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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
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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


