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شسال إفخيؿيا ػارة في ىإبخاز الجور الحؼ لعبتو قبيمة إلى تيجف ىحه الجراسة 
واألنجلذ، مغ خالل معخفة مجػ تأثيخىا عمى الحياة الدياسية والفكخية والثقاؼية في 

اتبعت الجراسة السشيج التحميمي الػثائقي مغ خالل ، مشاشق انتذارىا في ذلظ الػقت
 الستعمقة بالسػضػع. تحميل الحقائق الػاردة في السرادر التاريخية السختمفة

ل ومؤثخ في عجة نتائج أىسيا: كان ليحه القبيمة دور فاعإلى تػصمت الجراسة 
 ،شسال إفخيؿيا واألنجلذ مغ خالل ؾياميا بعجة ثػرات ضج الشطامفي الحياة الدياسية 

ذلظ شغل العجيج مغ عائالت ىحه القبيمة مشاصب ؾيادية سياسية في إلى باإلضافة 
كسا ساىع اإلنتاج الفكخؼ والثقافي لعمساء  ،سالمية في األنجلذإلبعس اإلمارات ا

 .ة ومثقفي القبيمة في إثخاء الحياة الثقاؼية والفكخي
بسديج مغ الجراسات في الختام ستفتح ىحه الجراسة الصخيق لمباحثيغ لمؿيام 

 السػضػع مغ أجل الكذف عغ الحقائق السجيػلة. الستعمقة بيحا
 .فخيؿيا، السغخب العخبي األوسط، األنجلذأػارة ، شسال ى الكممات المفتاحية:

 

The Hawwara tribe and its role in the political and 

intellectual life in North Africa and Andalusia 

      This study aims to highlight the role played by the Hawwara 

tribe in the North Africa and Andalusia states, by finding out the 

extent of its influence on the political, intellectual and cultural 

life in its spread areas at that time.The study adopted the 

analytical documentary method, by analyzing the facts that  have 

been  listed in the various historical sources related to the 

subject. 
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    The study reached several results, the most important of which 

are: This tribe had an active and influential role in the political 

life of the countries of North Africa and Andalusia by making 

several revolutions against the regime. In addition, many 

families of this tribe held political leadership positions in some 

Islamic emirates in Andalusia at that time. Furthermore,  The 

intellectual and cultural production of the tribe's scientist and 

intellectuals has clearly contributed to enriching the cultural and 

intellectual life. 

     In conclusion, this study will open the way for researchers to 

do more studies related to this topic in order to reveal the 

unknown facts. 

Keywords: Hawwara, North Africa, Middle Maghreb, 

Andalusia. 

 :المقدمة
ستقخت في السشاشق مازيػية الكبخػ التي امة ىػارة مغ الؿبائل البخبخية األتعج قبي

 ن  أفخيقي لحلظ فانتذخت بذكل واسع في معطع مشاشق الذسال األو ، إلفخيؿياالذسالية 
فقج قادت تمظ  ،ومؤثخا   وعسيقا   كبيخا   ي الحياة كانحتمظ القبيمة في مختمف مشا تأثيخ

فخيؿيا وبالد إلدمصة السخكدية في مرخ وشسال القبيمة العجيج مغ الثػرات ضج ا
كسا كان ليا التأثيخ الفاعل في الحياة الثقاؼية والفكخية فبخز مشيا العجيج مغ األنجلذ، 

لتبشي ىػارة  كان، كسا صحاب األيجيػلػجيات السختمفةأو  العمساء والفقياء والسحجثيغ
 في الحياة الثقاؼية والفكخية لمقبيمة. باضي دور فاعلأللمسحىب ا

قبيمة ىػارة ودورىا في الحياة الدياسية )مغ ىشا جاء سبب اختيار ىحا السػضػع      
الزػء عمى ىحه القبيمة ودراسة  دميطلت( األنجلذفخيؿيا وبالد أوالفكخية في شسال 

نجاز ىحا البحث عمى إالجور الفاعل الحؼ قامت بو في ىحه السشصقة معتسجيغ في 
وىجفشا ، و ترخيحا  أ ذلظ الجور تمسيحا  إلى شارت أالكثيخ مغ السرادر التاريخية التي 

شاول بالذخح والتحميل نجسع تمظ السادة مغ مرادرىا السختمفة في بحث واحج يت ن  أىػ 
 ىحا الجانب السيع في حياة تمظ القبيمة الكبيخة.
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حية التخكيبة العخؾية ول دراسة القبيمة مغ نااألاآلتي: إلى ويسكغ تقديع الجراسة 
السحػر الثاني دراسة دور ىحه القبيمة في الحياة الدياسية لميبيا ، واالنتساءصػل األ

، شار السكانيواإل، شار الجراسة السػضػعيإخالل قخنيغ مغ الدمغ بحيث ال نتجاوز 
 شار الدمشي.واإل

 منهجية وهيكمية البحث:
شكاليات ع وتأميغ إجابات واضحة عغ ىحه اإللتدييل البحث في ىحا السػضػ 

السشيج الدخدؼ التحميمي مع السحافطة عمى األبعاد الثالثة  ن  أ الباحثفقج اعتسج 
والبعج السػضػعي، والبعج الدمشي، ثع استخالص  لمسػضػع وىي: البعج الجغخافي،

 : إلىا بخرػص ـيكمية البحث فقج تع تقديسو الشتائج، أم  
صػل ؼيو عغ أ ويتع الحجيث: صػل واالنتساءؾبائل البخبخ األؼيو  تشاولشا التسييج:
ىع الشطخيات التي وعخض أل ،الستجاولة بيحا الخرػص واآلراء مازيغواألالبخبخ 

 صػل البخبخ وانتساءاتيع.أتكمست عغ 
ث ول/ الجحور التاريخية لقبيمة ىػارة األصػل واالنتساء: وقدع ىحا السبحاأل السبحث

والسصمب ، ىػارة صػل قبيمةباآلراء حػل نذأة وأيتعمق  :ولالسصمب األ مصمبيغإلى 
 .التػزيع الجغخافي لمقبيمة يتحجث عغالثاني 

ول األ :مصمبيغإلى وقدع ىحا السبحث  الدياسي لقبيمة ىػارة: الجور السبحث الثاني:
 دورىاوالسصمب الثاني حػل ، فخيؿياأالدياسي ليػارة في شسال  التأثيخيتحجث عغ 

 نجلذ.ألالدياسي في بالد ا
مصمبيغ إلى قدع ىحا السبحث  الثقافي والفكخؼ لقبيمة ىػارة: الجورالسبحث الثالث: 

 .   األنجلذوالثاني دورىا في بالد ، فخيؿياأول دورىا الثقافي في شسال األ
 سبب اختيار الموضوع:

ىحا الجانب مغ التاريخ  ن  أإلى ىحا السػضػع  يخجع الدبب في اختيار
بحاث دؾيقة خاصة مغ أاجة لجراسات و حال يدال باألنجلذ االجتساعي لبالد السغخب و 

واقترخ  ،بحاث جيجةأنتاج إيؤمغ لمباحث  يػؼ حية التخكيبة الدكانية فيػ مجال حنا



 

 م0209 ديسمبر العاشرالعدد                       970مجلت رواق الحكمت                                   

 قبيلت هوارة ودورها في الحياة السياسيت...            د.علي منصور خليفت       د.علي مفتاح الحولي

ساسي والسحػرؼ الحؼ قامت بخاز الجور األإو  إلضيارىحا البحث عمى دور قبيمة ىػارة 
 . األنجلذفخيقي و ألبو تمظ القبيمة خاصة في التاريخ الدياسي والثقافي لبالد الذسال ا

 فرضية البحث: 
مازيػية في د دور ميع وفاعل لقبيمة ىػارة األىحا البحث يشصمق مغ فخضية وجػ 

فقج كانت تمظ  ،الحياة الدياسية والثقاؼية في البالد التي استقخت فييا تمظ القبيمة
سخ القبيمة أوتقمجت بعس  ،في انجالع العجيج مغ الثػرات واالضصخابات القبيمة سببا  

 ،مخاء عمى مشاشق استحػذوا عمييا وخزعت لدمصانيعأفخادىا أمشاصب عميا وصار 
 ومغ ىحه القبيمة بخز العجيج مغ العمساء والفقياء والقزاة الحيغ

 .  األنجلذفخيقي و خاء الحياة العمسية في الذسال اإلثإساىسػا في  
 هداف البحث: أ

قبيمة ىػارة في بمجان الذسال  قامت بوبخاز الجور الحؼ إإلى ييجف ىحا البحث 
في السشاشق  وبيان تأثيخىا في الحياة الدياسية والفكخية والثقاؼيةاألنجلذ فخيقي و ألا

 التي انتذخت فييا.
 مرادر البحث:

ية إلنجاز ىحا البحث اعتسج الباحثان عمى الكثيخ مغ السرادر الستشػعة الجغخاؼ
التخاجع والصبقات، ومرادر األعيان والػؼيات، و نداب لمخحالة والبمجانييغ، وكتب األ

والسرادر التاريخية، واالستعانة ببعس السخاجع العخبية واألجشبية التي تفيج في ىحا 
 الجانب.
 :صول واالنتماءاألقبائل البربر  -التمهيد

صػل قبيمة ىػارة وأ، ػل أصػل البخبخ برفة عامةحتزاربت الخوايات التاريخية 
بخبخ البخنذ ىػارة مغ ال ن  يقة التي اتفقت فييا كل السرادر أوالحؿ، برفة خاصة

 عاممةقبيمة فخع مغ يع ن  أ يل، وق(1)صػليع مغ عخب اليسغأ ن  أججىع اسسو ىػار قيل 
 حجػ بصػن قبيمةإ (2)القاششة بالذام
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مغ ولج السدػر بغ الدكاسظ مغ وائل بغ  (4)مغ الدكاسظوقيل ، (3)قزاعة 
ىػار بغ إلى  يخجعاشخس بغ كشجة وندبيع ولج الدكاسظ بغ  يع مغن  أسيخ، وقيل ح
 .(5)وريغ بغ حيػر بغ السثشىا

ىي  شبقتيغ الصبقة األولىإلى تقديع البخبخ إلى ، (6)ويحىب بعس السؤرخيغ  
 ،تمظ الؿبائل الحسيخية التي انصمقت مغ بالد اليسغ خالل القخن التاسع قبل السيالد

والتي كانت متدامشة مع فتػحات السمظ ياسخ يشعع في بالد السغخب، واستػششت تمظ 
الؿبائل السشصقة السفتػحة عمى شكل مدتػششات تجارية في محاولة لتكػيغ عالع 

مازيغ ا الصبقة الثانية فيع بشػ مازيغ ويصمق عمييع األم  أ ،تجارؼ تحت سيصخة سبأ
 وتذسل صشياجة وكتامة.

 نتماء:ال تاريخية لقبيمة هوارة األصول واالجذور ال -ولالمبحث األ 
 صول هوارة:         اآلراء حول نذأة وأ -وللمطمب األ ا

راء بعس السؤرخيغ مغ التفريل لشقف عمى آ بذيءيسكغ تشاول ىحا الجانب 
لة أوجو االتفاق بيشيع في مدألخالف و الحيغ خاضػا في ىحا السػضػع لشعخف وجو ا

 نقاط تػافق تبيغ الحؿيقة ولػ برػرة جدئية.إلى التعخيف بالقبيمة لعمشا نرل 
يع مغ م( في البمجان أن  885ىـ/272ليسحاني)تبغ الفؿيو اا عمى سبيل السثال يخػ 

يع عمييسا  رىػار بشبخ بغ قيحا زوجتو التي تدوجيا  الدالم مغبغ إسساعيل بغ إبخـا
 .(8)قػام الحيغ كانػا مع جالػتيع األن  إويقػل  (7)العساليق قبيمة وىي مغ، في فمدصيغ
 ،اآلراءفي ندىة السذتاق فقج خالف كل ىحه  (9)م(1165ىـ/560)تدريديأما اإل

و ن  باه فقال إأ ام  أ ،ولسط مغ األم مغ ىػار وىػ أخػ صشياج تجاء   ىػارة ن  : إوقال
وىػار ليذ اسع لكشو صفة حسيخ، يسغ بغ سعيج بغ أ سثشى بغ كالع بغمدػر بغ ال

 .(10)يخددىا ا  كانت تصمق عميو لكمسة كان دائس
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معيع في  خخػ لكشو اختمفمع الخوايات األ جساال  إاتفق  يدريدومغ ىشا فاإل     
ب وىحا ما دأ ،سيخ اليسغقبيمة حمغ  يدريدىػارة عشج اإل التفاصيل ووجو االتفاق أن  

 .عميو أغمب السؤرخيغ
ابغ إليو ج ما ذىب أك  في كتابو نياية األرب  م(1418ىـ/821لكغ القمقذشجؼ)ت     

قيحار إلى يع يشتسػن الحسجاني قال إن   يغ، وذكخ أن  ر ىػارة ىع أبشاء او  خمجون مغ أن  
يع   عمييسا الدالم مغ زوجتو التي تدوجيا في فمدصيغ لكغبغ إسساعيل بغ إبخـا

البخبخ  أن  عمى و يتفق مع اليسحاني ن  أع يعمق عمى ىحا الخأؼ، ومغ ىشا فالقمقذشجؼ ل
 .(11)مغ فمدصيغ

مغ الستأخخيغ قميال  عغ  وعمى ىحا األساس فيحه القبيمة وضعيا القمقذشجؼ وىػ     
يع الحيغ يشحجرون مغ إسساعيل بغ إعخب السدتعخبة ابغ خمجون في شبقة ال بخـا

إلى كانت تشدب نفديا ىػارة  ن  أقػل الدميع خاصة و عمييسا الدالم، وىحا ربسا ىػ ال
  .وىي قبيمة عاممة ،حجػ الؿبائل في بالد الذامإ

ة آراء حػل أصػل ونذأة البخبخ يػرد عج  ففي كتابو البيان واإلعخاب  ا السقخيدؼ م  أ     
أصػل البخبخ ىع مغ بخبخ بغ جابخ بغ بػيس بغ  ومغ ىحه اآلراء أن   ومشيع ىػارة

يع يع يدعسػن أن  إن   :خخ يقػلآ ؼفان بغ سعج بغ ؾيذ بغ عيالن، ورأبخيث بغ عص
معجا  ىحا تدوج مغ امخأة مغ بشي إسخائيل فأنجب  مغ بخبخ بغ معج بغ عجنان وأن  

ىحا قػل باشل(، وساق  إن  ):السقخيدؼ ويقػل ، بالد السغخبإلى مشيا بخبخ وىاجخ بخبخ 
إلى ار بغ إسساعيل ىاجخ جيع مغ بخبخ بغ قيلبخبخ يدعسػن أن  ا ن  أأخخ وىػ  ا  لشا رأي

يا لػاتة، زناتة، زنارة، ىػارة، فمدصيغ وتدوج ىشاك بامخأة مغ العساليق فأنجب مش
مة، مقبمة، لسصة وكتامة وعسارة ونفػسة فمسا قتل جالػت عمى يج دواد عميو الدالم يو ز 

ىحا القػل باشل( ولع يػضح وجو  أن   :)بمجان السغخب ويقػل أيزا  إلى ىاجخ ىؤالء 
 .(12)البصالن بو

جرون مغ ؾبط بغ قفط بغ بيرخ بغ حام بغ شحالبخبخ ي ن  أخخ يقػل أ ا  ورد رأيوأ
قر بغ ؾيذ بغ صيفي بغ زرعة بغدو إفخيؿيا أشمق عمييع فخيأنػح فعشجما قام 
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لكغ ، باشل يزا  ىحا االدعاء أ ن  إ :)البخابخ( حيشسا قال ليع ما أكثخ بخبختكع وقال
بخبخ بغ بجيان بغ كشعان بغ حام بغ إلى صل البخبخ يعػد أ أن  إلى السقخيدؼ مال 

ومغ بخانذ خخج اوريغ ، وبخانذ نجب ولجيغ ىسا مادغيذبخبخ ىحا أ ، وأن  (13)نػح
 .(14) ت قبيمة ىػارةجنجب ىػار ومغ ىػار خخ أف

ا مع حسالت جاءو ن البخبخ ىع مغ اليسغ و صح ىحا فإن الخأؼ الحؼ يقػل بأ وإن       
البخبخ  ن  إ :فخيؿيا ىػ رأؼ خاشئ ويخجح الخأؼ الحؼ يقػلأاليسشي عمى شسال  فخيقرأ

بعس  أم مغ غيخه خاصة وأن  سساعيل قيحار بغ إكانػا مغ د الذام سػػ أمغ بال
 ةسبيل السثال قبيمومشيا عمى  ،وجػد فخوع لمبخبخ في تمظ السشاشقإلى شارات تفيج اإل

ىحه القبيمة ىي مغ فمدصيغ  ن  القمقذشجؼ مغ أإليو عاممة، وىحا ربسا يؤيج ما ذىب 
البخبخ ىع مغ بالد  ن  لفؿيو مغ أابغ اإليو سساعيل، أو ما ذىب إإلى ويرمػن بالشدب 

 مغ تمظ الفتخة. ابغ الفؿيو ىػ قخيب زمشيا   ن  وأ ،جالػت خاصةالذام يشحجرون مغ 
 التوزيع الجغرافي لقبيمة هوارة:ـــ  المطمب الثاني

فخيقي في الذسال األتػزعت ىحه القبيمة  فريقيا:ــــ توزيع القبيمة في شمال إ والا أ
 اإلسكشجريةإلى الدػس في السغخب  مشازليا مغ بالدعمى نصاق جغخافي واسع امتجت 

خقا والػجو وجخجا ش لىإ بصخابمذ ولبجة وصػال   مخورا   (16)(15)والبحيخة والرعيج واخسيع
 . (17)في صعيج مرخ القبمي

خخػ في قبيمة ىػارة مشيا بصػن أعجة بصػن وفخوع مغ ؾبائل عخبية  وانجمجت
، عتبة بغ مالظإلى وبصغ مغ رياح التي تشتسي ، مزخ استقخت في ضػاحي بجاية

والد عفجسػن وبشػ القخماشي وبشػ ألظ حس مغ بشي سميع يعخفػن ببشي حبيب وكومخدا
 . (18)فخفخن سكشػا في السغخب االقرى

إلى مرخ مع الفاشسييغ عشجما انتقمػا مغ السيجية إلى ورحل جدء مغ ىػارة      
بصػن  ن  أوذكخ اليسحاني يام السعد لجيغ هللا الفاشسي ووزيخه جػىخ الرقمي أالفدصاط 

وبشػ ادمحم ، ىػارة في مرخ كثيخة مشيا مجخير وبشػ سخات وبشػ قصخان وبشػ كخيب
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والد مؤمشيغ أ، و لجمة والسػاسية والخوابع والبياليوبشػ بشجا والعخايا والذممة واشحػم والجنا
 . (19)صابغة والبخوكية واأل

رات شسال الدػدان ربسا بفعل التصػ إلى وندحت ىػارة مغ صعيج مرخ 
، بجةوالعبا، والغشائع، والباليدة، والجناجمة، والد مؤمغأالعدكخية لتمظ السشصقة مشيع 

دار فػر ىع عيدى إلى الدػدان ووصمػا إلى ول مغ ندح مغ تمظ القبيمة أ ن  إويقال 
التجار واستقخوا ىشاك وسسػا  الكثيخ مغ ومشرػر وىؤالء مغ التجار وتبعيع ودمحم

 .  (20)بجالبة ىػارة
سخت إلى تمظ القبيمة في شخابمذ وضػاحييا وامتجت ىحه القبيمة  تسخكد جل  

صبخة، غ سكغ لبجة ىػ ورداسة وكحلظ سكغ أجداء مغ ىػارة في ىع بصأ و ، شخقا  
مغ البصػن والفخوع التي انتذخت عمى نصاق جغخافي  وتتألف قبيمة ىػارة مغ العجيج

 فخيقي وخاصة ليبيا.ال األواسع في بمجان الذس
يقػل البكخؼ في السدالظ  الذأنودان وفي ىحا إلى وتشتذخ ىػارة مغ شخابمذ       

وتتػاجج ىػارة في مشصقة تقع ، رض ىػارة"و يديخ في أن  إودان فإلى "مغ سمظ شخابمذ 
لييا إؼ تكثخ فييا الخباشات التي يأوؼ شخابمذ تدسى بشي الدابخ الذخق مغ إلى 

إلى ثع ، قرخ ميسػن إلى الجشػب مغ شخابمذ تستج خيام الذعخ إلى و ، الرالحػن 
، وادؼ بو صشع يصمق عميو كخزة تحيط بو قبيمة ىػارة يقجمػن لو القخابيغ ويتبخكػن بو

شخابمذ كسا استقخت إلى وجمة وزلة وجشػب سخت أوجبل نفػسة وتػجج القبيمة بيغ 
وتشصق مطكػد وىي ، خخػ سػيقة مثكػدأوفي رواية القبيمة في مشصقة سػيؿية مدعػد 

وانتذخت القبيمة بذكل مخكد في لبجة والسشاشق السحيصة بيا  بالقخب مغ شخابمذ
مع الصػارق جمجػا الجشػب وانإلى ولكغ جدء كبيخ مغ ىػارة انتقل  .(21)القخيبة مشيا

وكػنػا  مشيع وانتحمػا صفاتيع وعاداتيع وتقاليجىع اصبحػا جدءأسكان الرحخاء و 
 .شائفة عخفت باسع اليكار
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بشػ ممج عجة بصػن مشيا: إلى قبيمة ىػارة تشقدع  ن  أإلى  (22)وتذيخ السرادر
فخع و ، صقميةفي مازر بجديخة و  ،خبشسال بالد السغ بأقرىمميمة  في مشصقةتػاججوا 

الجشػب الذخقي مغ إلى و ورفمة وليا تشدب مشصقة ورفمة الػاقعة أى ورفل يدس  
ىع أ وىي مغ  وخاترفخع مو ، ودوفانة في ضػاحي شبشة، في مشصقة باغايةشخابمذ و 

 ،وخاترشخابمذ وليا تشدب مشصقة مالذخق مغ إلى فخوع قبيمة ىػارة انتذخ ىحا الفخع 
الغخب مغ إلى دور في الزػاحي جشع في مشصقة الفخ ا ىح بشػ كيالن واستقخو 

شخابمذ وىي استقخ ىحا الفخع في مشصقة بالجشػب الغخبي مغ  ومدالتوفخع ، شخابمذ
بشػ مقخ و  ،توتمظ القبيمة فرار يعخف بسدال خح اسعأجبل عميو قخية عغ عبارة 

، ومشجاسة وليا يشدب وادؼ مشجاس، وسطوراس بػسط السغخب األجبال األ ػاسكش
القالة وعشابة في السغخب ورجيغ ومشيع بشػ روجيغ انتذخت كل ىحه البصػن بيغ 

خخػ أكسا تذسل قبيمة ىػارة بصػن ، وفل، وبيانة، بشػ قمجن ومشيع سصيف، و وسطاأل
وتذيخ بعس تمظ . انجاوة، شتاتة، وتخىػنة، وىخاغة، ما مشيا اداسة صغيخة نػعا  

ن أإلى بي عبيج هللا البكخؼ ، والسدالظ ألالسغخب البغ عحارؼ  ومشيا البيانالسرادر 
، قبيمة ىػارةإلى بشػ يغسخاسغ ممػك مسمكة الجولة الديانية يخجعػن عفجسػن و 

وانجمجت بعس البصػن العخبية مع ىػارة نتيجة السراىخة مشيا بصغ مغ مزخ في 
وبصغ مغ مخداس ، عتبة بغ مالظإلى وبصغ مغ رياح وىع يشتسػن ، ضػاحي بجاية

ىع بصػن قبيمة سخة ذؼ الشػن مغ أ أ جتعاألنجلذ وفي  .سميع ويعخفػن ببشي حبيببشي 
 .ىػارة
 ن  أإلى  (23)يخ السرادر التاريخيةتذ :األندلسقبيمة هوارة في بالد ــــ توزيع  ثانياا 

مع الفتػحات األنجلذ إلى قرى مغ بالد السغخب األػا انتقمالبخبخ برفة عام 
السدمسػن سػػ في عيج  ذلظ مغ حسالت عدكخية قادىاسالمية وما تبعيا بعج اإل

صبحت أوالتي  ،األنجلذسالمية في مارات اإلالسػحجيغ لمجفاع عغ اإل وأالسخابصيغ 
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نتذار ويسكغ تقديع اال، في الذسال تتعخض لمحسالت العدكخية مغ السسالظ السديحية
 :الث مخاحل رئيدية ىيعمى ثاألنجلذ  في البخبخلؿبائل 

إبان الفتػحات األنجلذ إلى وفييا انتقل البخبخ  االنتقالمخحمة  :ولىاأل المرحمة 
وفييا  (م711ىـ/91سالمية عام)إلشالق الفتػحات اإة مغ وتبجأ ىحه السخحمسالمية اإل

انتقل العجيج مشيع لمسذاركة في الجياد مع شارق بغ زياد ومػسى بغ نريخ، واستقخوا 
ت مع بجأف :ا السخحمة الثانيةم  أ، وشميصموومشيا قخشبة األنجلذ في بعس مشاشق 

رباض وبفعل ما قام انصالق ثػرة الخبس حيث ىخب الكثيخ مغ البخبخ مغ السجن واأل
بو جشػد الذام بؿيادة بمج بغ بذخ مغ مصاردات ومالحقات ضج البخبخ فعاد جدء 

تسثمت في لجػء و  ا السخحمة الثالثة: فيي مخحمة االنتذارأم  بمجه في افخيؿية، إلى مشيع 
 .األنجلذمشاشق جبمية وبعيجة عغ مشاشق الحزخ في إلى العجيج مغ البخبخ 

بالعػامل  تأثخقج األنجلذ التػزيع الصػبػغخافي لمبخبخ في  ن  ومغ ىشا نالحع أ     
في السصاردات  يطيخ جميا  وربسا تجخل فييا الجانب العخقي وىحا  ،الدياسية

 سخ وعائالتل بغ بذخ ضج أسيع بد الذام وعمى رأالتي قام بيا جشػ  والسالحقات
صحاب الشفػذ الذامييغ ضج العشرخ السغخبي البخبخ فكان ىشاك تكتل مؤلف مغ أ

بيا في بالد ضصخابات التي كانػا يقػمػن لكثخة الثػرات واال البخبخ نطخا  وخاصة 
 مػؼ.األنجلذ ضج الحكع األ

 هوارة:لقبيمة الدياسي  رالدو  -المبحث الثاني
الفاتحيغ في عجة حخوب مع مازيػية بيمة ىػارة كغيخىا مغ الؿبائل األقدخمت 

وأصبح أفخادىا  باإلسالمولكغ بعج ذلظ التحقت القبيمة  ،عؿبة بغ نافعالعخب وأىسيع 
الحياة  ثخاء  عمساء والفقياء الحيغ ساىسػا في إسالمي ومغ المغ السجافعيغ عغ الجيغ اإل

فخيقي عامة وخاصة في بالد السغخب والفكخية في الذسال األوالثقاؼية الدياسية 
 .األنجلذ و 
مرخ مع الفاشسييغ إلى جاءت قبيمة ىػارة  :الدياسي في مرر ـــــ دورها والا أ

استقخت  ،ػىخ الرقميجيام السعد لجيغ هللا ووزيخه أالفدصاط إلى الحيغ نقمػا دولتيع 
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حػال أع بشػع مغ االستقخار ولكغ تغيخت قبيمة ىػارة في صعيج مرخ وكانت تتست
 سيصخوامخاء السساليظ الحيغ أفجخمت في صخاعات مع  ،القبيمة في عيج السساليظ

الدكػن ومشيع الدمصان إلى تيجئة القبيمة ودفعيا عمى زعساء السساليظ  عسلو  ،عمييا
قصاعيات ناحية إزعيع ىػارة  حالحؼ مشم 1382ىـ/784)بخقػق سيف الجيغ الطاىخ 

 .  (24)فعسخوىا واستقخوا فييا راضي فزاءأوكانت جخجا 
خخػ فقامت داب السشاشق األتاح لمقبيمة الفخصة لمتسجد عمى حأمخ وىحا األ
العديد اليػارؼ  عسخ بغ عبج الدعيعوية في عيج مشصقة قػص والبيشدا بالديصخة عمى

 حبعجىع صالأ ن  أوالد كشد مشح أكسا ىاجست القبيمة مشصقة  .(25)(م1396ىـ/79)عام
ودخمػا في صخاع شػيل معيع  ،(م1412ه ـ/815)يػبي عغ الفدصاط عامالجيغ األ

سػارىا وسبي الشداء أ السجيشة وىجم سػان وتسكشت ىػارة مغ دخػلأحػل مشصقة 
مخاء أعقج التحالفات مع زعساء و إلى يان تمجأ ىػارة حفي كثيخ مغ األ. و (26)شفالواأل

ودخمت القبيمة في تحالفات  ،(27)ميخ مبارك شاهمغ األ فعقجت القبيمة تحالفا  السساليظ 
شخف قايتباؼ والحراع اليسشى لمدمصان األميخ سالح دار أبغ السيجؼ ميخ يذبظ األ عم

 ،لمرعيج قج عيشو الدمصان كذافا  و  ،م(1481ـــ1479ىــ/886ــــ884عامي)بيغ 
سيع شػغان أوعمى ر  الستسخديغ ضج السساليظورفزت ىػارة بفعل ىحه التحالفات دعع 

 . (28)دعسيا القبيمة شالبا  إلى شخفي الدردكاش الحؼ لجأ األ
لحسالت السساليظ  حيان كانت ىػارة في صعيج مرخ ىجفا  وفي كثيخ مغ األ

فخخ الجيغ  السسمػكي حيشسا قام الدمصان (م1418ىـ/)821العدكخية مثمسا حجث عام
 ،مػاليعأمالكيع و أكبيخة وصادر  عجادا  أ سػان وقتل مشيا أسيػط و أبيمة في بسياجسة الق

 ىــ866ـــ857) زعخؼ يشال األإاليجسات في عيج الدمصان وتججدت ىحه 
 . (29)م(1461ـــ1453/

د عمى الدمصة و فخوع مشيا دائسة الثػرة والتسخ  أا في الذسال فكانت تمظ القبيمة م  أ
خائب عمييا عشجما رفزت القبيمة زيادة الزسكشجرية األفي حجث  الحاكسة مثمسا
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والذيخ خػه حامج بغ كسيل، وأبي ذئب، أحياء ميخانة الذيخ أالسفخوضة مغ قبل شيخ 
قبيمة مدخاتة إلى وىع يشدبػن  سكشجريةاألة في ار ىػ أمخاء وىؤالء مغ بشي التخكية 

 . (30)حجػ فخوع قبيمة ىػارة القاششة بالقخب مغ شخابمذإ
قادت  جيج مغ الؿيادات التيالؿيادؼ فقج بخز مغ قبيمة ىػارة العا عمى الرعيج م  أ
، (31)دمحم بغ عبج العديد البشجارؼ اليػارؼ زعيع ىػارة في بمج الرعيج :ومشيع القبيمة

ميخ قبيمة ىػارة العديد البشجارؼ اليػارؼ زعيع وأ جسساعيل بغ يػسف بغ عسخ بغ عبإو 
العديد اليػارؼ البشجارؼ  عيدى بغ يػسف بغ عسخ بغ عبجوسميسان بغ ، في الرعيج

يل عغ سساععدل عسو يػنذ بغ إ مخ في ىػارة الرعيج بعج أن  خ لو األاستق
بشي سميع وبشي ىالل  ن  بأخ ابغ خمجون في العب ؤكجلرجد يوفي ىحا ا، (32)مارةاإل

ػارة بصػن ىخحوا معيع الكثيخ مغ أالسشصقة اتجيػا نحػ الغخب و إلى عشجما قجمػا 
بػ أ زعيسيعبػ جعفخ وكان أت ال بيػتات قميمة مشيا بيإخاصة مغ بخقة ولع يبق فييا 

 .(33)خػه حامجأالحئب و 
 ن  أإلى  (34)التاريخيةتذيخ السرادر  :بالد المغربالدياسي في  القبيمة ـــــ دور ثانياا 

دنى لمحكع العخبي في بالد السغخب األ حخكة معارضة قػيةتدعست وقادت ىػارة قبيمة 
 ةجعل عؿبسا م  ة مع العخب الفاتحيغ يجفجخمت في مػاجيات عج ،وخاصة في شخابمذ

خزاع قبيمة ىػارة الستسخكدة بيغ لبجة إبغ نافع يخسل الذخيظ بغ سسي فتسكغ مغ 
 عبجإلى ، عشجما تػلى حشطمة بغ صفػان الػالية عمييا، فانحازت القبيمة وشخابمذ

خاصة و غمب الخزخؼ الثائخيغ عمى حكع بشي األ الجبار السخادؼ والحارث بغ تميج
، ولع تشفع وساشة مجاىج بغ مدمع اليػارؼ التجيبيمدعػد باضية اإلبعج مقتل زعيع 

و فذل في ذلظ، وتسكشت قشاع أمخاء القبيمة بعج معارضة صفػان إال أن  إالحؼ حاول 
 . (35)الجبار معخكة انترخ فييا الحارث وعبجىػارة مغ الديصخة عمى شخابمذ بعج 

في مشصقة قبيمة ىػارة اجتسعت ؾبائل البخبخ بدعامة  (م578ىـ/140) عاموفي     
قام بسياجسة فمامة مختبة اإلإلى ورفعػه اليػارؼ با الخصاب أعيشػا عمييع و صياد 
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 عمييا عام واستػلىثع التػجو نحػ القيخوان بسداعجة ىػارة عمييا  شخابمذ والديصخة
 عاموبعج ىديسة بشي الخصاب وانتياء دولتو في زويمة ، (م579ىـ/141)
مغ الػالي العباسي ابغ  ندحت قبيمة ىػارة نحػ الجشػب خػفا   (م761ىـ/144)

زويمة إلى  رسل جيذا  أالحؼ شخع في مالحقة مشاصخؼ ابغ الخصاب ف االشعث
بغ هللا  السشاصخيغ بدعامة عبجلحاق اليديسة بتجسع إتسكغ مغ  (م762ىـ/145)عام

 . (36)االباضية في ليبيا حيان زعيع
الجشج  غ لمتسخد العدكخؼ الحؼ سسي بثػرةكبخ الجاعسيمغ أ ةوكانت قبيمة ىػار      
يع إهللا بغ  شخابمذ عبجى والية في صفػف الجشج عشجما تػل  التي حجثت الثػرة ىحه  بخـا

ثار ضجه الجير وشالبػه بتخك شخابمذ فػافق عمى  م(812/ه196) غمب عامبغ األ
 كبيخة   عجادا  أ ببعس الؿبائل البخبخية واستسال  اترل ن  ألكشو عاد بعج ذلظ وخخج مشيا 

 . (37)والؿبس عمييع غ مغ ىديسة الستسخديغوزحف بيع عمى شخابمذ وتسك  يع مش
قامة بغ رستع اإل الخحسغ الػىاب بغ عبج جقبيمة ىػارة استصاع عب تأييجوبفعل      

في ذلظ  لألغالبةباضييغ ضج والي شخابمذ التابع ألفي الجبل الغخبي وؾيادة ثػرة ا
الػىاب بغ عبج الخحسغ وبيغ  عبجباضية باتفاق بيغ الػقت انتيت ىحه الثػرة األ

السشاشق إلى نفػذ الخستسييغ  شخابمذ بيشسا يستج لألغالبةيكػن  ن  غالبة يقزي بأاأل
 .(38)بجشػب شخابمذ سخت مخورا  إلى خبي مغ الجبل الغ

دعع حخكة معارضة مشح وصػل وسط فقج قامت القبيمة بتغخب األا في بالد السم  أ
عسيغ والسدانجيغ لحخكة وكانت القبيمة مغ الجا  ،تمظ السشصقةإلى غ العخب يالفاتح

، وسانجه زعيع (م742ىـ/124)عاميػب الفدارؼ الحؼ ثار في القيخوان أعكاشة بغ 
خصخ الثػرات التي أكبخ و أ كانت ىحه الحخكة مغو الػاحج بغ يديج اليػارؼ  ىػارة عبج
 سيصخو ىػارة وزناتة وقج استعان بقبيمة  ،مغ قابذانصمقت فمػية الجولة األواجيت 

عام  لكشو فذل صبخاتةإلى تػنذ وحاول مج سيصختو عمى معطع السشاشق الجشػبية ل
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 قبيلت هوارة ودورها في الحياة السياسيت...            د.علي منصور خليفت       د.علي مفتاح الحولي

بػ يحيى قامت ىػارة بثػرة قادىا أ (م772ىـ/155)، وفي عام(39)م735ىـ/117
 .(40)قخياس اليػارؼ 
 عام بغ كيجاد ت ىػارة مع ثػرة صاحب الحسار أبي يديج مخمجكسا وقف

في الرخاع الحؼ وقع بيغ السػحجيغ  ميسا   دت القبيمة دورا  أ، بيشسا (م914ىـ/302)
 غانية عامي مخاء بشت في معخكة مججول التي ىدم فييا أوبشي غانية فذارك

 (41)(م1223ىـ/621)

فقج كان دور ىػارة في الحياة الدياسية دور قرى ا في بالد السغخب األأم       
القبيمة كانت مغ ضسغ الحمف الحؼ  ولكغ ندتصيع القػل بأن   حج ما،إلى ضعيف 

في بالد السغخب األقرى لمحكع العخبي اإلسالمي  كان معارضا  يزع زناتة وكتامة و 
س حسمة ويجخل مع القبيمة في الحؼ جعل مػسى بغ نريخ يتػجو إلييع عمى رأاألمخ 

 دمذق.إلى رسالو عمى زعيع القبيمة شامػن وإ عجيج مغ السػاجيات انتيت بالؿبس
األنجلذ الجياد في بالد إلى فخاد القبيمة تػجيػا الكثيخ مغ أ والججيخ بالحكخ أن    

عشجما دب فزياد ومػسى بغ نريخ  مع الحسالت العدكخية التي قادىا شارق بغ
 . (42)الزعف في دولة السػحجيغ بايعت ىػارة السخيشييغ ودخمػا في شاعتيع

وعمى السدتػػ الؿيادؼ فقج بخز مغ ىػارة العجيج مغ الدعساء والذخريات التي 
قبيمة ىػارة في تييخت  ىع رؤساء ومقجمػو بشػ مدالة تػلت الؿيادة ومغ ىؤالء 

مارة إم( رئيذ 881ىـ/268سيع دمحم بغ مدالة اليػارؼ )تأوعمى ر  باألوسويعخفػن 
 ىــ( مدتغال  268ـــــ261وادؼ الذمف ادعى االمامة وتسخد عمى الخستسييغ بيغ عامي)

واستصاع ابغ يقطان ، وضاع التي مخت بيا الجولة الخستسية بدبب مقتل ابغ عخفةاأل
سي وىػ مغ ىػارة تػلى الؿيادة بعج سساعيل الشفػ وإ ،المػاتي القزاء عمى تمظ الثػرة

خخ تػلى الحكع في شخابمذ شخز أإلى شار ابغ خمجون الحارث السخادؼ، وأوفاة 
كان  السمظ سيل الفيخؼ مغ شخريات قبيمة ىػارة و ثابت بغ عسار الدكػجي، يجعى 

 . (43)عمى مسمكة اكدشتال في بالد الدػدان ممكا  
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 قبيلت هوارة ودورها في الحياة السياسيت...            د.علي منصور خليفت       د.علي مفتاح الحولي

عيان وشخريات قبيمة أ ووصل الكثيخ مغ  :األندلسها الدياسي في بالد دور  ـــلثاا ثا
بشي ذؼ الشػن سخة أوخيخ مثال عمى ذلظ األنجلذ كع في بالد حالدمصة والإلى ىػارة 

سساعيل إام ججىع يأليع الدمصة عمى تمظ البالد مغ آلت مخاء شميصمة أاليػارية 
وسيصخوا عمى  خيوبمغ بغ سميسان فكانت ليع الخئاسة في ششتالطافخ بغ عبج السؤ 

 . (44)مخسيوإلى وامتج سمصانيع  (م1015ىـ/406)حرغ افمشتيغ عام
دخمت ىحه األسخة الحاكسة في حخوب كثيخة مع أمخاء وممػك الصػائف األخخػ 

 مارة بصميػس عامخاصة مع أسخة بشي األفصذ في محاولة لالستحػاذ عمى إ
مخاء اشبيمية، وبسداعجة بعس السختدقة ، وكحلظ مع بشي العباد أ(45)(م1069ىـ/461)

القادر بغ يحيى بغ ذؼ الشػن مغ الديصخة عمى  السسالظ السديحية الذسالية تسكغمغ 
مخاء بشي ىػد مع أدخمػا ، و (م1092ىـ/485)عامإلى بمشدية واستسخ في حكسيا 

ؾبزة ، كسا حاولػا الديصخة عمى قخشبة مغ عمى سخقدصةفي صخاع لمديصخة لمديصخة 
 .   (46)ي جيػربش

عميا في الػاليات الصبحت ليا اليج أشخريات سخة اليػارية وبخزت مغ ىحه األ
نجلدية ومشيع عمى سبيل السثال الفتح بغ مػسى بغ ذؼ الشػن الحؼ استصاع األ

وكان سذ بيا إمارة حسمت اسع األسخة، أ ػوحرغ افمشتيش خيوبالديصخة عمى والية ششت
 قخعحج رفاقو ويجعى األأيغجر بو  ن  أمػييغ قبل سمصة األل بغخناشة عغ بػه قج استقأ

ثػرة المشيا األنجلذ كحلظ قامت ىػارة بالعجيج مغ الثػرات في . (47)م915ىـ/303)عام
ىع شخريات ىػارة أ  مغو ، (48)بػ مصخف بغ مػسى بشحؼ الشػنبذشتبخيوأالتي قادىا 

ججىع  وىػبشدميسان بغ ذؼ الشػن  سساعيل الطافخ بغ عبجالخحسغإاألنجلذ في 
، كسا بخز مغ ىحه األسخة القائج القادر ذؼ (49)كانت ليع الديادة عمى شميصمةف كبخاأل

ت بخيو عمى الػالة بسجيشة شش بػ مصخف ذؼ الشػن الحؼ قاد عجة ثػراتالشػن، وأ
 .(50)سخة ذؼ الشػن يدتقمػا بيا أ ن  مػييغ قبل أاأل

                                                           
 
 
 
 
 
 
 



 

 م0209 ديسمبر العاشرالعدد                       022مجلت رواق الحكمت                                   

 قبيلت هوارة ودورها في الحياة السياسيت...            د.علي منصور خليفت       د.علي مفتاح الحولي

سالم بعج اعتشقت قبيمة ىػارة اإل قبيمة هوارة الثقافي والفكري:المبحث الثالث ــــ دور 
واعتشقت السحىب  ،دخمت في عجة حخوب مع السدمسيغ الفاتحيغ لمذسال األفخيقي أن  
هللا  رسمو عبيجأيج الجاعية الحؼ   ىسالمي عمباضي الحؼ جاء مغ بالد السذخق اإلاأل

 والحؼ لقي اؾباال  باضية فخيقي سمسة بغ سعيج لشذخ األالذسال األإلى بغ كخيسة 
 .(51)مشقصع الشطيخ وخاصة في قبيمة ىػارة

بخز في  :الفكري والثقافي في بالد شمال افريقية هوارة ول ـــ دورالمطمب األ 
الفكخؼ  بإنتاجيعقبيمة ىػارة العجيج مغ العمساء والفقياء والسذائخ الحيغ ساىسػا 

وبالد األنجلذ ومغ أىع  ،حياة الثقاؼية في بالد السغخب اإلسالميال ثخاءإوالثقافي في 
 : العمساء أولئظ
خح العمع ، أيمة ىػارةالدالم بغ سمصان الساجخؼ مغ قب بػ السكارم عبجأتقي الجيغ     

هللا  بػ عبجأ، الفؿيو (52)بي حدغ الخفاعيأحسج بغ أالفتح الػاصمي و  يأبعغ الذيخ 
بػ أ، (53)الفؿيو عمى السحىب السالكي وىػ مغ ىػارة الػرفجػمي عخفةدمحم بغ دمحم بغ 

عالع كؽيف البرخ وىػ   ،الجمػلي مغ ىػارة هللا اليػارؼ  الخبيع سميسان بغ عبج
 .(54)والقخاءاتبالشحػ والتفديخ 

بي حاج بغ أمػسى بغ عيدى بغ عسخان الفاسي  بػأعالم قبيمة ىػارة ومغ أ     
عالع بالشحػ  ،فاسمجيشة  ىػارةمغ بصغ عفجػمة وىي فخع العفجػمي ولييع بغ الخيخ 

بي الحدغ أقيخوان وتفقو ىشاك عمى يج الذيخ الإلى والتفديخ رحل  ،والقخاءات
 ،حسج المػاتي الدػسيأوالذيخ عمي بغ  ،بي بكخ الجويميأوسسع مغ الذيخ  ،القابدي
بي عثسان أوسسع مغ الذيخ  ،صيميشبة فجرس ىشاك عمى الذيخ دمحم األقخ إلى سافخ 

جمذ لتمقي العمع العخاق فإلى رحل و  ،الػارث بغ سؽيان والذيخ عبج ،سعيج بغ نزخة
يع السدتسميإبي الحدغ عمي بغ أوالذيخ  ،بي الفػارسأبي الفتح بغ أعغ الذيخ   ،بخـا

 ،بي بكخان الخازؼ أهللا بغ  بي عبجأوالذيخ  ،بي العباس الكخخيألذيخ وسسع مغ ا
بي أاليػارؼ السقخغ القيخواني يكشى بدمحم بغ سؽيان ، (55)م(1039ىـ/430تػفي عام)
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 قبيلت هوارة ودورها في الحياة السياسيت...            د.علي منصور خليفت       د.علي مفتاح الحولي

ف ل  أن ودرس عمع القخاءات و آعغ ابغ غمبػن والقاسسي حفع القخ  خح العمعأهللا  عبج
 .(56)م(1024ىــ/415تػفي في السجيغ السشػرة عام) ،اسساه )اليادؼ( فييا كتابا  

م( عالع بالحداب تمقى 1345ىـ/745اليػارؼ )تعبج العديد عمي بغ داود 
)المباب في  :ىسياأ في بالد السغخب صشف عجة مرشفات  تعميسو عمى يج ابغ البشاء

صمو مغ ىػارة القيخوان عالع أهللا  بي عبجأدمحم شعبان اليػارؼ يكشى ، وعمع الحداب(
مكة عام الحج تػفي في إلى بالحداب واليشجسة، وفؿيو في عمع القخاءات ذىب 

 .(57)م(1024ىـ/415)
الدالم بغ يػسف بغ كثيخ اليػارؼ  عبج دمحم بغوالعالع الفاضل والسؤلف الجميل      

تػفي ، م(1342ىـ/743) عام السشدتيخؼ فؿيو مالكي تػلى القزاء في تػنذ
 الص مياتلو عجة مرشفات مشيا )شخح جامع األم( 1348ىـ/749بالصاعػن عام )

 . (58)فتاوػ( )ديػان، بغ الجامع(
هللا مغ رجال  ى بأبي عبجدمحم بغ عسخ اليػارؼ يكش  والعالع الرػفي السؤلف 

، السذخق ثع استقخ في وىخانإلى سافخ ، الرػؼية كتب عشو الكثيخ مغ السدتذخقيغ
)تبرخة الدائل( تػفي ، )التبيان(، )التدييل(، )الديػ والتشبيو(،لو عجة مؤلفات مشيا

 . (59)م(1439ىـ/843عام )
فخاد قبيمة أبيغ مغ  :األندلسدورها الثقافي والفكري في بالد  -المطمب الثاني

الحيغ شجوا الخحال لصمب العمع  ،لسع نجع العجيج مغ العمساء والفقياء يةنجلدىػارة األ
 الجيابحة:  سالمي ومغ ىؤالءالسذخق اإل في بمجان

 بالد السغخب كان مفدخا  عسخان بغ مػسى بغ ميسػن اليػارؼ الدالوؼ مغ ىػارة ـ 1
وروػ ، درس المغة العخبية في غخناشة عمى يج ابغ حخوف لغػؼ نحػؼ  ديبا  أن آلمقخ 

الخحسغ بغ مػسى  عبج، و (60)وابغ فختػن ، هللا بغ الفخار وعبج، عغ القاسع بغ سحشػن 
وعالع ، ن والتفديخآلمقخ  ا  طحاف ا  وفقيي ا  كان شاعخ ، األنجلذاليػارؼ مغ استجة ب

الدالم بغ الدسح بغ نابل  مام عبجلفؿيو العالع بالسحىب الذافعي اإلوا، (61)القخاءات
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 قبيلت هوارة ودورها في الحياة السياسيت...            د.علي منصور خليفت       د.علي مفتاح الحولي

مكة إلى رحل  صمو مغ ىػارة مجيشة مػروزأليػارؼ هللا بغ حيػن بغ حارث ا بغ عبج
 بي عفخ بغأى السحىب الذافعي عمى يج الذيخ والسجيشة وججة ومرخ وفييا تمق

 . (62)واستقخ في مجيشة الدىخاءاألنجلذ إلى عاد و ، زدؼألحسج اأوالعباس ، الشحاس
شميصمة إلى رحل حسج بغ الحدغ الفاسي اليػارؼ أعمي بغ الدعيج العالع السحجث  ـ 2

بي عسخ أو ، سحاق بغ ششطيخإبي أحجث بيا عغ  م(1008ىـ/399) واستقخ بيا عام
الخحسغ  بغ عبجوالعالع الجميل غالب بغ دمحم ، هللا بغ شق الميل بي عبجأو ، الصمسشكي
بيا عام  شػني استقخ بو السقام في اشبيمية وتػفيهللا اليػارؼ األ بغ عبج

. (63)قام في شحونةأالخحسغ بغ حبيب اليػارؼ  ى بغ عبجعيد، م(986ىـ/376
أصمو مغ العجوة  ، با عميبغ دمحم بغ سمسػن السديمي يكشى أ حديغوالسفتي الفؿيو 

فتاء إلوتػلى ا، عمسو وفزموتيخ بشا، قخشبةفي ا البخبخ واله سميسان بغ حكع أميخ 
ودفغ  م(1010ىـ/431تػفي عام )لمسدائل، واقفا  عمى األصػل  حافطا  فييا. وكان 

 . (64)العباس بقخشبةبسقبخة 
ث ـ 3 قخ في شخق بي بحخ اليػارؼ القيخواني استالسشعع بغ مغ هللا أ عبجالذيخ السحج 

ػفي عام بكخ دمحم بغ عمي بغ عبج البخ التسيسي تبي حجث عغ الذيخ أاألنجلذ 
األنجلذ باستقخ في مجيشة الفخج اليػارؼ حسج خمػف السديمي ، وأ(65)م(1100ىـ/493
اط كان فقييا  عالسا  بالسدائل؛ حافطا  عمى محىب بالخي فخ عيبا جعفخ، و أ يكشى

و. وكان ورعا  ز اى جا . فاضال  سكغ  أعػاما  الذسالية  رػ الثغمالظ، حدغ التكمع في الف ق 
كخه ىش  اكثيخة مجاىجا    م(1003ىـ/393)تػفي بيا خشبة و وقجم ق شاك.تيخ وعال ذ 

م ى عميوفغ في مقود ػ ان بخة الخ بس وص    (66)القاضي أحسج بغ عبج هللا بغ ذ ك 
يع بغ أإـ 4 ، م(1138ىــ/533اليػارؼ األنجلدي)تهللا بغ خفاجة  بي الفتح بغ عبجبخـا

 .(67)وصف الصبيعةفي غمب شعخه شاعخ غدل وأ ، جديخة شقخ مغ أىل
نجلدي حسج بغ عمي بغ جابخ األأبي أ بغ ابغ جابخ دمحمالعالع اليػارؼ السعخوف بـ 5

ىل مجيشة السخية كان كؽيف أ  مغ، هللا شسذ الجيغ اليػارؼ السالكي يكشى بابي عبج
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 قبيلت هوارة ودورها في الحياة السياسيت...            د.علي منصور خليفت       د.علي مفتاح الحولي

مرخ صحبة يػسف الغخناشي إلى  سافخ، عالع بالمغة العخبية والذعخ ،خالبر
كتب ، حمبمجيشة إلى دمذق ومشيا إلى ثع رحل ، الخعيشي الحؼ كان يكتب لو مؤلفاتو

وكتاب )الحمة الديخاء في مجح خيخ ، لؽية ابغ مالظ(أفي )شخح  ابغ جابخ مرشفا  
وكتاب )السقرج الرالح في مجح ، وكتاب )غاية السخام في تثميث الكالم(، الػرػ(

 .  (68)م(1378ىـ/780)وكتاب )الزاء والزاد( تػفي عام، (السمظ الرالح
ثان مغ غ الباحتسك  والسذائخ وىحا غيس مغ ؼيس جيابحة العمساء والفقياء     
الفكخؼ  بإنتاجيعسسائيع وبعس السعمػمات عشيع والحيغ ساىسػا رػل عمى أحال

إلى نجلذ والثقافي في دفع مديخة العمع والتعمع والتعميع في بالد السغخب وبالد األ
 .ىحا الجانب يحتاج لسديج البحث والتقري والتجقيق ن  أمام، ومغ السؤكج بألا

 :الخــاتمـة
الث أكبخ ؾبائل البخبخ في بالد شسال مغ خالل ىحا الدخد التاريخي لجور ث

شتج عجة ز وندتمخن ن  مغ معمػمات يسكغ أتع سخده  جلذ، ومغ خالل ماواألن افخيؿيأ
 : قائق تاريخية لعل أىسياح
 تػصيفا  دؾيقا   ؤرخػن وجيابحة الشدابة في تػصيف أصػل البخبخاختمف الســــ  1

فيشاك اختالفات كثيخة بيغ السؤرخيغ والشدابة وحتى الستقجميغ مشيع ناـيظ  ،وحاسسا  
 عغ الستأخخيغ.

فخوع  قبيمة ىػارة تعػد في األصل إلى ح أن  أغمب السرادر التاريخية تخج    إن  ـــ  2
يا مغ قبيمة ن  قبيمة ىػارة تجعي أ أن  إلى ؼ سكان بالد الذام، فاستشج أصحاب ىحا الخأ

سل حكانت تدكغ في شسال بالد الذام وتجعى عاممة والذاىج عمى ذلظ وجػد جبل ي
بعس  ن  ؼ يكػن ىػ األقػػ خاصة إذا عمسشا بأوربسا ىحا الخأ اسع ىحه القبيمة.

صػليع وىػارة جدء مشيع يعػدون في أالبخبخ  ن  ح أتخج    زمشا   قجمالسرادر التاريخية األ
يع عمييسا الدالمإلى إسساعيل بغ إقيجار والحؼ يرل إلى  والحؼ كان يؿيع في  ،بخـا

 بالد الذام.
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مامو فخيؿيا وجج البخبخ أأشي الحؼ دخل السمظ اليس ن  أإلى شارت بعس السرادر ــــ أ 3
ت مغ جسمة قاليا كمسة بخبخ جاء   ن  مظ السشاشق، وتقػل تمظ السرادر أيؿيسػن في ت

صحاب السرادر الكثيخ مغ أإليو وىحا يؤيج ما ذىب  ،كثخ بخبختكع(ليع )ما أ
فخيؿيا، لكغ ىحا أإلى البخبخ كانػا متػاججيغ قبل مجيئ السمظ اليسشي  ن  التاريخية مغ أ

بغ نػح وىحا ربسا  بجيان بغ كشعانإلى يع يخجعػن ن  الخأؼ عارضو السقخيدؼ وقال إ
 يع مغ بالد الذام.ن  ؼ الحؼ يقػل أيؤيج الخأ

ع مة لع تدتصلكغ ىحه القبي .كبخ الؿبائل بعج صشياجة وزناتةــــ تعج قبيمة ىػارة مغ أ 4
أو زناتة  ،ا  مثل صشياجة التي أسدت الجولة الرشياجيةخاص ا  سياسي ا  تؤسذ كيان ن  أ

صغخ حجع قبيمة إلى وىحا ربسا يعػد ، سدت دولتي بشي زيان والجولة السخيشيةالتي أ
وربسا يعػد الدبب في عجم ؾيام دولة خاصة بالقبيمة  ما عغ تمظ القبيمتيغ. ىػارة نػعا  
عجاد تذتت أ إلى دػ سا أىا جغخاؼيا عمى مداحة واسعة م  امتجادإلى ونة اآلفي تمظ 

إلى جبل نفػسة إلى يا انتذخت مغ بالد الرعيج في جشػب مرخ ن  حيث أالقبيمة 
األنجلذ، عمى عكذ إلى ثع  قرى السغخببالد أإلى وسط ثع أواسط السغخب األ

بيمتيغ في السغخبيغ األدنى لياتيغ القصشياجة وزناتة حيث كان الثقل االجتساعي 
 .وسطواأل

ــــ دخمت قبيمة ىػارة في حخوب ومرادمات كبيخة مع الفاتحيغ العخب في السغخب  5
افع وبعجه مػسى بغ قرى برفة خاصة لكغ عؿبة بغ نبرفة عامة وبالد السغخب األ

جيػش إلى فخادىا بعج ذلظ يصخا عمى تمظ القبيمة التي انطع أيد ن  نريخ استصاعا أ
 سالمية.إلنجلذ وشاركػا في الفتػحات ابالد األإلى السدمسيغ الستػجية 

في الحياة الدياسية لسشصقة الرعيج في  وفاعال   بارزا   سياسيا   قبيمة ىػارة دورا   لعبت ــــ6
جشػب مرخ فكانت تمظ القبيمة ىي السييسشة والسديصخة عمى مشصقة الرعيج، ودخمت 

ة والكذافيغ الحيغ كان يخسميع السساليظ لمديصخة عمى في مرادمات وحخوب مغ الػال
دنى ا في بالد السغخب األم  أ تمظ السشاشق خاصة في عيج الدمصان السسمػكي بخقػق.

سػػ التابعيغ لمفدصاط فقج كانت القبيمة دائسة التسخد والعريان والخخوج عمى الػالة 
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لػجػد تمظ القبيمة بذكل  و التابعيغ لمقيخوان وخاصة في شخابمذ ومحيصيا نطخا  أ
ومشيا مدالتة وتخىػنة، والخسذ،  مكثف خاصة في لبجة والسشاشق السجاورة ليا

 وزليتغ، ومدخاتة.و 
قادىا بعس الدعساء مغ الؿبائل ــ سانجت قبيمة ىػارة الكثيخ مغ حخكات التسخد التي ــ7

مع عكاشة بغ يػارؼ زعيع القبيمة الػاحج ال خخػ ضج الػالة العخب فقج وقف عبجاأل
قام دولة قابذ، وسانجت بغ الخصاب الحؼ أيػب الرفخؼ في ثػرتو التي انصمقت مغ أ

في زويمة سخعان ما تع القزاء عمييا، وسانجت القبيمة مخمج بغ كيجاد صاحب 
 الحسار في ثػرتو ضج الجولة العبيجية.

مغ التبعية  قادت القبيمة عجة ثػرات داخل شخابمذ في محاولة لتخميز السجيشة ــــ8
 تبؤ بالفذل ويتع القزاء عمييا كسيا لكغ محاوالتيا كانت دائسا  حلمقيخوان واالنفخاد ب

قخب شخابمذ مغ مخكد والية بالد السغخب إلى وربسا يخجع الدبب في ذلظ الفذل 
 القيخوان ثع السيجية بعج ذلظ.

يكاد ال  ضعيف ججا  قرى ــــ كان الجور الدياسي لقبيمة ىػارة في مشصقة السغخب األ 9
عجاد قبيمة في تمظ السشصقة بدبب ىجخة أ عجاد القمة أ إلى يحكخ، وسبب ذلظ ربسا يعػد 

ربسا ىحا الدبب جعل القبيمة  نجلذ واستقخارىع ىشاك.بالد األإلى غفيخة مغ القبيمة 
ففي السغخب وججت القبيمة نفديا  ،نجلذ عغ بالد السغخباأل دفي بال تتسيد سياسيا  

في دولة بشي  وأو في عيج السػحجيغ أ ،كع القائع سػػ في عيج السخابصيغلمحخاضعة 
 نجلذ.ألالقبيمة الدياسي في بالد ا مخيغ بيشسا اختمف دور

تؤسذ  ن  اليػارية التي استصاعت أ سخنجلذ الكثيخ مغ األـــــ بخزت في بالد األ 10
سخة بشي ذؼ الشػن وتكػن جدء مغ دول الصػائف ومشيا أمارات وكيانات خاصة بيا إ

 وصاروا أمخاء عمى شميصمة. الحيغ استقمػا )بذشت بخيو(،
فصذ مخاء الصػائف مشيع بشي األأسخة في روب مع باقي مخاء ىحه األأــــ دخل  11

مخاء أمخاء قخشبة وكان أمخاء بصميػس، ومع بغ العباد أمخاء اشبيمية، ومع بشي جيػر أ
فقج  لمديصخة عمى تمظ السجن السيسة، لحلظ تذؼ الشػن يدعػن مغ خالل ىحه التخكا
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دباء والذعخاء الحيغ عخفػا في بالد العجيج مغ الفقياء والعمساء واأل لسع في القبيمة نجع
، وبخز مشيا لتمقي العمع لى مشاشق بعيجة شمبا  جلذ ورحمػا إنوالسذخق واأل السغخب

 والفتػػ.العجيج مغ السحجثيغ والػعاظ الحيغ جمدػا لمتعميع والػعع 
ـــ ىحه الجراسة تفتح أبػابا  لسديج مغ البحث والتقري والتجقيق خاصة عغ جػانب  12

بخاز دور عمساء وفقياء وأدباء إالحياة الفكخية والثقاؼية التي تسيدت بيا قبيمة ىػارة، و 
 نجلذ.  تعميع والتعمع في بالد السغخب واألىحه القبيمة في الجفع بسديخة ال

 البحث:هوامش 
أبػ العباس أحسج بغ عمي القمقذشجؼ نياية األرب في معخفة أنداب العخب، ـ 1

يع ا ؛ اليعقػبي:  441م، ص 1980، دار الكتاب، بيخوت 2بيارؼ، طألتحقيق: إبخـا
، دار الكتب العمسية، 1أحسج بغ إسحاق بغ جعفخ بغ وىب بغ واضح، البمجان، ط

 . 184ه، ص1422بيخوت، 
بيحا االسع ندبة إلى أميع عاممة بشت مالظ بغ وديعة وىي مغ عاممة : سسػا ـ 2

قزاعة، وىع فخع يشتسي إلى الحارث بغ عجؼ بغ الحارث بغ مخة بغ ادد بغ يذجب 
بغ عخيب بغ زيج كيالن بغ سبأ، وىي مغ الؿبائل اليسشية التي ىاجخت بعج الديل 

ؼ بغ الخقاع، ومشيع العخم وخخاب سج مارب، ندلػا بالقخب مغ دمذق مشيع الذاعخ عج
سسي جبل عاممة بيحا االسع وىػ يصل عمى مجيشة حسز واىع بصػن ىحه القبيمة جخم 
بغ سعج بغ معاوية، والحارث بغ عجؼ بغ مخة بغ ادد. ابغ حدم: أبػ دمحم عمي بغ 

، دار الكتب العمسية، بيخوت 3أحسج بغ سعيج األنجلدي، جسيخة أنداب العخب ط
سعاني: عبج الكخيع بغ دمحم بغ مشرػر التسيسي ؛ الد419، ص2م، ج 2003

، مجمذ السعارف العثسانية، 1نداب، تحقيق: عبج الخحسغ بغ يحيى، طالسخوزؼ، األ
 ؛165، ص9م، ج1962باد، أحيجر 

قبيمة تشدب إلى مالظ بغ قزاعة بغ عسخو بغ مخة بغ زيج بغ مالظ بغ قزاعة: ـ 3
وبشػ حمػان وبشػ سميح، وبشػ عحرة، وبشػ ىع بصػن ىحه القبيمة بشػ ثعمبة أ حسيخ ومغ 

شخاف الذام، وبشػ كمب أنيج، وبشػ كمب الحيغ كانػا يؿيسػن في دومة الجشجل وتبػك و 
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صيار الخميفة معاوية بغ ابي سؽيان زوجتو ميدػن بشت بججل الكمبي ام يديج أىع 
برار العسخؼ: أحسج بغ يحيى بغ فزل هللا القخشي العجوؼ، شياب الجيغ، مدالظ األ

؛  250، ص4ىـ، ج1423السجسع الثقافي، أبػ ضبي،  ،1ط في مسالظ األمرار،
لمسالييغ، ، دار العمع 1عسخ رضا كحالو، معجع ؾبائل العخب القجيسة والحجيثة، ط

 .   62م، ص 1968بيخوت
الدكاسظ: قبيمة يسشية يشدب إلييا مخالف اليسغ وىع أبشاء األشخس بغ ثػر بغ ـ 4

عجؼ بغ الحارث بغ مخة بغ ادد بغ زيج بغ يذجب بغ عخيب بغ  كشجة بغ غفيخ بغ
الدكاسظ مػضع في أرض اليسغ  زيج بغ كيالن بغ سبأ بغ حسيخ اليسغ، وقيل أن  

؛ جسال الجيغ أبػ الحدغ عمي  267، ص3نداب، جبحزخ مػت. الدسعاني، األ
ية، بيخوت، ، السكتبة العشرخ 1بغ يػسف القفصي، إنباه الخواة عمى أنباه الشحاة، ط

 . 93ص ،3ىـ، ج 1424
أحسج بغ خالج بغ حساد بغ دمحم الدالوؼ: ؛ 441رب، صالقمقذشجؼ، نياية األـ 5

،االستقراء ألخبار دول السغخب األقرى، تحقيق: الشاصخؼ الجرعي، شياب الجيغ
؛ دمحم حديغ فخج، عخوبة 169، ص1، جدمحم الشاصخؼ، دار الكتاب، السغخب، دت

 .10م، ص2004ة الثقافة، صشعاء، ، وزار 1البخبخ، ط
ابغ خمجون: عبج الخحسغ بغ دمحم الحزخمي ؛  88رب، صالقمقذشجؼ، نياية األـ 6

االشبيمي، العبخ وديػان السبتجأ والخبخ في تاريخ العخب والبخبخ ومغ عاصخىع مغ 
، 6، جم1988، دار الفكخ، بيخوت، 2ذوؼ الدمصان األكبخ، تحقيق: خميل شحادة، ط

؛ محسػد حديغ، عخوبة البخبخ، 337، ص8نداب، جلدسعاني، األ؛ ا 118ص
 . 60ص

خخػ جاشع( أالعساليق : قػم يعػدون في الشدب إلى غفار بغ جاسع )وفي رواية ـ 7
سساعيل إبغ عسميق كانت مشدليع في صشعاء باليسغ رحمػا إلى مكة تدوج مشيع سيجنا 

ندبة إلى ممكيع في ذلظ الػقت ثع  ولى، ثع انتقمػا إلى السجيشة فدسيت بيثخبزوجتو األ
انتقمػا إلى بالد الذام والعخاق ومرخ، يشقدسػن إلى عجة بصػن مشيا بشػ سعج، وبشػ 
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رقع، وبشػ مصخ، وبشػ ىدان . الحسيخػ: أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا غفار، وبشػ األ
 ،2بغ عبج السشعع، الخوض السعصار في خبخ األقصار، تحقيق: إحدان عباس، ط

، 3؛ كحالة، معجع ؾبائل العخب، ج146، ص1م، ج1980مؤسدة ناصخ، بيخوت، 
 .890ص

اليسجاني: أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ إسحاق السعخوف بابغ الفؿيو، البمجان، ـ 8
 .135م، ص1996، عالع الكتب، بيخوت 1تحقيق: يػسف اليادؼ، ط

حيى بغ عمي بغ حسػد بغ اإلدريدي: دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا بغ إدريذ بغ يـ 9
ميسػن بغ أحسج بغ عمي بغ عبيج هللا أبي شالب الذخيف اإلدريدي نذأ دمحم ىحا في 

بعمع جغخاؼيا  ل  مغخي شاعخا   ضخيفا   صحبة رجار الفخنجي صاحب صقمية وكان أديبا  
صشف لخوجار الكتاب ندىة السذتاق في اختخاق اآلفاق. الرفجؼ: صالح الجيغ عبج 

خخون، دار إحياء التخاث، آبالػؼيات، تحقيق: أحسج األرناؤوط و  هللا، الػافي
 . 23، ص7، ج؛ الدركمي، األعالم138، ص1م، ج2000بيخوت،

دريدي: دمحم بغ دمحم بغ عبج هللا بغ إدريذ الحدشي الصالبي، ندىة السذتاق في إلاـ 10
 . 223، صىـ 1409، عالع الكتب، بيخوت، 1اختخاق اآلفاق، ط

أحسج بغ عمي بغ عبج القادر، أبػ العباس الحديشي العبيجؼ تقي السقخيدؼ: ـ 11
الجيغ، البيان واإلعخاب عسا بأرض مرخ مغ األعخاب، تحقيق: فخدناد واسصػن، 

 . 441؛ القمقذشجؼ، نياية، ص 52ص م،1847جػتشجغ، ألسانيا، 
 .  53، صالسقخيدؼ، البيان واإلعخابـ 12
 . 54،55عخاب، صالسقخيدؼ، البيان واإلـ 13
 . 55؛ السقخيدؼ، البيان واإلعخاب، ص 27رب، صالقمقذشجؼ، نياية األـ 14
اخسيع : مجيشة في صعيج مرخ تقع عمى الزفة الذخؾية لشيخ الشيل بيا العجيج ـ 15

مغ السداجج والحسامات، وىي مشصقة اثخية تزع العجيج مغ اآلثار، يقال أن بيا قبخ 
قسذة وبعس ألالشػن السرخؼ ترجر مشيا الجمػد وا حج حػاريي السديح وىػ ذوأ
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ىـ(، االستبرار في عجائب األمرار، 6مخاكذي )تػفي: ق خخػ . السرشػعات األ
 .170ص اليعقػبي، البمجان،؛  48، صم1986، دار الذؤون الثقاؼية، بغجاد، 1ط

الديارات، عمي بغ أبي بكخ بغ عمي أبػ الحدغ، اإلشارات إلى معخفة : اليخوؼ ـ 16
؛ البغجادؼ: عبج السؤمغ بغ 44، صىـ 1423، مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة، 1ط

عبج الحق بغ الذسائل، مخاصج االشالع عمى أسساء األمكشة والبقاع، تحقيق عمى 
 . 323م، ص2005، دار الجيل، بيخوت،1البجاوؼ، ط

الئج الجسان في ىـ(، ق821أبػ العباس أحسج بغ عمي القمقذشجؼ )الستػفى: ـ 17
يع ا ، دار الكتاب، لبشان، 2بيارؼ، طألالتعخيف بؿبائل عخب الدمان، تحقيق: إبخـا

، الديػشي:عبج الخحسغ بغ أبي 441رب، ص، وكحلظ، نياية األ168م، ص 1982
بكخ، جالل الجيغ، حدغ السحاضخة في تاريخ مرخ والقاىخة، تحقيق: دمحم أبػ الفزل 

يع، ط ؛ اليعقػبي، البمجان، 50م، ص1967كتب العخبية، القاىخة، ، دار إحياء ال1إبخـا
 . 184ص
، 499نجلدي، جسيخة، ص ص؛ ابغ حدم األ68، ص10نداب، جالدسعاني، األـ 18

500 . 
؛  385، ص4برار، جألمدالظ ا: ؛ العسخؼ 168قالئج الجسان، صالقمقذشجؼ، ـ 19

عبج الخحسغ بغ عبج ؛ عبج الحكع: أبػ القاسع 207، ص4الحسػؼ، معجع البمجان، ج
، دار الفكخ، 1هللا بغ أعيغ السرخؼ، فتػح مرخ وأخبارىا، تحقيق: دمحم الحجيخؼ، ط

 . 185م، ص1996بيخوت، 
 . 55ص، عخابإلالبيان واالسقخيدؼ، ـ 20
البكخؼ: أبػ عبيج عبجالعديد بغ دمحم، السدالظ والسسالظ، دار الغخب اإلسالمي، ـ 21

؛ االصصخخؼ: أبػ  282الحسيخػ، الخوض، ص؛ 660، ص2جم، 1992بيخوت، 
يع بغ دمحم الفارسي، السدالظ والسسالظ، ط  2004، دار صادر، بيخوت، 1اسحاق إبخـا

؛ ابغ الحكع، 508؛ الحسيخؼ، الخوض، ص222دريدي، ندىة، صإل؛ ا 44م، ص
 .  185فتػح مرخ، ص
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ػ ابغ كثيخ: أب؛ 225، 190، 183، 118، ص ص 6ابغ خمجون، العبخ، جـ 22
الحدغ عمي بغ أبي الكخم دمحم  بغ عبج الكخيع الذيباني، الكامل في التاريخ، تحقيق 

؛ البكخؼ،  248، ص6، جىـ1415عبج هللا القاضي، دار الكتب العمسية، بيخوت، 
؛ ابغ بصػشة،  تحفة  26، ص1؛ ابغ عحارؼ، البيان، ج745، ص2السدالظ، ج

؛ الحسػؼ، معجع البمجان،  3391، ص4؛ العسخؼ، مدالظ، ج171، ص1الشطار، ج
؛  184، ؛ اليعقػبي، البمجان، ص938، ص2؛ البغجادؼ، مخاصج، ج 207، ص4ج

 . 220، ص18عالم الشبالء، جأ الحىبي، سيخ 
؛ السقخغ، 199، ص1؛ ابغ عحارؼ، البيان، ج 152، ص4ابغ خمجون، العبخ، ـ 23

دمحم حقي، ؛  167، ص1، جء؛ الشاصخؼ، االستقرا 259، ص1نفح الصيب، ج
مػية أالبخبخ في األنجلذ، دراسة لتاريخ مجسػعة اثشية مغ الفتح إلى سقػط الخالفة 

، مؤسدة السجارس لمصباعة، الجار البيزاء، 1م( ط1031ىـ/422م ــ711ىـ/92)
 .  43ــ  33م، ص ص 2001

 . 36السقخيدؼ، البيان واإلعخاب، صـ 24
أبػ العباس الحديشي العبيجؼ، السػاعع أحسج بغ عمي بغ عبج القادر،  ،السقخيدؼ ـ 25

، 1ه، ج 1418،دار الكتب العمسية، بيخوت ،1الخصط واآلثار، ط واالعتبار بحكخ
 .139ص
 . 38؛ السقخيدؼ، البيان، ص 367، ص1، جحدغ السحاضخةالديػشي، ـ 26
 . 353، ص1تابكي، الشجػم، جاألـ 27
 .   308، ص15، الشجػم، جتابكي؛ األ 434، ص3السقخيدؼ، الدمػك، جـ 28
 . 218، 216، ص ص 3السقخيدؼ، الدمػك، جـ 29
 .534، ص5جابغ خمجون، العبخ، ـ 30
الدخاوؼ: شسذ الجيغ أبػ الخيخ دمحم بغ عبج الخحسغ بغ دمحم بغ أبي بكخ بغ ـ 31

، 10، دار مكتبة الحياة، بيخوت، ج1عثسان، الزػء الالمع ألىل القخن التاسع، ط
 117ص
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 . 268، ص310، ص3، 2خاوؼ، الزػء الالمع، جالدـ 32
 . 64ص 6العبخ ج؛ ابغ خمجون،  4السقخيدؼ، البيان واإلعخاب، صـ 33
 146، ص6؛ ابغ خمجون، العبخ، ج 253ابغ الحكع، فتػح مرخ والسغخب، صـ 34

 .173، ص1؛ الشاصخؼ، االستقراء، ج 636، ص1؛ السقخغ، نفح الصيب، ج
سالمي مشح ؛ حدان عباس، تاريخ ليبيا اإل207صابغ الحكع، فتػح مرخ، ـ 35

، دار ليبيا لمشذخ والتػزيع، بشغازؼ، 1اليجخؼ، ط الفتح اإلسالمي حتى القخن التاسع
 . 27صم، 1967

؛ ابغ  245، ص4؛ ابغ خمجون، العبخ، ج 503، ص4ابغ االثيخ، الكامل، جـ 36
 . 179، ص1؛ الشاصخؼ، استقراء ج 79، ص1عحارؼ، البيان، 

ابغ تغخ   256، ص4؛ ابغ خمجون، ج299، ص5ابغ االثيخ، الكامل، جـ 37
ىـ/...م( 874بخدؼ: يػسف بغ تغخؼ بخديبغ عبج هللا، أبػ السحاسغ، جسال الجيغ)ت

الثقافة واإلرشاد القػمي، دار  ، وزارة1الشجػم الداىخة في ممػك مرخ والقاىخة، ط
ابغ ـ 38. 64ليبيا، ص؛ حدان عباس، تاريخ  125، ص2الكتب، مرخ، دت، ج

 ؛  156، ص6خمجون ،ج
؛ االتابكي،  636، ص1؛ السقخغ، نفح، ج 226، ص4ثيخ، الكامل، جابغ األـ 39

 . 58، ص1؛ ابغ عحارؼ، البيان، ج 295، ص1الشجػم، ج
؛ ابغ  210، ص5؛ ابغ االثيخ، الكامل، ج141، ص6ابغ خمجون، العبخ، جـ 40

 . 79، ص1عحارؼ، البيان، ج
ابغ ؛ 1، ص7، ابغ خمجون، العبخ، ج200، ص7الكامل، جثيخ، األابغ ـ 41

دمحم عبج هللا عشان، دولة اإلسالم في ؛ 216، ص1عحارؼ، البيان السغخب، ج
 . 375، ص4م، ج1997، مكتبة الخانجي، القاىخة، 4األنجلذ، ط

شو عبج السقرػد عبج الحسيج أبػع بي ة مػجد ؛  41، ص1ابغ عحارؼ، البيان، جـ 42
 . 88، دار الشذخ لمجامعات، القاىخة، دت، ص1الفتػحات اإلسالمية، ط عغ
 . 253؛ ابغ الحكع، فتػح مرخ، ص 240، ص1الحسػؼ، معجع البمجان، جـ 43
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 . 206، ص4ابغ خمجون، العبخ، جـ 44
 . 205، ص4ابغ خمجون، العبخ، جـ 45
دولة دمحم، ؛ 441، ص1؛ السقخغ، نفح، ج248، ص6ابغ خمجون، العبخ، جـ 46

 .  103، ص2ج، اإلسالم
  134، ص5؛ الدركمي، ج194، 168، ص ص4ابغ خمجون، العبخ، جـ 47
بغ عمي التسيسي الػاحج  عبج السخاكذي:، 172، ص4ابغ خمجون، العبخ، جـ 48

السعجب في تمخيز أخبار السغخب، تحقيق: الجكتػر صالح الجيغ ، محيي الجيغ
؛ السقخغ، نفح الصيب، 53، صم2006 ، السكتبة العرخية، بيخوت،1اليػارؼ، ط

 . 163، ص1ج
؛  440، ص1؛ السقخغ، نفح الصيب، ج 206، ص4ابغ خمجون، العبخ، جـ 49

  33، ص2، جءالشاصخؼ، استقرا
؛ دمحم عشان،  383، ص1؛ السقخغ، نفح الصيب، ج 172، ص4ابغ خمجون، جـ 50

 . 184ص، 2، البيان السغخب، جػ ابغ عحار  ؛ 398، ص1سالم، جإلدولة ا
 . 21، ص3ابغ خمجون، العبخ، جـ 51
السقخيدؼ: أحسج بغ عمي بغ عبج القادر، أبػ العباس الحديشي العبيجؼ تقي ـ 52

دار الكتب  1الجيغ، الدمػك لسعخفة دول السمػك، تحقيق: دمحم عبج القادر عصا، ط
 . 263، 2، جء؛ الشاصخؼ، االستقرا68، ص2م، ج1997العمسية، لبشان، بيخوت

الحىبي: شسذ الجيغ، تاريخ اإلسالم ووؼيات السذاىيخ واألعالم، تحقيق: بذار ـ 53
؛ الجمذقي: 233، ص11ج ،م،2003، دار الغخب اإلسالمي، بيخوت، 1معخوف، ط

عبج الحي بغ أحسج العكخؼ، شحرات الحىب في أخبار مغ ذىب، دار الكتب العمسية، 
 . 37، ص7دت، ج

بكخ، شبقات السفدخيغ، تحقيق : عمي دمحم عسخ، الديػشي: عبج الخحسغ بغ أبي 54
بة، القاىخة، 1ط العدقالني: أبػ الفزل أحسج بغ عمي ؛ 54ىــ، ص1396، مكتبة ـو

بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ، تبريخ السشتبو بتحخيخ السذتبو، تحقيق: دمحم عمي الشجار 
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تاريخ،  ، الحىبي،512، ص2، السكتبة العمسية، بيخوت، لبشان، دت، ج1وآخخون، ط
 . 102، ص44ج

اليحربي: أبػ الفزل القاضي عياض بغ مػسى، تختيب السجارك وتقخيب ـ 55
، مصبعة فزالة، السحسجية، 1السدالظ، تحقيق:ابغ تاويت الصشجي، وآخخون، ط

 243، ص7، جم1983السغخب، 
يع بغ عمي بغ دمحم  بخىان الجيغ اليعسخؼ، الجيباج السحىب في ـ 56 ابغ فخحػن: إبخـا

؛  271، ص1عخفة أعيان عمساء السحىب، دار الكتب العمسية، بيخوت، دت، جم
 . 263، ص7اليحربي: تختيب السجارك، ج

إسساعيل بغ دمحم أميغ بغ ميخ سميع الباباني ، ىجية العارفيغ أسساء  :البغجادؼـ 57
، 1م، ج1951، دار إحياء التخاث العخبي بيخوت،1السؤلفيغ وآثار السرشفيغ، ط

 158، ص6ج، 23،ص4، جالدركمي، األعالم؛  582ص
، مكتبة 1كحالة: عسخ بغ رضا بغ دمحم راغب بغ عبج الغشي، معجع السؤلفيغ، طـ 58

؛ الدركمي، 171، ص10السثشى، بيخوت، دار إحياء التخاث العخبي بيخوت، دت، ج
 .  205، ص6عالم، جاأل

 ؛95، ص11جكحالة، معجع السؤلفيغ، ؛ 20، ص6السقخيدؼ، الدمػك، جـ 59
  314، ص6عالم، جالدركمي، األ

الديػشي: عبج الخحسغ بغ أبي بكخ جالل الجيغ، بػية الػعاة في شبقات ـ 60
، 2ج المغػييغ والشحاة، تحقيق: دمحم أبػ الفزل، السكتبة العرخية، بيخوت، دت،

؛  66، ص3بار، التكسمة، جأ؛ ابغ  196، ص2بار، التكسمة، ج؛ ابغ األ 233ص
 . 512، ص1ىجية العارفيغ، ج البغجادؼ،

ابغ الفخضي: عبج هللا بغ دمحم بغ يػسف بغ نرخ األزدؼ، تاريخ عمساء ـ 61
،مكتبة الخانجي، القاىخة، 2األنجلذ، تحقيق: الديج عدت العصار الحديشي،ط

؛ اليحربي، تختيب 90، ص2ج ؛ الديػشي، بػية الػعاة،300م، ص1988
 .  343، ص3السجارك، ج
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؛ الفخضي،  258، ص16الحىبي، تاريخ، ج 259، ص1الرفجؼ، الػافي، جـ 62
 . 332تاريخ عمساء األنجلذ، ص

بغ بذكػال: أبػ القاسع خمف بغ عبج السمظ، الرمة في تاريخ أئسة األنجلذ، اـ 63
، 406م، ص ص1955، مكتبة الخانجي،2تحقيق: الديج عدت العصار الحديشي، ط

431  . 
 .  46؛ بذكػال، الرمة، ص 271، ص7سجارك، جاليحربي، تختيب الـ 64
 . 371بذكػال، الرمة في تاريخ، ص؛  157، ص2ابغ االبار، التكسمة، جـ 65
يحربي، تختيب السجارك، ؛ ال 77، ص1الفخضي، تاريخ عمساء األنجلذ، جـ 66

بغ بدام: أبػ الحدغ عمي الذشتخيشي، الحخيخة في محاسغ أىل اـ 67 110، ص7ج
، 6، جم1981، الجار العخبية لمكتاب، ليبيا،2ق: إحدان عباس، طالجديخة، تحقي

؛ ابغ االبار القزاعي البمشدي،معجع 55، ص6؛ الرفجؼ، الػافي، ج 541ص
سالمية، القاىخة، ، مكتبة الثقافة اإل1صحاب القاضي ابي عمي الرجفي، طأ

 الدركمي،؛  59م، ص2000
 . 57، ص1عالم، جاأل

، 6؛ الجمذقي، شحرات الحىب، ج279، ص45لحىبي، تاريخ اإلسالم، جـ ا68
أبػ الفزل أحسج ابغ حجخ، ؛  110، ص2؛ الرفجؼ، الػافي بالػؼيات ج267ص

بغ عمي بغ دمحم العدقالني، الجرر الكامشة في أعيان السائة الثامشة، تحقيق: دمحم عبج 
، 5ج، م1972اباد، ، مجمذ دائخة السعارف العثسانية، حيجر 2السعيج ضان، ط

 . 170، ص2البغجادؼ، ىجية العارفيغ، ج، 328، ص5؛ الدركمي ج 70ص


