفردات بربرية .

ــة حتــى عهــد المنصــور وظــل مع ــم أفرادهــا  ــتكلم البربري كانــت األســرة الصــنهاجية ت
م( أكتســب أســما 212 - 272هـــ / 272 - 263ة وبلكــين)يحملــون أســماءا بربريــ

، وكـان (7)عربيا هو يوسف وكان يسير ومعه الترجمـان حـين يسـتقبل رسـل الخالفـة 
                                                           

، الحميري:  371 ص 4جم 4211عالم الكتب، بيروت  4ط االدريسي : نزهة المشتا  (1)
 .471ص م4211مؤسسة ناصر للثقافة ،بيروت  3الروض المعطار تحقيق إحسان يباس ،ط

 .414ص  م3114ه/4433،دار الكتب العلمية، بيروت،4، طدان اليعقوبي : البل (2)
 .7، 6البكري :المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب  ، ط  ليدن )ب . ت( ص  (3)
دار السويدي ابو ظبي  4المقدسي : احسن التقاسيم في معرفة األقاليم تحرير  كر لعيبي ، ط (4)

 .333ص ، 3112
وكالة  4يخ والن م اإلسالمية تعريب عطية القوصي ،ط جوتياين : دراسات في التار  (5)

 .341م ص 4211المطبوعات الكويت 
 .23ص  3ج الحسن الوزان : وصف افريقيا (6)
مطابع  3ط،  تحقيق: جمال الشيالالمقريزي : اتعاظ الحنفا بعكر األئمة الفاطميين الخلفا  (7)

 .322 ص 4ج م4226ه/4446األهرام، القاهرة، 
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ــري  ــت قبيلــة  (1)انتحــال النســب الحمي ــد كان ــوي فق ــر متســق مــع واقعهــم اللغ أمــرا غي
م ت هر ول(2)صنهاجة لها سمات لغوية ميزتهم عن غيرهم من القبائل البربرية ذاتها 

ــن بــاديس ) ــز ب ــا العربيــة إال فــي عهــد المع ــي أجوائه  - 416األســرة الصــنهاجية ف
م(العي حاكى الشر  وبهو السلطة الفاطمية فـي مصـر 4164 - 4143هـ / 432

وكان مح  أن ار الشعراء ومقصـدهم وأنتجـت فكـرا أدبيـا يليـق بعبـق الشـر  ويوازيـه 
 . (3)لكن متأخراا ثالث قرون عن الشر  

قضية التى كانت مطروحة وبشدة على المعهب اإلباضي قبـل المـعهب المـالكي ال    
هي إمكانيـة التعبـد للـه بغيـر العربيـة  -حصن اللغة البربرية  -النتشارد في البوادي 

سيكون أمـرا مقبـوال أم ال؟؟؟ بصـورة أكيـدة عبـر أبـن أبـي زيـد إمـام المـعهب المـالكي 
، وعنــدما عــرض األمــر علــى  ــيو  (4)لغــةبأريحيــة  ــديدة بــالقبول فاللــه اعلــم بكــل 

 اإلباضية بصورة مشابهة هل يقال لله بالبربرية ن

                                                           
ي: نهاية االرب في فنون األدب تحقيق عبدالمجيد ترحيني ،ط دار الكتب العلمية )د.ت ( النوير  (1)
وقد مدحهم احد  ،314 ص 6ج ،العبر:46ص 4جابن خلدون :المقدمة ،  11، 16ص  34ج

 بقوله :الشعراء 
 وسنام يعرب الرعيع الغالي ------------وله ذؤابة حمير وسناؤها  

ي  عراء القيروان ،جمع و تحقيق : العروسي المطوي وبشير )ابن ر يق :انموذج الزمان ف
 .13ص  ،4216،ط الدار التونسية للنشر تونس  البكوش ،

ص  3جم،3112، دار المدار اإلسالمي، تونس 4، ط تحقيق: محمد حسنالشماخي : السير  (2)
312. 

 .342جورج مارسيه : بالد المغرب وعالقتها بالمشر  ص  (3)
دار الطائف  4: فتاوى ابن ابي زيد جمع وتحقيق حميد بن محمد لحمر ،ط ابن ابي زيد (4)

 .442م . ص3143القاهرة 
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يسل يزر يـدر ن وجـه السـائل إلـى الـدعاء بالعربيـة وهـو نيـا سـميع يـا بصـير يـا حـي 
، وهل يجوز نـداء اللـه بــن اياـرادن بالبربريـة وهـي تتشـابه مـع كلمـة نايـرادن ن التـي (1)ن

،وهــل يقــال للــه يــانيوش ن أي  (2)ييــردين لمــن يخلــف الوعــدتقــال للــدواجن او كلمــة ن 
 .(3)اللهم وقد اختلفوا في تفسيرها بالبربرية بين مترجم ومفسر 

من جانب السكان فـي البـوادي كـانوا يسـتخدمون اللغـة البربريـة الدارجـة وينسـجونها 
تاـا  عرا وقد اغتربت أحد النساء عن أهلها وعندما مـرت قافلـة مـن قريتهـا أنشـدت بي

بالبربرية متداول ن ال أحد يزور في الله أحدا ـــــــــ فيعهب غم النفس ويزيـل الوحشـةن 
(4). 

واستدعاء التراث الشعبي ُوجد عند العامة كمـا وجـد عنـد رؤسـاء القبائـل البربريـة    
ــر بمثــل  ــعبي  إثــر معاتبــة الشــيو  لــه يقــول ننــار يفجــد  وقــد امتثــل مقــدم جبــل دما

وقـد (5)ن ومعناد  نالمرأة إذا لم يزرهـا زوجهـا ابتغـت السـفاإ ن  مسيس تطفر اتحمطن
عقب الدرجيني في نقله للترجمـة العربيـة فقـ  بـأن الكـالم بالبربريـة لـه وزن وطـالوة 

، هـل األمـر تـأثر بالشـعر العربـي فـي (6)ومساغ غيـر مـا ي هـر مـن تركيبـه بالعربيـة 

                                                           

سلطنة عمان  –، وزارة التراث والثقافة، مسق  4ط ، تحقيق: عمر لقمانالوسياني : السير  (1)
 .734ص 3جم3112ه/4421

تحقيق: إبراهيم  طبقات المشائخ بالمغرب،، الدرجيني : 742ص  3جالوسياني : السير  (2)
 .411ص  3جالجزائر، د.ت. –طالي ، مطبعة البعث، قسنطينة 

 .216ص  4جالوسياني : السير  (3)
 .323ص  3جالوسياني : السير  (4)
 .323ص  3ج الوسياني : السير (5)
 .237ص  3جالدرجيني : الطبقات  (6)
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ن ــم قصــيدة وع يــة بلســان  الــوزن والقاعيــة ونحــن نعــرف أن أحــد الشــيو  اإلباضــية
 (1)على الطريقة العربية  وإنها لمن العجائبن -ال محالة  –البربر وهي مقفاة 

الـعي  (2)وحض احدهم تالميعد بقراءة  عر البربر وخاصة  عر أبـي سـهل الفارسـي 
بر  في اللسـانين العربـي والبربـري كمـا حضـه بقـراء  ـعر العربيـة لعمـران بـن حطـان 

 . (4)لمعهب اإلباضي تؤلف بالعربية وتفسر بالبربريةوكانت كتب ا (3).

لكن رجال المعهب اإلباضي حضت بصـورة متكـررة أتبـاعهم علـى تعلـم العربيـة وكـان 
نتعلــم حــرف مــن العربيــة كــتعلم ثمــانين مســألة فــي علــم الفــرو  وتعلــم مســألة واحــدة 

 (5)كببادة ستين سنة .

التـي تعربـت أكثـر مـن غيرهـا ولعـل  ومن المالحـس ان القبائـل البربريـة الشـرهية هـي 
ذلــي يرجــع علــى ان الحواضــر المغربيــة ومســتقر القبائــل الوافــدة ذات الثقــل العلمــي 
وجدت في الجانب الشـرقي وكانـت القيـروان وتـونس هـي منطلـق حركـة التعريـب فـي 

 .(6)بالد المغرب األوس  بل بالد المغرب عموما 

                                                           
 .342ص  3ج الدرجيني : الطبقات (1)
را بليغا وأديبا فصيحا، يتقن اللسانين العربي والبربري؛ ِاتَّخعد ابو سهل الفارسي :كان  اع (2)

فا  اإلمام أفلح ترجمانا ثمَّ أبو حاتم يوسف. وقيل إنَّه تولَّى القضاء بوارجالن فكان زاهدا متعفِ 
 .233-234ص 3جالدرجيني: طبقات المشايخ،  .عادال

الخوارج في في المشر   )عمران بن حطان (  اعر من 411ص  4ج الوسياني : السير (3)
 ترجمتهكان معاصرا للدولة االموية خاض ضدها سجاال من الثورة عنه راجع ن  ه14توفي عام 
 .434ص 3جسير أعالم النبالء  العهبي : ،.433ص  7، جطبقات ابن سعدال ابن سعد:

 .446ص  3جالدرجيني : الطبقات  (4)
 .444ص  3جبقات الدرجيني : الط  ،141ص  4جالوسياني : السير  (5)
 .34نازلي معوض : التعريب والقومية العربية ص  (6)
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النـزول إلـى الحواضـر المكت ـة بالنـاطقين وحاول البربـر المقبلـين علـى تعلـم العربيـة 
بالعربيــة كتــونس والقيــروان لتقــويم لســانهم واالنقطــا  عــن اســتعمال اللســان البربــري 

 . (2)، وآخر سيتوجه إلى القيروان لتعلم النحو واإلعراب (1)بقلة من يخاطبه به

 ومن غير المبا ر وبفضل التبادل الدوري في األسوا  بين سـكان الضـواحي وسـكان
المدن ساعد على تعلـم العربيـة مـع احتفـاظهم فـي الوقـت ذاتـه بالبربريـة لمعـامالتهم 

ويمكن التأكيد على أن الزيجـات المختلطـة كانـت هـي األخـرى مـن عوامـل  (3)الخاصة
 . (4)االستعراب العي لم يتوهف منع الفتح وحتى الوقت الحاضر

فــود القبائــل العربيــة وظلــت البــوادي فــي منــأى عــن حركــات التعريــب الواســعة حتــى و 
الهالليـــة واالعتقـــاد بـــأن عمليـــة التعريـــب نتيجـــة الهجـــرة الهالليـــة كانـــت بالســـهولة 
المعتادة أمر غير متوقـع البتـة  فجمـو  بنـي هـالل لـم يكـن مرحـب بهـم علـى عكـس 
الوفود األولى كما أنهم لم يختلطوا بسكان البوادي في البداية كحال الرعيل األول هل 

: (5)الـة الـععر والكراهيـة والخـوف مـن العـرب كمـا يشـير ابـن األثيـر لألمر عالقـة بح
بأنهم  كلوا عصابات وفر  لقطـع الطـر  جعلـت القبائـل البربريـة تتحا ـاهم وتنـأى 
عــن االحتكــاك بهــم وظــل األمــر كــعلي لعــدة قــرون وقــد مثلــت إحــدى  ــواهد العصــر 

والعـرب منفصـلين  يغالحديث ذاك النفور وهعا التباعد ففي جبل نفوسة يبيش األمـاز 
عن بعضهم البعض وال يتصاهرون بالمرة والزالت نسائهن يقمن في بيوتات معزولـة 
عن التجمع السكني ، لكن ال يجـب التقليـل مـن عامـل الهجـرة الهالليـة كعامـل مـؤثر 

                                                           
 .416ص  3جالدرجيني : الطبقات  (1)
 .371ص  3ج الشماخي : السير (2)
 .47جورج مارسيه : بالد المغرب وعالقتها بالمشر  ص  (3)
 .64العربي عقون :األمازيغ ص  (4)
، دار الكتب العلمية، بيروت،  4ف الدقا  ، طالكامل في التاريخ تحقيق الدكتور. محمد يوس (5)

 .321ص  1ج م4217هـ4417لبنان، الطبعة األولى، 
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فــي انتشــار اســتخدام اللغــة العربيــة فــي الريــف البربــري وكــان هــعا االنتشــار مســتقال 
ألول منــع الفــتح اإلســالمي وعلــى امتــداد القــرون اإلســالمية ومختلفــا عــن االنتشــار ا

، بل كثيرا ما نجد األمراء الزيريين ال يترددون في اسـتعمال العـرب (1)الموالية للهجرة 
في صراعاتهم ضد بعضهم وعلى الرغم من ازدياد سطوة األعـراب ف نـه أعطـى سـبيالا 

 .(2)والقبائل البربرية  جديدا لتفشي التعريب بين العناصر المقاتلة من العرب

علـى التقـارب فـي (3)بالمقابل  ـهدت أمـاكن أخـرى غلـب فيهـا  تشـابه نمـ  التعـايش 
وا أنفسـهم مـن ذوي األصـل العربـي وقـد ذكـر بـن  مستوى المبيشة بـل والتعريـب وعـد 
خلدون أن هبائل هوارة ن ظواعن صاروا في عداد الناجعة عـرب بنـي سـليم فـي اللغـة 

ام وركـــوب الخيـــل، وكســـب اإلبـــل وممارســـة الحـــروب، وإيـــالف والـــزي  وســـكنى الخيـــ
الــرحلتين فــي الشــتاء والصــيف فــي تلــولهم. قــد نســوا رطانــة البربــر واســتبدلوا منهــا 

 (4)."بفصاحة العرب، فال يكاد يفر   بينهم

ن بـأن لغـات  (5)هعا التوسع في استعمال العربية  نبه ابن خلـدون فـي القـرن الثـامن 
ـــة ن  األمصـــار اإلســـالمية ـــدر للغـــة فـــي المشـــر  والمغـــرب لهـــعا العهـــد عربي وقـــد ُق

البقـاء حتــى يومنـا هـعا بفعــل  –رغـم أنهــا غيـر رسـمية وغيــر مكتوبـة   -األمازيغيـة 
 عزلة بعض القبائل في الجبال الوعرة والتي لم تقربها القبائل العربية  .

                                                           
ص ، 3112ديبوا : جغراعية جبل نفوسة  ترجمة: عبد الله زارو ، ط مؤسسة توالت الثقاعية  (1)

474. 
لقسم الثاني ابن الخطيب : أعمال األعالم ،  تحقيق احمد مختار الببادي ، ابراهيم الكتاني ، ا (2)
وهو يشير إلى األمير الزيري علي بن يحيى وقد ، 14، ص4267دار الكتاب الدار البيضاء  4ط

 .32جاء في فوج من أكابر العرب ، العربي عقون :االمازيغ ص
 .323كامب :البربر ذاكرة وهوية ص  (3)
 .416 ص 6ج ابن خلدون : العبر (4)
 .474ص 4ج ابن خلدون : المقدمة (5)
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 المصادر والمراجع 

 أوال المصادر :

 ،ه(: 111دين الحضــرمي اإل ـــبيلي )ت: عبــد الـــرحمن ولــي الـــابــن خلدون
ضب  المـتن ووضـع الحوا ـي والفهـارس: خليـل العبر وديوان المبتدأ والخبر 

 م.3111هـ / 4434 حادة، مراجعة: سهيل زكار، طبعة دار الفكر بيروت 

   (41الفاسي، الحسن بن محمد الـوزان، المعـروف بــ نليـون اإلفريقـين :)ه
، ، دار الغـرب 3، محمـد األخضـر، ط، ترجمـة: محمـد حجـيوصف افريقيـا  

 م ن4212لبنان  –اإلسالمي ، بيروت 

  (6الشريف اإلدريسي، أبو عبـد اللـه محمـد بـن محمـد :)    نزهـة المشـتا :
 م 4211عالم الكتب، بيروت  4في اخترا  األفا  ط

 ه(:  الــروض المعطــار فــي خبــر 211الحميــري، محمــد بــن عبــد المــنعم )ت
مؤسســــة ناصــــر للثقافــــة ،بيــــروت  3س ،طاألقطــــار تحقيــــق إحســــان يبــــا

 م.4211

  دار الكتــب العلميــة، 4(: البلــدان ، ط 323اليعقــوبي، أحمــد بــن واضــح )ت،
 م.3114ه/4433بيروت،

 ،أبـــو عبيـــد عبـــد اللـــه بـــن عبـــد العزيـــز بـــن محمـــد البكـــري األندلســـي البكري
 المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب ط  ليدن )ب . ت(.: ه(417)ت

  ،(: احسـن التقاسـيم فـي 3 مس الدين أبي عبد اللـه محمـد )ت  المقدسي
 م.3112دار السويدي ابو ظبي  4معرفة األقاليم تحرير  كر لعيبي ص ط
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  :اتعـــاظ الحنفـــا بـــعكر  ه(:143المقريــزي، تقـــي الـــدين أحمـــد بــن علـــي )ت
، مطـــابع األهــــرام، 3ط  تحقيـــق: جمـــال الشـــيالاألئمـــة الفـــاطميين الخلفـــا 

 .م4226ه/4446القاهرة
  :ه(: نهاية االرب في 722النويري،  هاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )ت

 فنون األدب تحقيق عبدالمجيد ترحيني ،ط دار الكتب العلمية )د.ت (.
 ،ت  أبــو علـي الحســن بــن ر ـيق المعــروف بــالقيروانيابـن ر ــيق القيرواني(

( :انمـــوذج الزمـــان فـــي  ـــعراء القيـــروان ،جمـــع و تحقيـــق : العروســـي 3 
 .4216لمطوي وبشير البكوش ، ،ط الدار التونسية للنشر تونس ا
  ـــد الواحـــد ـــن عب ـــان ســـعيد ب ـــي عثم ـــن أب ـــد ب ـــاس أحم ـــو البب الشـــماخي، أب

، دار المـــدار اإلســـالمي، 4، ط تحقيـــق: محمـــد حســـن: الســـير ه(:231)ت
 م،3112تونس 

  ه (: 216ابن أبـي زيـد ، ابـو محمـد عبـد اللـه بـن بـابي زيـد القيروانـي )ت
دار الطـائف  4بن ابـي زيـد جمـع وتحقيـق حميـد بـن محمـد لحمـر ،طفتاوى ا
 م .3143القاهرة 

   (6الوسياني، أبو الربيـع سـليمان بـن عبـد السـالم) تحقيـق: عمـر : السـير
ــة، مســق  4ط ، 743/3ص  لقمــان ــراث والثقاف ســلطنة عمــان  –، وزارة الت
 م.3112ه/4421

 :بقـــات المشـــائخ ط: ه(:671الـــدرجيني، أبـــو الببـــاس أحمـــد بـــن ســـعيد )ت
الجزائــر،  –بــالمغرب، ، تحقيــق: إبــراهيم طــالي، مطبعــة البعــث، قســنطينة 

 د.ت.
 الكامـل ه(: 621ابن األثير،عز الدين علي بن أبي الكرم بن عبد الواحد )ت

ـــدقا  ، ط ـــد يوســـف ال ـــدكتور. محم ـــق ال ـــاريخ تحقي ـــي الت ـــب  4ف ، دار الكت
 م.4217هـ4417العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

 ( أعمـال األعـالم ،  تحقيـق 776ابن الخطيـب، لسـان الـدين السـلماني ::)ه
دار الكتـاب الـدار  4احمد مختـار الببـادي ، ابـراهيم الكتـاني القسـم الثـاني ط

 .4267البيضاء 
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 ثانيا :المراجع:

  : ط أولـى افريقيـا الشـر   ترجمـة : عبـد الـرحيم حـزلالبربـر ذاكـرة وهويـة غابرييل كامـب
 م.3144،المغرب 

  لبنـان ط -بيـروت-مركز دراسات الوحـدة العربيـةنازلي معوض : التعريب والقومية العربية
 م.4216األولى  

  عبــد العزيــز الــدوري : اورا  فــي التــاريخ والحضــارة الطبعــة األولــى دار الغــرب اإلســالمي
 م.3117لبنان 

  ط  ، هيكـلمحمـود عبـد الصـمد جورج مارسيه : بالد المغـرب وعالقتهـا بالمشـر  تعريـب
 منشأة المعارف باألسكندرية، ) ب. ت(.

  م.3113صدقي على ازيكو : االسالم واألمازيغ )د. ط( ط دار ابي رقرا  الرباط 

  العربي عقون : االمازيغ عبر التاريخ  ن رة موجزة في التاريخ والهويـة : ط االولـى ، دار
 م.3141التنوخي للنشر الرباط 

 مؤسسـة، بومزقـو أحمـد :األسـتاذ ترجمـة إفريقيـة ال ـم دراسـات : ليفيتسـكي تـادايوش 
 .3113 الثقاعية  تاوالت

  ــن م اإلســالمية تعريــب عطيــة القوصــي ،ط ــاريخ وال ــاين : دراســات فــي الت ــة  4جوتي وكال
 م.4211المطبوعات الكويت 

  3112ديبوا : جغراعية جبل نفوسة  ترجمة: عبد الله زارو ، ط مؤسسة توالت الثقاعية . 

 

 


