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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
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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

الرماح*فايد*(الفوايد)

عبيد عريف
العبيدالعرفة

(اجلبارنة)

أخرى زوجة العماميةمن علياء

حمد

الداميموسى االبحجابرحمزة عريبعبد

العريباتاملغاربةالعواقيراابرةاجلوازي*
(العاليا) حمد) (أوالد
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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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إلـٍخؤجلٍؤٍخ�حن الخؤر
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

.203
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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


