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 ىيئة التحريــــــر
 رئيسػان   د. عمي سالـ جمعة -
 عضػكان   كشينة د. أنكر عمر أب -
 عضػكان  د. أحمد مريحيؿ حريبش  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المجمة عممية ثقافية محكمة نصؼ سنكية تصدر عف جامعة المرقب /كمية    

اآلداب الخمس، كتنشر بيا البحكث كالدراسات األكاديمية المعنية بالمشكبلت 
 تمعية المعاصرة في مختمؼ تخصصات العمـك االنسانية. كالقضايا المج

صحابيا فقط، كافة اآلراء كاألفكار كالكتابات التي كردت في ىذا العدد تعبر عف آراء أ -
 ية مسؤلية اتجاىيا. أة م ىيئة تحرير المجمة كال تتحمؿ المجمأكال تعكس بالضركرة ر 

 ُتوّجو جميع المراسالت إلى العنوان اآلتي:

 تحرير مجمة العموم االنسانية  ىيئة 

 مكتب المجمة بكمية اآلداب الخمس جامعة المرقب 

 ( 40770الخمس /ليبيا ص.ب )

 د. عمى( 00218924120663ىاتف )

 د. انور(  00218926308360أو ) -د .احمد( 00218926724967)  

                   journal.alkhomes@gmail.com البريد االلكتروني:

 journal.alkhomes@gmail.com        : عمى الفيس بوك صفحة المجمة 

mailto:journal.alkhomes@gmail.com
mailto:journal.alkhomes@gmail.com
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 قواعد ومعايير النشر

تيتـ المجمة بنشر الدراسات كالبحكث األصيمة التي تتسـ بكضكح المنيجية كدقة -
التكثيؽ في حقكؿ الدراسات المتخصصة في المغة العربية كاالنجميزية كالدراسات 
االسبلمية كالشعر كاألدب كالتاريخ كالجغرافيا كالفمسفة كعمـ االجتماع كالتربية كعمـ 

 كما يتصؿ بيا مف حقكؿ المعرفة. النفس

ترحب المجمة بنشر التقارير عف المؤتمرات كالندكات العممية المقامة داخؿ -
 الجامعة عمى أف ال يزيد عدد الصفحات عف خمس صفحات مطبكعة.

نشر البحكث كالنصكص المحققة كالمترجمة كمراجعات الكتب المتعمقة بالعمـك -
بحكث كالدراسات العممية النقدية اليادفة إلى تقدـ اإلنسانية كاالجتماعية كنشر ال

 المعرفة العممية كاإلنسانية.

ترحب المجمة بعركض الكتب عمى أال يتجاكز تاريخ إصدارىا ثبلثة أعكاـ كال -
يزيد حجـ العرض عف صفحتيف مطبكعتيف كأف يذكر الباحث في عرضو 

عدد -مكاف كتاريخ النشر -عنكاف الكتاب -المعمكمات التالية )اسـ المؤلؼ كامبلن 
تكتب البيانات السالفة  -نبذة مختصرة عف مضمكنو -اسـ الناشر-صفحات الكتاب

 الذكر بمغة الكتاب(.

 ضوابط عامة لممجمة

ػػػػ يجب أف يتسـ البحث باألسمكب العممي النزيو اليادؼ كيحتكل عمى مقكمات 
 كمعايير المنيجية العممية في اعداد البحكث.

لبحكث المقدمة لممجمة أف تككف أصيمة كلـ يسبؽ أف نشرت أك ييشترط في ا -
قدمت لمنشر في مجمة أخرل أك أية جية ناشرة اخرة. كأف  يتعيد الباحث بذلؾ 
خطيا عند تقديـ البحث، كتقديـ إقراران بأنو سيمتـز بكافة الشركط كالضكابط المقررة 



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 4 

 –مف رسالة )ماجستير في المجمة، كما أنو ال يجكز يككف البحث فصبل أك جزءان 
 دكتكراه( منشكرة، أك كتاب منشكر.

ػػػػػػ لغة المجمة ىي العربية كيمكف أف تقبؿ بحكثا باإلنجميزية أك بأية لغة أخرل،  
 بعد مكافقة ىيئة التحرير.ػػػػ

تحتفظ ىيئة التحرير بحقيا في عدـ نشر أم بحث كتيعدُّ قراراتيا نيائية، كتبمغ  -
ط اذا لـ يتقرر نشر البحث، كيصبح البحث بعد قبكلو حقا الباحث باعتذارىا فق

 محفكظا لممجمة كال يجكز النقؿ منو إال بإشارة إلى المجمة.

ال يحؽ لمباحث إعادة نشر بحثو في أية مجمة عممية أخرل بعد نشره في مجمة -
 الكمية ، كما ال يحؽ لو طمب استرجاعو سكاء قيبؿى لمنشر أـ لـ يقبؿ.

دراسات كالبحكث كالمقاالت الكاردة إلى المجمة لمفحص العممي، تخضع جميع ال-
بعرضيا عمى ميحكٍّميف مختصيف ) محكـ كاحد لكؿ بحث( تختارىـ ىيئة التحرير 
عمى نحك سرم لتقدير مدل صبلحية البحث لمنشر، كيمكف اف يرسؿ الى محكـ 

 اخر كذلؾ حسب تقدير ىيئة التحرير.

حية البحث لمنشر في تقرير مستقؿ مدعمان يبدم المقيـ رأيو في مدل صبل -
بالمبررات عمى أف ال تتأخر نتائج التقييـ عف شير مف تاريخ إرساؿ البحث إليو، 

 كيرسؿ قرار المحكميف النيائي لمباحث كيككف القرار إما:

 قبول البحث دون تعديالت. *

عادة عرضو عمى المحكم.*  قبول البحث بعد تعديالت وا 

 رفض البحث.*

ىيئة تحرير المجمة بإخطار الباحثيف بآراء المحكميف كمقترحاتيـ إذ كاف  تقـك-
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المقاؿ أك البحث في حاؿ يسمح بالتعديؿ كالتصحيح، كفي حالة كجكد تعديبلت 
طمبيا المقيـ كبعد مكافقة الييئة عمى قبكؿ البحث لمنشر قبكالن مشركطان بإجراء 

فترة ال تتجاكز أسبكعيف مف  التعديبلت يطمب مف الباحث األخذ بالتعديبلت في
تاريخ استبلمو لمبحث، كيقدـ تقريران يبيف فيو رده عمى المحكـ، ككيفية األخذ 

 بالمبلحظات كالتعديبلت المطمكبة.

ترسؿ البحكث المقبكلة لمنشر إلى المدقؽ المغكم كمف حؽ المدقؽ المغكم أف -
 يرفض البحث الذم تتجاكز أخطاؤه المغكية الحد المقبكؿ.

تنشر البحكث كفؽ أسبقية كصكليا إلى المجمة مف المحكـ، عمى أف تككف  -
 مستكفية الشركط السالفة الذكر.

الباحث مسئكؿ بالكامؿ عف صحة النقؿ مف المراجع المستخدمة كما أف ىيئة -
 تحرير المجمة غير مسئكلة عف أية سرقة عممية تتـ في ىذه البحكث.

مختصرة قدر اإلمكاف تتضمف االسـ   ((cvترفؽ مع البحث السيرة عممية  -
الثبلثي لمباحث كدرجتو العممية كنخصصو الدقيؽ، كجامعتو ككميتو كقسمو، كأىـ 

 مؤلفاتو، كالبريد االلكتركني كالياتؼ ليسيؿ االتصاؿ بو.

 يخضع ترتيب البحكث في المجمة لمعايير فنية تراىا ىيئة التحرير. -

ف بمقر الكمية، اك ترسؿ إلى بريد المجمة تقدـ البحكث الى مكتب المجمة الكائ-
 اإللكتركني.

اذا تـ ارساؿ البحث عف طريؽ البريد االلكتركني اك صندكؽ البريد يتـ اببلغ - 
 الباحث بكصكؿ بحثو كاستبلمو.

يترتب عمى الباحث، في حالة سحبو لبحثو اك إبداء رغبتو في عدـ متابعة  -
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 لتي خصصت لممقيميف.إجراءات التحكيـ كالنشر، دفع الرسـك ا

 شروط تفصيمية لمنشر في المجمة

عنكاف البحث: يكتب العنكاف بالمغتيف العربية كاإلنجميزية. كيجب أف يككف -
العنكاف مختصرا قدر اإلمكاف كيعبر عف ىدؼ البحث بكضكح كيتبع المنيجية 

 العممية مف حيث اإلحاطة كاالستقصاء كأسمكب البحث العممي.

ى الصفحة األكلى مف البحث اسمو كدرجتو العممية كالجامعة يذكر الباحث عم -
 اك المؤسسة األكاديمية التي يعمؿ بيا. 

 أف يككف البحث مصكغان بإحدل الطريقتيف اآلتيتيف:_-

:البحكث الميدانية: يكرد الباحث مقدمة يبيف فييا طبيعة البحث كمبرراتو كمدل 1
يتضمف البحث الكممات المفتاحية  الحاجة إليو، ثـ يحدد مشكمة البحث، كيجب أف

)مصطمحات البحث(، ثـ يعرض طريقة البحث كأدكاتو، ككيفية تحميؿ بياناتو، ثـ 
 يعرض نتائج البحث كمناقشتيا كالتكصيات المنبثقة عنيا، كأخيران قائمة المراجع.

:البحكث النظرية التحميمية: يكرد الباحث مقدمة يميد فييا لمشكمة البحث مبينان 2
غنائيا بالجديد، ثـ يقسـ فيي ا أىميتو كقيمتو في اإلضافة إلى العمـك كالمعارؼ كا 

العرض بعد ذلؾ إلى أقساـ عمى درجة مف االستقبلؿ فيما بينيا، بحيث يعرض في 
كؿ منيا فكرة مستقمة ضمف إطار المكضكع الكمي ترتبط بما سبقيا كتميد لما 

 يران يثبت قائمة المراجع.يمييا، ثـ يختـ المكضكع بخبلصة شاممة لو، كأخ

( A4يقدـ الباحث ثبلث نسخ كرقية مف البحث، كعمى كجو كاحد مف الكرقة)-
كاحدة منيا يكتب عمييا اسـ الباحث كدرجتو العممية، كالنسخ األخرل تقدـ كيكتب 

( باستخداـ البرنامج Cdعمييا عنكاف البحث فقط، كنسخة الكتركنية عمى)
 (.MS Wordالحاسكبي)
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صفحة بما في  30صفحة كال تزيد عف 20ال تقؿ صفحات البحث عف يجب أ -
 ذلؾ صفحات الرسـك كاألشكاؿ كالجداكؿ كقائمة المراجع .

( كممة 150يرفؽ مع البحث ممخصاف )بالمغة العربية كاالنجميزية( في حدكد )-
لكؿ منيما، كعمى كرقتيف منفصمتيف بحيث يكتب في أعمى الصفحة عنكاف البحث 

 ز الصفحة الكاحدة لكؿ ممخص.كال يتجاك 

 2.5سـ مف جية التجميد بينما تككف اليكامش األخرل  3ييترؾ ىامش مقداره -
سـ، المسافة بيف األسطر مسافة كنصؼ،  يككف نكع الخط المستخدـ في المتف 

Times New Roman 12  لمغة االنجميزية ك مسافة ك نصؼ بخط
Simplified Arabic 14 ربية.لؤلبحاث بالمغة الع 

في حالة كجكد جداكؿ كأشكاؿ كصكر في البحث يكتب رقـ كعنكاف الجدكؿ أك -
الشكؿ كالصكرة في األعمى بحيث يككف مكجزان لممحتكل كتكتب الحكاشي في 
األسفؿ بشكؿ مختصر كما يشترط لتنظيـ الجداكؿ اتباع نظاـ الجداكؿ المعترؼ بو 

 .12في جياز الحاسكب كيككف الخط بحجـ 

ترقـ الصفحات ترقيمان متسمسبلن بما في ذلؾ الجداكؿ كاألشكاؿ كالصكر يجب أف -
 كالمكحات كقائمة المراجع .

 : طريقة التوثيق

ييشار إلى المصادر كالمراجع في متف البحث بأرقاـ متسمسمة تكضع بيف قكسيف -
(، كيككف ثبكتيا في أسفؿ صفحات البحث، 3(، )2(، )1ى ىكذا: )إلى األعم

كتككف أرقاـ التكثيؽ متسمسمة مكضكعة بيف قكسيف في أسفؿ كؿ صفحة، فإذا 
( فإف الصفحة 6كانت أرقاـ التكثيؽ في الصفحة األكلى مثبلن قد انتيت عند الرقـ )

 (. 1التالية ستبدأ بالرقـ )

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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 عمى النحك اآلتي: كيككف تكثيؽ المصادر كالمراجع-

اكال :الكتب المطبكعة: اسـ المؤلؼ ثـ لقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ، 
 -كاسـ المحقؽ أك المترجـ، كالطبعة، كالناشر، كمكاف النشػر، كسنتو، كرقـ المجمد 

كالصفحة. مثاؿ: أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ،  -إف تعددت المجمدات
، مصطفى البابي الحمبي، 2عبد السبلـ محمد ىاركف، طالحيكاف. تحقيؽ كشرح: 

. كيشار إلى المصدر عند كركده مرة ثانية عمى 40،ص3ـ،ج1965القاىرة، 
 النحك اآلتي: الجاحظ، الحيكاف، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطكطة: اسـ المؤلؼ كلقبو، كاسـ الكتاب مكتكبا بالبنط الغامؽ،  
ؽ، كمكاف المخطكط، كرقمو، كرقـ المكحة أك كاسـ المخطكط مكتكبا بالبنط الغام

الصفحة. مثاؿ: شافع بف عمي الكناني، الفضؿ المأثكر مف سيرة السمطاف الممؾ 
(، كرقة 424المنصكر. مخطكط مكتبة البكدلياف باكسفكرد، مجمكعة مارش رقـ )

50. 

ص ثالثا: الدكريات: اسـ كاتب المقالة، عنكاف المقالة مكضكعان بيف عبلمتي تنصي
"، كاسـ الدكرية مكتكبان بالبنط الغامؽ، رقـ المجمد كالعدد كالسنة، كرقـ الصفحة،   "

مدخؿ"، مجمة جامعة  -مثاؿ: جرار، صبلح: "عناية السيكطي بالتراث األندلسي
ـ، 1995ى/ 1415القاىرة لمبحكث كالدراسات، المجمد العاشر، العدد الثاني، سنة 

 .179ص

تكتب اآليات القرآنية بيف قكسيف  -كاالحاديث النبكية:رابعا: اآليات القرآنية   
مع اإلشارة إلى السكرة كرقـ اآلية. كتثبت األحاديث   مزىريف بالخط العثماني﴿ ﴾
 بعد تخريجيا مف مظانيا.» « النبكية بيف قكسيف مزدكجيف 

مبلحظة: ال تكافؽ ىيئة التحرير عمى تكرار نفس االسـ )اسـ الباحث( في عدديف 
يف كذلؾ لفتح المجاؿ اماـ جميع متتال اعضاء ىيئة التدريس لمنشر.



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 9 

 فيرس المحتويات
 الصفحة                          عنكاف البحث

تحديد مدلكؿ لفظ إفريقية ) المغرب األدنى( جغرافيان كتاريخيان كأحكاليا السياسية في القرف  -1
 ـ.13ق/7
 11...............................................................محمكد عمار المعمكؿ..د.  
 .(GISالتحميؿ المكاني لمصيدليات في مدينة الخمس باستخداـ نظـ المعمكمات الجغرافية) -2

 35......................................................................بمقاسـ عمي سنافد. 

 .اشد الزبير السنكسي الخركج مف ثقب اإلبرة . أنمكذجا(التشبيو في الشعر الميبي ) ديكاف ر -3

 62...........................................سالـ فرج زكبيؾ............................. د
 .التفكير اإليجابي كعبلقتو بالتكافؽ النفسي-4
 87...............................................أحمد عمي الحكيج......................د. 
 إال"ػ"ػالعامؿ في المستثنى ب-5
 119......................................................................صالح األخضر د.
 .دكر كسائؿ النقؿ المتطكرة في تنمية السياحة -6

              141.................................عياد ميبلد المجرش ك الصادؽ محمكد حامد.........د. 

دراسة تحميمية لبعض األحاديث النبكية  النحكية القكاعد تأصيؿ في النبكم النص أثر -7
 .الكاردة في أمالي السييمي

 155...............................................................األزىرم محمد فاطمة د.
 .ابف رشد أنمكذجان  لفكر اإلسبلميالتكفيؽ بيف الفمسفة كالديف في ا -8
 173.........................................................سدينة عمى صالح إكريبات د.
)دراسة أثر كسائؿ النقؿ كتمكث المياه عمى البيئة ببمدية المرقب بشماؿ غرب ليبيا  -9

 .جغرافية(



 14اإلنسانية                                                                                 انعذد هٌو مجهة انع

-          - 10 

 202...................................................................نجكل عمر الجنيفد. 
ِل اْلِكَتاِب ِإَّلا لَيُ ْؤِمَونا بِِي قَ ْبَل َمْوتِيِ ﴿ التكجيو اإلعرابي لقكلو تعالى ذلؾ -10 ًْ )دراسة  ﴾َوِإْن ِمْن َأ

 .تحميمية(
 230.................................سالـ جمعة شخطكر............................د. عمي 
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 326...................................................................كفاء محمد العاتي أ.
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 جغرافيًا وتاريخياً  (المغرب األدنى  )تحديد مدلول لفظ إفريقية 
 م 13ىـ /  7وأحواليا السياسية في القرن 

 . محمود عمار المعمولدإعداد:                                                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مقدمة  : 
تمقي ىذه الكرقة الضكء عمى تحديد مدلكؿ اسـ إفريقية ككيفية كتابتيا كضبطيا ، 

ىا الجغرافية ، كقد قسمت الكرقة إلى مقدمة كمطمبيف تتناكؿ المقدمة اليدؼ مف كحدكد
طارىا الجغرافي ، كيتناكؿ  الكرقة ، كيتناكؿ المطمب األكؿ : مدلكؿ اسـ إفريقية ػ إفريقيا كا 
المطمب الثاني : أحكاؿ إفريقية في القرف السابع اليجرم / الثالث عشر الميبلدم ، كتختـ 

 ، كقائمة بالمصارد كالمراجع . الكرقة بخبلصة
طارىا الجغرافي .  المطمب األول : مدلول اسم إفريقية ـ إفريقيا وا 

اعتاد الكتاب كالباحثكف عمى كتابة اسـ إفريقيا كقارة أحيانان أفريقيا باليمزة عمى 
األلؼ كأحيانان إفريقيا باليمزة تحت األلؼ ، كأحيانان أخرل بالتاء المربكطة بدؿ األلؼ 

ممدكدة في نياية الكممة )إفريقية( ككما ستبيف ىذه الكرقة فإف إفريقية كردت عند ال
المؤرخيف المسمميف عمى أنيا جزء مف أجزاء المغرب اإلسبلمي عرؼ بالمغرب األدنى، 
لدنكه كقربو مف المشرؽ اإلسبلمي كمركز الخبلفة ، أما اسـ القارة إفريقيا فيبدك أنو اشتؽ 

ىك المغرب األدنى ، بمعنى أف ىذه البقعة سميت أكالن باسـ إفريقية  مف اسـ إفريقية الذم
 .. ( 1) ثـ انتقؿ االسـ إلى القارة بأكمميا  

اختمؼ المؤرخكف كالجغرافيكف المسممكف حكؿ تحديد معنى إفريقية ، كما اختمفكا 
خيف أيضان في نطقيا ىؿ ىك بكسر اليمزة أك بفتحيا ، كاألشير كالشائع عند أكثر المؤر 

ـ( بالكسر حيث  1282ػ  1211ىػ /  681ػ  608بكسر اليمزة فقد ضبطيا ابف خمكاف )
يقكؿ : " إفريقية بكسر اليمزة كسككف الفاء ككسر الراء كسككف الياء المثناة مف تحتيا 

                                                 

 . 140ـ ، القاىرة ، ص  1963،  1أحمد عطية ا ، القامكس اإلسبلمي ، ج(  1) 
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ككسر القاؼ كبعدىا ياء معجمة باثنتيف مف تحتيا ، كىي مفتكحة كبعدىا ىاء، إقميـ 
فتح في عيد خبلفة عثماف بف عفاف رضي ا عنو، ككرسي عظيـ مف ببلد المغرب  

 . ( 1) مممكتو القيركاف، كاليـك كرسييا تكنس" 

قبؿ الحديث عف حدكد إفريقية تجدر اإلشارة إلى أف ىذا المفظ عرؼ منذ القدـ في 
 487عيد الركماف ، كما أطمؽ ىذا االسـ عمى المغرب كمو ، كيذكر المؤرخ البكرم )ت 

ـ( ذلؾ فيقكؿ : " حد إفريقية طكليا مف برقة شرقان إلى طنجة الخضراء غربان  1094ىػ / 
، كلـ يمبث أف أصبح مفيـك إفريقية يضيؽ شيئان فشيئان حتى أصبح يدؿ عمى قسـ  ( 2) " 

مف أقساـ المغرب الثبلثة ، بينما بقي لفظ المغرب ليدؿ عمى اإلقميـ الممتد مف برقة شرقان 
 إلى طنجة غربان 

ل التعارؼ بيف المؤرخيف المسمميف عمى أف إفريقية ىي المغرب األدنى إال جر  
أنيـ اختمفكا في تعييف حدكدىا ، كبذلؾ أصبح إلفريقية مفيكماف مفيـك عاـ، كىك أف 
إفريقية بمعنى المغرب اإلسبلمي كمو باإلضافة إلى كتابة اسـ إفريقية بزيادة ألؼ مكاف 

دؿ عمى القارة كميا، مف قبيؿ إطبلؽ اسـ الجزء عمى الياء ليصبح معنى ىذا المدلكؿ ي
 الكؿ، كمفيـك خاص كىك ما ييمنا في ىذه الدراسة ، كىك إفريقية بمعنى المغرب األدنى.

 كمف أىـ اآلراء التي أكردىا المؤرخكف المسممكف حكؿ حدكد إفريقية ما يمي:

مدينة بجاية غربان ، [ . إفريقية ىي األرض الكاقعة بيف مدينة طرابمس شرقان حتى 1]
، كقد تغيرت ىذه العاصمة بتغير  ( 3) كعاصمة ىذا القسـ أك اإلقميـ ىي مدينة القيركاف 
ـ( ،  909ػ  800ىػ /  296ػ  184الدكؿ التي حكمتو فكانت القيركاف أياـ األغالبة )

                                                 

 ،قيؽ إحساف عباس ، دار صادر ، بيركت ( ابف خمكاف ، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ، تح 1) 
 .  236، ص  1ـ  ، ج1978

 . 28ـ ، ص  1992( البكرم ، المغرب في ذكر ببلد إفريقية كالمغرب ، تكنس ،  2) 

( السيد عبد العزيز سالـ ، المغرب العربي الكبير ، العصر اإلسبلمي ، الدار القكمية لمطباعة ،  3) 
 . 41ـ ، ص  1966اإلسكندرية  
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ـ( ، ثـ  973ػ  820ىػ /  362ػ  205ككانت الميدية أياـ الفاطمييف بشماؿ أفريقيا )
 . ( 4) ـ(  1573ػ  1228ىػ /  982ػ  627تكنس أياـ حكـ الحفصييف )

كحتى في عيد الركماف كانت إفريقية تعرؼ بإفريقية القنصمية تشمؿ كؿ الببلد  
التكنسية اليـك مع بعض األجزاء الغربية مف كالية طرابمس بما في ذلؾ المدينة نفسيا ، 

، كمف ( 1) الشرقية لمجزائر حتى مدينة بجايةكأجزاء مف ببلد الجزائر الحالية أم التخـك 
ـ(  1229ػ 1178ىػ/  626ػ  574المؤرخيف الذيف يركف ىػػػػػذا الرأم ياقػكت الحمػكم )

 .(2)الذم يقػكؿ:" كحد إفريقية مف طرابمس الغرب ... إلى بجاية كقيؿ إلى مميانة "

 . ( 3) ( [ . ىي الببلد الممتدة مف ) جباؿ نفكسة إلى جباؿ الكنشريس 2]

 . ( 4) [ . ىي األرض الكاقعة بيف مدينة برقة كمدينة تاىرت 3]

 . (5)[ . ىي األرض الكاقعة بيف مدينة طرابمس كمدينة قسنطينة4]

 .(6)[ . قيؿ ىي مدينة القيركاف5]

[ . ىي الببلد الكاقعة مف برقة )أنطابمس( شرقان إلى قسنطينة غربان بما في ذلؾ 6]
  (7)طرابمس

                                                 

ـ ، ص  1984( عصاـ الديف الفقي ، تاريخ المغرب كاألندلس ، مكتبة نيضة الشرؽ ، القاىرة ،  4) 
12 . 

( سعد زغمكؿ عبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي ، منشكرات منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية ، ص  1) 
79 . 

 . 228ص ،  1ػ ت (  ، ج ( ياقكت الحمكم ، معجـ البمداف ، دار الفكر ، بيركت . لبناف ، ) د 2) 

( ممدكح حسيف ، الحركب الصميبية في شماؿ إفريقية كأثرىا الحضارم ، دار عمار ، األردف ،  3) 
 . 51ـ ، ص  1998

( عمي محمد الصبلبي ، صفحات مف تاريخ ليبيا اإلسبلمي كالشماؿ اإلفريقي ، دار البيارؽ ، األردف  4) 
 . 132ـ ، ص  1998، 

 . 132، ص  سوالمرجع نف(  5) 

 . 132، ص نفسو ( المرجع  6) 
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 . (8)ي الببلد الكاقعة مف غرب اإلسكندرية شرقان إلى مدينة بجػػاية غربان [ . ى7]

كعمى أيو حاؿ فإف المؤرخيف اختمفكا حكؿ تحديد حدكد إفريقية إال أنيـ أجمعكا 
عمى أنيػػا تمثؿ المغػػػػػرب األدنى سكاء بدأت مف إقميـ برقة أك طرابمس حيث يقكؿ المؤرخ 

ـ( عف ذلؾ "المغرب يشتمؿ عمى ثبلث  1897ػ  1835ىػ /  1315ػ  1250الناصرم )
ممالؾ إفريقية كىي المغرب األدنى كقاعدتيا في صدر اإلسبلـ مدينة القيركاف ، كفي ىذا 

 (1)العصر مدينة تكنس  كسمى أدنى ألنو أقرب إلى ببلد العرب كدار الخبلفة في الحجاز"
. 

ـ( فيذكر أف" إفريقية  1349ىػ /  749أمػا المؤرخ ابف فضؿ ا العمػػػرم)ت  
اسـ اإلقميـ كقاعدة الممؾ بيا مدينة تكنس، كأضيؼ إلييا مممكة بجاية كمممكة تدلس 
كطرابمس أكؿ مدنيا مما يمي برقة، كتدلس آخر مدنيا مما يمي المغرب األكسط ، كحدىا 
 مف الجنكب الصحراء الفاصمة بينيا كبيف ببلد خباكة المسككنة بأمـ مف السكداف ، كمف
الشرؽ آخر حدكد طرابمس ... كمف الشماؿ البحر الشمالي، كمف الغرب آخر حدكد تدلس 

، كقد قسـ المؤرخكف المسممكف ببلد المغرب اإلسبلمي إلى ثبلثة (2)لجزائر بني مزغنة "
أقسػاـ: كىي القسـ األكؿ إفريقية كاسمكه بػػػػ )المغرب األدنى( لقربو مف المشرؽ أك دار 

 الخبلفة.

                                                                                                                         

ـ ، ص  1949( المراكشي ، المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، تصحيح محمد سعيد العرياف  ،  7) 
357  

 . 12ـ ، ص  2010( محمد عمي دبكز ، تاريخ المغرب الكبير ، مؤسسة تاكالت الثقافية ،  8) 

غرب األقصى ، تحقيؽ كلدم المؤلؼ جعفر كمحمد ، دار ( الناصرم ، االستقصاء ألخبار دكؿ الم 1) 
 . 127ص ،  1جـ ،  1997 ، المغرب ،الكتاب ، الدار البيضاء 

( ابف فضؿ ا العمرم ، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ، السفر الرابع ، ممالؾ اليمف كالغرب  2) 
 2003قافي ، اإلمارات العربية المتحدة ، اإلسبلمي كقبائؿ العرب ، تحقيؽ حمزة أحمد عباس ، المجمع الث

 . 139ػ  138ـ ، ص 
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ـ( كىك مف المؤرخيف القدامى أف  870ىػ /  257ابف عبد الحكـ )ت كيرل  
، يأتي بعده المغرب األكسط كيمتد مف مدينة بجاية أك (3)إفريقية تعد أكؿ أقاليـ المغرب

تاىرت شرقان إلى كادم ممكية كجباؿ تازا غربان، كتعددت عاصمتو بتعدد الدكؿ التي 
مف كادم ممكية كجباؿ تازا شرقان حتى الساحؿ حكمتو، يأتي بعده المغرب األقصى، كيمتد 

، كتعددت عاصمتو أيضان بتعدد الدكؿ التي  (4)المغربي عمى المحيط األطمسي غربان 
 حكمتو.

 فببلد المغرب في العصر الكسيط كانت تنقسـ إلى ثبلثة أقاليـ كىي:

 المغرب األدنى ػ إفريقية. -

 المغرب األكسط. -

 المغرب األقصى. -
ى أف لفظ إفريقية كاف معركفان عند المسمميف األكائؿ فقد عرؼ ىذا تجدر اإلشارة إل

ـ( عندما طمب منو  644ػ  634ىػ /  23ػ  13المفظ في عيد الخميفة عمر بف الخطاب )
، كما عرؼ  (1)ـ( السماح بفتح إفريقية فأجابو بالرفض 664ػ  592عمرك بف العاص )

ػ  661ىػ /  60ػ  41كية بف أبي سفياف )عند الخمفاء الذيف جاءكا مف بعده ففي عيد معا
ـ( نصان عمى لساف عقبة  1312ىػ /  712ـ(  أكرد ابف عذارل المراكشي )ت بعد  680

ـ( فاتح إفريقية كىك قكلو: "إف إفريقية إذا دخميا إماـ أجابكه إلى  683ػ  622بف نافع)

                                                 

 .  69( سعد زغمكؿ عبد الحميد ، مرجع سابؽ ، ص  3) 

 . 4( محمد عمي دبكز ، مرجع سابؽ ، ص  4) 

فريقية كزىادىـ كعبادىـ كسير مف  1)  ( أبك بكر المالكي ، رياض النفكس في طبقات عمماء القيركاف كا 
، ككذلؾ أبك عبد ا القضاعي ،  5ص،  1كأكصافيـ ، تحقيؽ حسيف مؤنس ، جأخبارىـ كفضائميـ 

 . 14ص ،  1جـ ،  1985الحمة السيراء ، تحقيؽ حسيف مؤنس ، دار المعارؼ ، القاىرة ، 
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ر، فأرل لكـ يا معشر اإلسبلـ، فإذا خرج منيا رجع مف كاف أجاب منيـ لديف ا إلى الكف
 .(2)المسمميف أف تتخذكا بيا مدينة تككف عزان لئلسبلـ إلى أخر الدىر"

شارة كاضحة عمى أف إفريقية ىي الببلد الكاقعة حكؿ   كفي النص السابؽ دليؿ كا 
مدينة القيركاف، كىناؾ مف يرل مف المؤرخيف أف تقسيـ العالـ اإلسبلمي إلى مغرب 

ػ  775ىػ/169ػ  158العباسية في عيد الخميفة الميدم ) كمشرؽ ظير في عيد الدكلة
ـ(  787ػ786ىػ/170ػ169ـ( الذم قسـ دكلتو بيف كلديو اليادم)786

  .(3)ـ(فعيد بالمشرؽ إلى اليادم كالمغرب إلى الرشيد810ػ787ىػ/193ػ170كالرشيد)

يدم كيرل آخركف أف ىذا التقسيـ اإلدارم يرجع إلى الرشيد نفسو، كليس ألبيو الم 
فالرشيد قد قسـ دكلتو بيف كلديو األميف كالمأمكف عمى نفس النسؽ السابؽ، أما المدلكؿ 

حتى المحيط  الجغرافي لممغرب عند المؤرخيف المسمميف فيك كؿ ما يمي مصر غربان 
  .(4)األطمسي

أما بشأف تسمية إفريقية بيذا االسـ فقد سميت بذلؾ عمى عدة أقكاؿ أشيرىا نسبة 
ىػ/  808ػ 732، كيؤكد ىػذا الرأم المؤرخ ابف خمػدكف )(1)بف قيس بف صيفيإلى إفريقش 

، كقيؿ سميت (2)ـ( حيث يقػكؿ:" كىك الذم افتتح إفريقية، كبو سميت"1406ػ  1332
 ...(3)إفريقية ألف قكمان مف األفارقة سكنكىا

                                                 

( ابف عذارل المراكشي ، البياف المغرب في أخبار األندلس كالمغرب ، الجزء األكؿ تحقيؽ كمراجعة  2) 
 . 19يفي بركفنساؿ ، ص ج . س ككالف  كل

 . 61( سعد زغمكؿ عبد الحميد ، مرجع سابؽ ، ص  3) 

 . 63ػ  61، ص  نفسو( المرجع  4) 

 . 117، ص  1( الناصرم ، مصدر سابؽ ، ج 1) 

 . 195ـ ، ص  1984، دار القمـ ، بيركت . لبناف ،  6( ابف خمدكف ، تاريخ ابف خمدكف ، ج  2) 

ار في عجائب األمصار ، نشر كتعميؽ سعد زغمكؿ عبد الحميد ، دار ( مؤلؼ مجيكؿ ، االستبص 3) 
 . 113ػ  112) د ػ ت ( ، ص ، المغرب  ، النشر المغربية ، الدار البيضاء  
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ـ( فقاؿ:"إف اسـ إفريقية أمر اختمؼ فيو، 1737ىػ/1149أما الكزير السراج )ت 
فقيؿ إفريقش غزا نحك المغرب حتى كصؿ طنجة كبناىا فسميت إفريقية باسمو ،كسمكا 
األفارقة كبمدىـ إفريقية ألنيـ مف كلد فارؽ بف مصر، كيجكز فتح الراء ككسرىا ألف 
الكزنيف مكجكداف في أسماء العرب، إال أف الكسر أرجح كأشير ألنو األكثر، ككذلؾ 

 .(4)ءىا صافية" سميت إبريقية مف البريؽ ألف سما

كيذكر البكرم سبب تسمية إفريقية فيقكؿ:"قاؿ قـك إنيا إفريقية أم صاحبة السماء 
كقاؿ آخركف سميت إفريقية ألف إفريقش بف أبرىة بف الرائش غزا نحك المغرب ... كباسمو 
سميت ... كقيؿ سميت بأفريؽ بف إبراىيـ ... كقاؿ قـك إنما سمكا األفارقة كبمدىـ إفريقية 

نيـ مف كلد فارؽ بف مصريـ كقد زعمكا أف اسـ إفريقية ليبية سميت ببنت يافكه بف أل
 .(5) يكنش الذم بني مدينة منفيش بمصر، كىي التي ممكت إفريقية "

كقاؿ ابف عبد الحكـ:" إنما سمكا األفارقة...ألنيـ مف كلد فارؽ بف بيصر ككاف 
إلى إفريقية فباألفارقة سميت  فارؽ بف بيصر قد حاز لنفسو مف األرض ما بيف برقة

، كيكافقو ياقكت الحمكم فيذكر:"إف إفريقية سميت بفارؽ ابف بيصر بف حاـ بف (6)إفريقية"
  (1)نكح، كأف أخاه مصر لما حاز لنفسو مصر حاز فارؽ إفريقية"

ـ( فقاؿ إنيا سميت إفريقية ألنيا فرقت بيف 1698ىػ/1110أما ابف أبي دينار)ت
كالذم يفرؽ بيف االثنيف ىك األحسف، كىذا يدؿ عمى أف إفريقية مف المشرؽ كالمغرب، 

                                                 

( الكزير السراج ، الحمؿ السندسية في األخبار التكنسية ،  تقديـ كتحقيؽ محمد الحبيب الييمة ، دار  4) 
 . 509ػ  508ص ،  1جـ ،  1985اف ، الغرب اإلسبلمي ، بيركت . لبن

ـ ، ص  1992( أبك عبيد البكرم ، المسالؾ كالممالؾ ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت . لبناف ،  5) 
188 . 

 1996( ابف أعيف القرشي ، فتكح مصر كأخبارىا ، تحقيؽ محمد الحجيرم ، دار الفكر ، بيركت ،   6) 
 . 314ص ، 1جـ ، 

 . 228، ص  1، مصدر سابؽ ، ج( ياقكت الحمكم  1) 
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أحسف ببلد المغرب ألنيا أكسطو كخير األمكر أكسطػػػػيا، كىي بمد عظيـ جمع جميع 
 . (3)، ككذلؾ قيؿ إنيا سميت بذلؾ ألنيا فرقت بيف مصر كالمغرب(2)المحاسف

نو يصعب عمى الباحث نتيجة لما سبؽ ذكره كحياؿ ىذا الخبلؼ بيف المؤرخيف فإ
الكصكؿ إلى نتيجة محددة بشأف حدكد إفريقية، كأصؿ تسميتيا إال أنو يبدك لمباحث أف 
لفظ إفريقية بالكسر ىك األرجح لكركده عند أكثر المؤرخيف، كأنيا ىي المغرب األدنى 

فريقيا الرقعة الجغرافية الكاقعة بيف مدينة طرابمس شرقان حتى مدينة بجاية غربان ، أما لفظ أ
 باأللؼ الممدكدة فيك اسـ يدؿ عمى القارة بأكمميا.

 أحوال إفريقية)المغرب األدنى( في القرن السابع اليجري  المطمب الثاني:
ـ مف طرابمس شرقان حتى 1229ىػ/  626قامت الدكلة الحفصية بإفريقية سنة

ـ(، 1195ػ 1174ىػ /626ػ 569)(4)بف أبي حفص مدينة بجاية غربان كتنسب إلى عمر
كيعتبر محمد ،  (5)كتعتبر فرعان مف الدكلة المكحدية في حيف اعتبرىا البعػض امتدادان ليا

ـ( أقكل خمفاء الدكلة الحفصية يقكؿ  1277ػ  1249ىػ/  675ػ 647الممقب بالمستنصر)
ـ("كاف محمد ممكان 1363ػ 1296ىػ/ 764ػ  696عنو المؤرخ صبلح الديف الصفدم )

، متحيبلن عمى بمكغ قصده ... كىك ذك غراـ بالعمارات كالممذات، عظيمان شجاعان سؤكسان 
 .(1)تزؼ إليو كؿ ليمة جارية"

                                                 

( ابف أبي دينار ، المؤنس في أخبار إفريقية كتكنس ، تحقيؽ كتعميؽ محمد شماـ ، المكتبة العتيقة ،  2) 
 . 20ػ  19ىػ ، ص  1387تكنس  ،نيج جامع الزيتكنة 

  ػ 12، كمحمد عمي دبكز ، مرجع سابؽ ، ص  228، ص  1( ياقكت الحمكم ، مصدر سابؽ ، ج 3) 

( ابف الشماع ، األدلة البينة النكرانية في مفاخر الدكلة الحفصية ، تحقيؽ الطاىر محمد المعمكرم ،  4) 
 . 49ػ  48ـ ، ص  1984الدار العربية لمكتاب ، ليبيا . تكنس ، 

(  حسف حسني عبد الكىاب ، خبلصة تاريخ تكنس ، تقديـ كتحقيؽ حمادم الساحمي ، دار الجنكب  5) 
 . 90ـ ، ص  2001،  تكنس، لمنشر  

، ص  5ـ ، ج 1974( الصفدم ، الكافي بالكفيات ، اعتناء س . ديد رينغ ، دار فرانز بفيسبادف ،  1) 
203 . 
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شيدت الدكلة الحفصية أزىى عصكرىا مف االزدىار االقتصادم كالسياسي 
كاالستقرار في عيد الخميفة المستنصر الحفصي، باإلضافة إلى تمكنيا مف القضاء عمى 

أتتو بيعة الدكؿ المجاكرة مثؿ بني زياف في المغرب حممة لكيس التاسع الصميبية، ك 
األكسط كبني مريف في المغرب األقصى كبني األحمر في غرناطة، كبيعة شريؼ مكة 

الذم كلي إمارة مكة المكرمة ألكثر  (2)ـ( 1301ػ  1214ىػ/701ػ 611ابف نمي)
مف السكداف  ، كما جاءتو سفارات(3)( سنة بعد سقكط الخبلفة العباسية في بغداد50مف)

كأكركبا، كاستطاع أف يحقؽ مكانة كبيرة بيف حكاـ عصره بحيث كصؼ المؤرخ ابف 
( سنة 28كقد طالت فترة حكمو إلى ) (4)خمدكف فترة حكمو بأنيا)أعز أياـ الدكلة الحفصية(

 .(5)كخمسة أشير كاثني عشر يكمان 

ػ ى675ذم الحجة 12المستنصرالخميفة أصيبت الدكلة الحفصية بعد مكت 
بفكضى كاضطراب سياسي كبي، عرؼ بعيد االضمحبلؿ األكؿ ، فقػد  (6)ـ1277ػ 5ػ16/

ـ( الذم لقب بالكاثؽ، 1280ػ 1277ىػ/ 679ػ 675)تكلػى الخبلفة مف بعده كلده يحيي
، (7)كلـ يستطع الحفاظ عمى كحدة الدكلة فأصابيا الكىف، كتراجع أمرىا إلى آخر عيدىا

االضطرابات، كازدادت الصراعات بيف كبار رجػػػػاؿ الدكلة كما كثرت في عيػػػده الفتف ك 

                                                 

ىػ 621( جميمة مبطي المسعكدم ، المظاىر الحضارية في عصر دكلة بني حفص منذ قياميا سنة  2) 
 4، ص  2000ل ، السعكدية ، ر امعة أـ القىػ  رسالة ماجستير في التاريخ اإلسبلمي ، ج893كحتى سنة 

 . 5ػ 

ـ ص  1997( عبادة كحيمة ، المغرب في تاريخ األندلس كالمغرب ، المطبعة اإلسبلمية ، القاىرة ،  3) 
128  

 . 676، ص  6( ابف خمدكف ، مصدر سابؽ ، ج 4) 

ـ ، ص  1966كنس ، ( الزركشي ، تاريخ الدكلتيف المكحدية كالحفصية ، تحقيؽ محمد ماضكر ، ت 5) 
40 . 

 . 381ػ  380، ص  6( ابف خمدكف ، مصدر سابؽ ، ج 6) 

ـ ،  1988( أحمد الطكيمي ، في الحضارة العربية التكنسية ،  منشكرات دار المعارؼ ، سكسة ،  7) 
 . 28ص 
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، كفػػػي ذلػؾ يقػػكؿ المػػؤرخ ابػػػػف أبي الضياؼ  (1)فأفمت زمػػاـ األمػػػػكر مػػف يده
ـ( في كتابو إتحاؼ أىؿ الزماف بأخبار ممكؾ تكنس كعيد 1874ػ1803ىػ/1291ػ1217)

، األمر الذم (2)استبداد كزيره الغافقي"" كساءت سيرة الكاثؽ  كفسدت بطانتو مف :األماف
بمعنى  (3)حدا بابف خمدكف إلى القكؿ عف الدكلة الحفصية ) ثـ رجعت مف بعده أدراجيا(

 بدأت في الضعؼ التدريجي.

كلـ يدـ حكػػػـ الكاثؽ الحفصي طكيبلن بسبب ثكرة عمو أبي إسحػػػاؽ إبراىيـ  
يان في ببلط بني األحمر في كنؼ ـ( الذم كاف الجئان سياس1283ػ1234ىػ/682ػ631)

ـ( منذ فشؿ ثكرتو عمى أخيو 1302ػ1272ىػ/701ػ671ممؾ غرناطة محمد الثاني )
 .(4)المستنصر

كقد غادر مدينة غرناطة إلى تممساف عاصمة الدكلة الزيانية يتحيف الفرصة  
ى كلـ تكد تمضي فترة حت، بالكصكؿ إلى كرسي حكـ السمطنة الحفصية (5)لتحقيؽ أىدافو

اتصؿ بو كالي بجاية محمد بف أبي ىبلؿ يبايعو سمطانان لمدكلة الحفصية، كتمكف مف 
ـ بدعـ مف ممؾ أراغكف بيدرك 1280ىػ/أبريؿ678دخكؿ تكنس في أكاخر ذم الحجة 

ـ( ككاف ممؾ أراغكف ييدؼ مف مساعدتو ألبي إسحاؽ ليجعمو 1285ػ1276الثالث)
ية، كمف بينيا بطبيعة الحاؿ مشاريع التنصير، ألعكبة في يده، كلتحقيؽ مشاريعو في إفريق

                                                 

 . 118ـ ، ص  1968( ابف القنفذ ، الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية ، تكنس ،  1) 

أبي ضياؼ ، إتحاؼ أىؿ الزماف بأخبار ممكؾ تكنس كعيد األماف ، تحقيؽ محمد شماـ ، ( ابف  2) 
 . 208، ص  1ـ ، ج 1990ـ ،  1990الدار التكنسية لمنشر ، 

 . 433، ص  6( ابف خمدكف ، مصدر سابؽ ، ج 3) 

الخامس ( ركبار برنشفيؾ ، تاريخ إفريقية في العصر الحفصي مف القرف الثالث عشر إلى القرف  4) 
،  1ـ  ، ج 1988عشر  نقمو إلى العربية حمادم الساحمي  دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت . لبناف ، 

 . 71ص 

 . 106، ص نفس الجزء، المرجع نفسو(  5) 
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كىكذا نجح أبك إسحاؽ إبراىيـ في القياـ بأكؿ ثكرة عرفتيا الدكلة الحفصية، كذلؾ بفضؿ 
 .(6)مساندة الكفار حسب تعبير المستشرؽ الفرنسي ركبار برنشفيؾ

ـ كأكالده 1280ىػ/يكنيك 679كبعد دخكلو تكنس أعدـ يحيى الكاثؽ في صفر 
إال أف أبا إسحاؽ ىك  (1)كقد داـ حكـ الكاثؽ سنتيف كثبلثة أشير كعشريف يكمان   الثبلثة

اآلخر لـ يدـ حكمو طكيبلن إذ كاف ضعيؼ الشخصية سيئ التدبير، كيصفو أحػػد المؤرخيف 
، كيقػكؿ عنو المؤرخ ابف  (2)بأنو كػػػاف منغمسان في الشيكات، كمتخػػميان عف أمػكر الدكلة

" كاف ال ينظر في عكاقب األمكر...كاستكلت :ـ(1407ػ 1340ىػ/810ػ 740القنفذ )
، األمر الذم أدل (3)العرب في أيامو بتكنس عمى القرل كالمنازؿ كنيبكا األمكاؿ كالحريـ"

 إلى تردم األكضاع في الدكلة، إف لـ نقؿ زاد في تفاقميا.

 كنشبت ضده ثكرتاف ىما ثكرة أحمد بف مرزكؽ بف ابف أبي عمارة الممقب
بالدَّعي، كثكرة ابف الكزير بمدينة قسنطينة، كانت أخطرىما ثكرة ابف أبي عمارة الذم 
تحالؼ مع األمير مرغـ بف صابر بنكاحي طرابمس، كيذكر المؤرخ ابف عبد الظاىر 

ـ( أف مرغـ بف صابر أرسؿ سفارة إلى سمطاف مصر 1292ػ1223ىػ/692ػ620)
ـ( سابع 1290ػ 1279ىػ/ 689ػ 678المنصكر سيؼ الديف بف قبلكف المممككي)

                                                 

 . 110، ص  نفس الجزء،  نفسو( المرجع  6) 

. السعدييف .  ( مكسكعة تاريخ المغرب العربي ، بني حفص . بني زياف . بني مريف . بني كطاس 1) 
، الناشر مكتبة مدبكلي ، القاىرة ،  6،  5ظيكر األشراؼ العمكييف ػ دراسة في التاريخ اإلسبلمي ، ج

، أما المطكم فيذكر أف حكـ الكاثؽ داـ ثبلث سنكات كثبلثة أشير كعشريف  51ـ ، ص  1994مصر ، 
 . 250يكمان ، انظر المطكم ، مرجع سابؽ ، ص 

 . 110، ص  1، مرجع سابؽ ، ج( ركبار برنشفيؾ  2) 

 . 139( ابف القنفذ القسنطيني ، مصدر سابؽ ، ص  3) 
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سبلطيف المماليؾ مف أجؿ مساندتو في الثكرة عمى الحفصييف، فأجابو بأنو مشغكؿ 
 .(4)بالجياد، كأيده في ثكرتو عمى الدكلة الحفصية

تمكف الدَّعي بمساندة األمير مرغـ بف صابر مف القضاء عمى السمطاف أبي  
، كتكلي الحكـ (5)ـ1283يناير 28 ىػ/681شكاؿ 27إسحاؽ، كدخكؿ تكنس يـك الخميس

مكانو، أما السمطاف أبي إسحاؽ إبراىيـ فقد قتؿ بعد ىركبو إلى مدينة بجاية في ربيع 
، كلـ تطؿ مدة  (2)، بعد أف حكـ ثبلث سنكات كنصؼ(1)ـ1283ىػ/يكنيك682األكؿ

سة الزركشي سنة كخمالمؤرخ الدعي ابف أبي عمارة ىك اآلخر إذ بقي في الحكـ كما يقكؿ 
 .(3)أشير كسبعة كعشريف يكمان 

ـ( الممقب 1295ػ1245ىػ/694ػ642كتمكف أبك حفػػص عمر بف أبي زكريػػا) 
قبائؿ األعراب بزعامة شيخ قبيمة  ةسانددعي، بم1مف القضاء عمى اؿبالمستنصر الثاني، 

، (*4)ـ1284ػ7ػ 12ىػ/683ربيع الثاني25الكعكب أبي الميؿ بف أحمد، كتكلى الحكـ يـك
عيده بدأت مرحمة جديدة مف العبلقات بيف الدكلة الحفصية كمممكة أراغكف اتسمت كفي 

مف بالصداـ العسكرم، فقد كانت مممكة أراغكف تشف الغارات كاالعتداءات عمى إفريقية 

                                                 

( ابف عبد الظاىر ، تشريؼ األياـ كالعصكر لسيرة السمطاف الممؾ المنصكر ، تحقيؽ مراد كامؿ ،  4) 
 .  45ػ  44ـ ،  ص  1961الشركة العربية لمطباعة كالنشر ، 

نة الحفصية تاريخيا السياسي كدكرىا في المغرب اإلسبلمي ، دار ( محمد العركسي المطكم ، السمط 5) 
 . 260ـ ، ص  1986الغرب اإلسبلمي  بيركت ػ لبناف ، 

 . 118، ص  2( ركبار برنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 1) 

 . 250( محمد العركسي المطكم ، مرجع سابؽ ، ص  2) 

 . 50( الزركشي ، مصدر سابؽ ، ص  3) 

 

 . 120، ص  1يؾ ، مرجع سابؽ ، ج( ركبار برنشف 4) 

( عامان ، كأمو أـ كلد اسميا ظبية ، انظر  39* كانت سف السمطاف أبي حفص عمر عند تكليو الخبلفة ) 
 . 120، ص  1ركبار برنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج
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ـ احتؿ البحار 1284ىػ/683ففي سنة أجؿ السيطرة عمييا، كنشر النصرانية ىناؾ، 
 .(5)جربة كالجزر المجاكرة ليا في سكاحؿ إفريقيةـ( جزيرة 1305ػ1245ركجير دم لكريا)

منح السمطاف أبك حفص عمر األعراب حؽ دخكؿ المدف بعد أف كانت محرمة 
عمييـ كمنحيـ امتيازات مكافأة ليـ عمى مساندتيـ لو كحؽ استخبلص الضرائب كجباية 

فأدل ذلؾ إلى ضعؼ الدكلة، كعدـ تمكف سبلطينيا مف فرض  (6)محصكؿ األراضي
طرتيـ عمييا بسبب ثكرات أكلئؾ األعراب، كتمردىـ باستمرار عمى الدكلة، كقد الحظ سي

ـ حالة 1290ىػ/689ـ( الذم مػػرَّ بالمنطقة سنة1301ػ1245ىػ/700ػ643العبدرم)
الفكضى كالخراب كانعداـ األمف في تمؾ الفترة فكاف النصارل يشنكف اليجمات عمى المدف 

، كبذلؾ لـ يتمكف أبك حفص مف (1)كف فسادان في الدكاخؿالساحمية ، بينما األعراب يعيث
السيطرة عمى الدكلة الحفصية التي كانت تتفكؾ كتعصؼ بيا ثكرات األعراب كالطامحيف 

 إلى العرش، كالمؤامرات الخارجية مف قبؿ مممكة أراغكف.

 انقسام الدولة الحفصية :
ي عيد السمطاف أبي بمغت الدكلة الحفصية حالة متردية مف الضعؼ كاالنقساـ ف

حفػص عمػر فقد أعمف عبد الممؾ بف مكي صاحب مدينة قابس تأييده ألبي زكريا بف أبي 
ـ، كما انفصمت منطقة الزاب شرقي 1294ىػ/639إسحاؽ إبراىيـ صاحب بجاية منذ سنة
، ككذلؾ قاـ الكعكب بثكرة ضد الدكلة سنة (2)الجزائر عف سمطة أبي حفص عمر

كأخذت سمطة أبي حفص ، (3)خبلليا المدف كالمزارع كالحقكؿـ ىاجمكا 1306ىػ/705
عمر تضعؼ شيئان فشيئان بسبب ثكرات األعراب، كتمردىـ عميو عدة مرات حيث لـ يستطع 

                                                 

 1287ػ  1121ىػ /  686ػ  515( محمد أحمد أبك الفضؿ ، شرؽ األندلس في العصر اإلسبلمي )  5) 
 ػ   180ـ ، ص  1996راسة في التاريخ السياسي كالحضارم ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، ـ ( د

 . 43، ككذلؾ الزركشي ، مصدر سابؽ ، ص  392، ص  6( ابف خمدكف ، مصدر سابؽ ، ج 6) 

 . 41ـ ، ص  1968( العبدرم ، رحمة العبدرم ، تحقيؽ محمد الفاسي ، الرباط ،  1) 

 . 239لعركسي المطكم ، مرجع سابؽ ، ص ( محمد ا 2) 

 . 289ػ  288( المرجع نفسو ،  3) 
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ضبط أمكر الببلد فحاكؿ بعض الكالة االستقبلؿ كاالنفصاؿ مثؿ ابف مكي في مدينة 
  .قابس

عسكرية لتأديب أكلئؾ بعد عكدتو مف حممة عمر كتكفى السمطاف أبك حفص  
ـ  بعد أف دامت فترة حكمو أحد 1295ػ 11ػ 4ىػ/694ذم الحجة 25األعراب يـك الجمعة

، كىي مدة طكيمة إذا قكرنت بالسنكات السبع التي (4)عشر عامان كثمانية أشير إال يكميف
 ، كتكلى حكـ(5)كتبدؿ فييا ثبلثػة حكػاـ انتيت حياتيـ عػمى أبشع الصكر)القتؿ( ،سبقتو

ىػ/ 709ػ 679الدكلة مف بعده السمطاف أبك عصيدة محمد بف الكاثؽ بف المستنصر)
، ككانت أمكر الدكلة في عيده ألبي (6)(عامان 15ـ(، كعمػره لـ يتجاكز)1309ػ 1280

زكريا ابف المحياني الذم استبد برئاسة المكحديف ، كتدبير شؤكف الدكلة، كيبدك أنو حاكؿ 
 ـ إال أنو لـ يتمكف مف ذلؾ. 1296ىػ/695استرجاع بجاية سنة 

انقسمت الدكلة الحفصية في عيد أبي حفص عمر إلى قسميف أحدىما مركزه 
تكنس، كاآلخػر مركزه مدينة بجاية، حيث تمكف أبك زكريا بف أبي إسحاؽ إبراىيـ مف بسط 

، (1)نفكذه عمى القسـ الغربي مف السمطنة الحفصية ، كجعؿ مف مدينة بجاية عاصمة لو
ـ، 1309ىػ/ 709ـ كظؿ ىذا القسـ مف الدكلة منفصبلن حتى سنة 1285ىػ/684سنة منذ 

فبعد أف تغمب أبك حفص عمر عمى الدَّعي ظير لو ابف أخيو أبك زكريا يحيي بف أبي 
إسحاؽ إبراىيـ المكجكد بتممساف الذم أخذ يطالب بحقو في الحكـ ، كيجمع األنصار 

إلى إفريقية، كبايعتو بعػض القبائؿ، كاستطاع  كالرجاؿ لمناىضة عمو كمحاربتو كالتكجو
 .(2)السيطرة عمى مدينة بجاية كقسنطينة كتمقب بالمنتخب إلحياء ديف ا

                                                 

 . 141، ص  1( ركبار برنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 4) 

( عبد العزيز الدكالتمي ، مدينة تكنس في العيد الحفصي ، تعريب محمد الشابي كعبد العزيز  5) 
 . 62ـ  ، ص  1981 ، تكنس ،الدكالتمي  دار سراس لمنشر 

 . 282ػ  281( محمد العركسي المطكم ، مرجع سابؽ ، ص  6 )

 . 134، ص  1( ركبار برنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 1) 

 . 700، ص  6( ابف خمدكف ، مصدر سابؽ ، ج 2) 
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ـ فخمفو كلده 1301ىػ/700ظؿ السمطاف أبك زكريا يحكـ ببجاية حتى كفاتو سنة 
حاكـ أبك البقاء خالد الذم ماؿ إلى التيدئة، كتفاكض مع السمطاف محمد بف أبي عصيدة 

 (3)ـ1308ىػ/ 708إلقرار السمـ كالكحدة بيف الشطريف الشرقي كالغربي، كفي سنة تكنس 
ناف عمى أف يتكلى الباقي عمى قيد الحياة منيما بعد كفاة اآلخر حكـ سمطنتو، ااتفؽ السمط

 تكنس كبجاية . (4)كبذلؾ تتكحد السمطنتاف

لـ  (5)ـ15/9/1309ىػ/709ربيع الثاني10بعد كفاة السمطاف أبي عصيدة يـك
تمتـز الحاشية في تكنس باالتفاؽ المشار إليو، كبدؿ أف يبادر المكحدكف في تكنس بمبايعة 
صاحب بجاية حسب مقتضى شركط الصمح المكقعة بيف الطرفيف بادركا بمبايعة أحد 
األمراء الحفصييف كىك أبك بكر بف عبد الرحمف بف أبي بكر الممقب بالشييد، كلما عمـ 

اء بذلؾ بادر بالتكجو إلى تكنس بعد أف كقؼ معو عرب الكعكب، كاستطاع أبك البق
ـ بعد أف دامت 1309أكتكبر 2ىػ/ 709ربيع اآلخر 27بكر يـك الجمعػة  ادخكليا كقتؿ أب

 .(1)( يكمان 17كاليتو)

كبمقتؿ األمير الحفصي)الشييد( أعاد أبك البقاء الكحدة الحفصية مف جديد إال  
د االستقرار إلفريقية، كما أنيا لـ تدـ طكيبلن، كلـ يستتب األمر في أف ىذه الكحدة لـ تع
إذ لـ تمبث أف نشبت ضده عدة ثكرات، باإلضافة إلى انشغالو بمذاتو  تكنس ألبي البقاء

ـ(" لما ممؾ السمطاف أبك  1464ىػ/869كليكه عف أمكر الدكلة كما يقكؿ ابف الشماع )ت

                                                 

 . 145، ص  1( ركبار برنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 3) 

 . 458( ممدكح حسيف ، مرجع سابؽ ، ص  4) 

 . 156، ص  1، كبرنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 141سابؽ ، ص ( ابف أبي دينار ، مصدر  5) 

 157، ص  2، كبرنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 310( محمد العركسي المطكم ، مرجع سابؽ ، ص  1) 
. 
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، كبذلؾ أصبح (2)و، كترؾ الجند كسياسة الممؾ"البقاء خالد تكنس عكؼ عمى ليكه كلذت
 ىناؾ ثبلثة أشخاص يطالبكف بممؾ الدكلة كىـ:

 .[ . أبك البقاء خالد في تكنس1]

 [ . أبك بكر أخكه كالي مدينة قسنطينة.2]

 [ . أبك يحيي زكريا أحمد ابف المحياني شيخ المكحديف.3]

ي عصيدة، كيظير أنو لـ فمقد كاف ابف المحياني مف رجاالت الدكلة في عيد أب
يكف راضيان عف االتفاؽ القاضي بتكحيد بجاية كتكنس فعـز عمى االنسحاب مف الحياة 

، كلما قدـ مف الشرؽ كرأل (3)السياسية، كالتخمي عف أمكر الدكلة، كالسفر إلى الحج
اضطراب الدكلة عمى أبي البقاء دعا لنفسو ، كساندتو في ذلؾ أعراب الكعكب كممكا 

جمادل  02البقاء كتكلي الحكـ يـك  ا، كاستطاع دخكؿ تكنس، كقتؿ أب(4)كصقمية أراغكف
، إال أنو لـ يتمكف مف ضبط األمكر كعاد االنقساـ إلى (5)ـ1311ىػ/711األكلى سنة 

 .(1)الدكلة الحفصية مف جديد، كانفصمت عف سمطتو كؿ مف بجاية كقسنطينة

ف كصقمية، كذلؾ بإيياميما باإلضافة إلى محاكلتو كسب مساندة ممكي أراغك 
/ ىػ717برغبتو في التنصر، كفي النياية آؿ بو األمػر إلى مغػادرة تكنس في أكائؿ سنة 

 .(2)ـ بعد أف جمع قدران كبيران مف األمكاؿ متجيان إلى مدينة طرابمس1317

                                                 

( ابف الشماع ، األدلة البينة النكرانية في مفاخر الدكلة الحفصية ، تحقيؽ كتقديـ الطاىر محمد  2) 
 . 85ـ ، ص  1936كتاب  ليبيا . تكنس ، المعمكرم ، الدار العربية لم

( التجاني ، رحمة التجاني ، تحقيؽ حسف حسني عبد الكىاب ، الدار العربية لمكتاب  ، ليبيا . تكنس  3) 
 . 128ـ ، ص  1981، 

 . 459( ممدكح حسيف ، مرجع سابؽ ، ص  4) 

  نفسو ، نفس الصفحة . ( المرجع  5) 

 . 317ػ  316جع سابؽ ، ص ( محمد العركسي المطكم ، مر  1) 

 . 459( ممدكح حسيف ، مرجع سابؽ ، ص  2) 
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، كفكض (3)ككانت مدة حكـ ابف المحياني ست سنكات كثبلثة أشير كنصؼ 
اب حمزة بف عمر بف أبي الميؿ، عساه ينجح في القضاء عمى تمرد األمر إلى شيخ األعر 

أبناء قبيمة الكعكب كتكلى الحكـ مف بعده في تكنس ابنو محمد أبك ضربة سمطانان عمى 
، مف قبائؿ األعراب (4)إفريقية، كلـ تستقـ لو األمكر ىك اآلخر بسبب كثرة الخارجيف عميو

كبفرار ابف المحياني ازدادت ، راد األسرة الحفصيةبإفريقية، كالمتنازعيف عمى العرش مف أف
مأساة الببلد، كاضطربت أحكاليا الداخمية ككاف ىناؾ ثبلثة مطالبيف بالعرش الحفصي 

 كىـ:

 [ . أبك ضربة الذم استكلى عمى غرب الببلد.1]

 [ . أبك بكر الحفصي الذم حكـ بجاية ثـ استكلى عمى تكنس.2]

 .(5)لى قابس ثـ إلى طرابمس[ . ابف المحياني الذم فر إ3]

كاف القسـ الغربي مف الدكلة الحفصية كعاصمتو مدينة بجاية تحت حكـ أبي بكر 
ـ( الذم استطاع أف 1346ػ 1293ىػ/747ػ 692ابف أبي زكريا بف أبي إسحاؽ إبراىيـ)

ـ بعد أف 1318يكنيك  8ىػ/ 718ربيع الثاني 7ينيي ىذا الصراع كيستكلي عمى تكنس في
خمفان لكالده الفار ابف المحياني، كبذلؾ استطاع  (1)ضربة مدة تسعة أشير حكميا أبك

السمطاف أبك بكر أف يعيد الكحدة الحفصية مف جديد بعد أف فر أبك ضربة إلى مدينة 
 .(2)( سنة28الميدية  كاستمرت فترة حكمو مدة)

س، تجدر اإلشارة إلى أف مممكة أراغكف كانت ليا عبلقات مع كؿ مف بجاية كتكن
كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الحركة الصميبية في إفريقية ، بينما كانت الدكلة الحفصية تتفتت 

                                                 

 . 143( ابف أبي دينار ، مصدر سابؽ ، ص  3) 

 . 163، ص  2( ركبار برنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 4) 

 . 328( محمد العركسي المطكم ، مرجع سابؽ ، ص  5) 

 . 163، ص  1( ركبار ببرنشفيؾ ، مرجع سابؽ ، ج 1) 

 . 174مرجع نفسو ، نفس الصفحة ، ص ( ال 2) 
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كتنقسـ كبالتالي تضعؼ مما أدل بالسبلطيف الحفصييف إلى اتباع سياسة السمـ 
 كاالسترضاء لمدكؿ المجاكرة ليـ ، كمف بينيا مممكة أراغكف كغيرىا مف الممالؾ المسيحية.

ة يصؼ أحد المؤرخيف حالة تكنس عاصمة الدكلة كمف الناحية االقتصادي
الحفصية فيقكؿ كانت تكنس سكقان رائجة بالتجارة، كمركزان لمعمـ إال أف غيرىا مف المدف 

، كىكذا فإف ظركؼ الدكلة الحفصية  (3)بإفريقية كانت تحت سيطرة المسيحييف أك البدك
اعات الداخمية بيف أبناء كانت سيئة جدان تعميا الفكضى كاالضطرابات السياسية كالنز 

البيت الحفصي، باإلضافة إلى ثكرات األعراب المستمرة كدخكليـ إلى المدف  ككثرة 
ـ( 1340ىػ/741الطامعيف في الكصكؿ إلى الحكػػػػػػػـ، كيصؼ المػػؤرخ ابف أبي زرع )ت

كالفتف حالة إفريقية في تمؾ الفترة فيقكؿ:" إف الببلد تضطـر ناران قد تكالى عمييا الخراب 
كالقحط كالغبلء الشديد كالخكؼ بالطرقات، كقد تكالب العدك عمى أكثر ببلد المسمميف 

 .(4)باألندلس"

ىػ 689أمػػػا الرحػػػػالة العبدرم الذم مر بالمنطقة في طريقو إلى الحج سنة  
ـ فيصؼ أحكاؿ مدينة باجة بإفريقية بقكلو:" إف أىميا ال يفارقكف السكر خكفػان مف 1290/
، كيجمؿ (5)عرباف، كأنيـ يستعدكف لدفف الجنائز كما يستعدكف ليـك الضػراب كالطعػاف"ال

 ،بقػكلو: "ىي... اآلف شديدة اإلىماؿ غير سديدة األحكاؿفي مكضع أخر كصؼ إفريقية 
دامسة كالميؿ الحالؾ، عمرانيا خراب، كغدرانيا سراب، كعنكانيا يباب،  ،طامسة المسالؾ

اف النطؽ، كيضيؽ في تبياف خبلئيا عناف التمفيؽ، حمت بيا يكؿ عف كصؼ فنائيا لس

                                                 

ـ ، ص  1981( زاىر رياض ، شماؿ أفريقيا في العصكر الكسطى ، مكتبة األنجمك المصرية ،  3) 
153  

( ابف أبي زرع ، األنيس المطرب بركض القرطاس في أخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس ، دار  4) 
 . 251ػ  250ـ ، ص  1972المنصكر ، الرباط ، المغرب ، 

 . 38ػ  37( العبدرم ، مصدر سابؽ ، ص  5) 
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حف  ال يسمكيا إال مخاطر،  اآلفات كالمحف، كشفي منيا الدىر عمى عقد ليا مف حقكد كا 
 .(1)كال يعدـ مف عربانيا إيبلـ خاطر قد استكل لدييـ الصالح كالطالح "

كاستيبلء العرباف  كيصؼ كذلؾ غابة الزيتكف بإفريقية بأنيا"معطمة لفساد الببلد 
األمر  (2)عمييا فانقطعت منفعتيا رأسان حتى صار الزيت بإفريقية مجمكبان مف جزيرة جربة"

 الذم يقدـ صكرة كاضحة لؤلكضاع في إفريقية.

كقد شيدت إفريقية خبلؿ تمؾ الفترة ىجمات صميبية متكررة خاصة عمى المدف 
زعميا المنصر ريمكند لكؿ بدعـ الساحمية باإلضافة إلى نشاط حركة التنصير التي ت

 كتشجيع مف مممكة أراغكف كالبابكية.

 الخاتمة : 
نستخمص مما سبؽ أف المؤرخيف قد اختمفكا حكؿ إفريقية إال أف الرأم الراجح أنيا 
الرقعة الجغرافية الممتدة بيف مدينة طرابمس شرقان إلى مدينة بجاية غربان، كما اختمفكا حكؿ 

سـ إال أف الرأم الراجح ىك أنيا سميت نسبة إلى إفريقيش الذم سبب تسميتيا بيذا اال
غزاىا، كأما بشأف أحكاليا السياسية فقد شيدت أزىى عصكرىا أياـ حكـ المستنصر 
الحفصي الذم استطاع ىزيمة حممة لكيس التاسع ممؾ فرنسا الصميبية عمى تكنس ، ككاف 

ات األعراب الذيف لـ يخضعكا السبلطيف الحفصيكف ال يسيطركف عمى الببلد بسبب ثكر 
لمحككمة المركزية ، كساندكا الطامعيف كالثائريف، فكاف السبلطيف الحفصيكف يتغيركف 
كيتبدلكف بسبب ثكرات أكلئؾ األعراب، كفي كثير مف األحياف يتـ قتميـ، ككانت الممالؾ 

صكليـ إلى النصرانية تحيؾ المؤامرات كالدسائس كالفتف ، كتساند المكاليف ليا مف أجؿ ك 
 العرش الحفصي.

في كقت كانت فيو الثقافة اإلسبلمية تدخؿ إلى أكركبا عف طريؽ األندلس 
كصقمية مما أدل إلى خكؼ رجاؿ الكنيسة مف ىذه الثقافة التي جاءت بعمـك عقمية رأكا 
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فييا خطران عمى الديانة المسيحية، كقد كانت أحد األسباب لنشأة حركة التنصير في أكركبا 
 ؼ رجاؿ الكنيسة مف بابكات كقساكسة مف الديف اإلسبلمي كدخكلو إلى أكركبا.ىك خك 

باإلضافة إلى نشاط حركة التنصير في تمؾ الفترة، كمف أشير المنصريف الذيف 
عممكا بإفريقية ريمكند لكؿ، كرمكند مارتي الذم اقنع الممؾ لكيس بتكجيو الحممة الصميبية 

 مطانيا المستنصر الحفصي.الثامنة إلى إفريقية لغرض تنصير س
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 قائمة المصادر والمراجع
 ـ ( . 1282ىػ /  681[ . ابف خمكاف ، أبك العباس شمس الديف أحمد ) ت 1] 

، تحقيؽ إحساف عباس ، دار صادر ، بيركت . لبناف   1كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ، ج 
 ـ . 1978

 ـ ( . 1094ىػ /  487ألندلسي ) ت [ . البكرم ، أبك عبيد ا2]
 ـ . 1992المغرب في ذكر ببلد إفريقية كالمغرب ، تكنس ، 

 [ . السيد عبد العزيز سالـ .3]
 ـ . 1966المغرب العربي الكبير ، العصر اإلسبلمي ، الدار القكمية لمطباعة ، اإلسكندرية   
 [ . عصاـ الديف الفقي .4]
 ـ . 1984نيضة الشرؽ ، جامعة القاىرة ،  تاريخ المغرب كاألندلس ، مكتبة 
 [ . سعد زغمكؿ عبد الحميد .5]
 تاريخ المغرب العربي ، منشكرات منشأة المعارؼ ، اإلسكندرية . 
 ـ ( . 1229ىػ /  626[ . الحمكم ، أبك عبد ا شياب الديف ياقكت ) ت 6]

 . ، دار الفكر ، بيركت . لبناف ، ) د ػ ت (  1معجـ البمداف ، ج 
 [ . ممدكح حسيف .7]
 ـ  1998،  1الحركب الصميبية في شماؿ إفريقية كأثرىا الحضارم ، دار عمار ، األردف ، ط  
 [ . عمي محمد الصبلبي .8]

 ـ . 1998صفحات مف تاريخ ليبيا اإلسبلمي كالشماؿ اإلفريقي ، دار البيارؽ ، األردف ، 
 ـ ( . 1250ىػ /  647[ . المراكشي ، عبد الكاحد محي الديف ) ت 9] 
 ـ . 1949المعجب في تمخيص أخبار المغرب ، تصحيح محمد سعيد العرياف ، القاىرة ،  
 ـ ( . 1981ىػ /  1402[ .  محمد عمي دبكز ) ت 10]
 ـ . 2010تاريخ المغرب الكبير ، مؤسسة تاكالت الثقافية ،  
 ـ ( . 1879ىػ /  1315[ . الناصرم ، شياب الديف أبك العباس ) ت 11]

، تحقيؽ كلدم المؤلؼ جعفر كمحمد ، دار  1االستقصاء ألخبار دكؿ المغرب األقصى ، ج
 ـ  1997الكتاب ، الدار البيضاء ، 

 ـ ( . 1349ىػ /  749[ . العمرم ، أحمد بف يحيي ) ت 12]
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مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ، السفر الرابع ، ممالؾ اليمف كالغرب اإلسبلمي كقبائؿ 
 ـ  2003رب ، تحقيؽ د . حمزة أحمد عباس ، المجمع الثقافي ، اإلمارات العربية المتحدة ، الع
 ـ ( . 1067ىػ /  460[ . المالكي ، أبك بكر عبد ا ) ت 13]
فريقية كزىادىـ كعبادىـ كسير مف أخبارىـ   رياض النفكس في طبقات عمماء القيركاف كا 

 ؤنس .، تحقيؽ حسيف م 1كفضائميـ كأكصافيـ ج 
 ـ ( . 1260ىػ /  658[ .  أبك عبد ا القضاعي . ابف اآلبار ، محمد بف عبد ا ) ت 14]

 ـ . 1985، تحقيؽ حسيف مؤنس ، دار المعارؼ ، القاىرة ،   1الحمة السيراء ، ج
 ـ ( . 1295ىػ /  695[ . ابف عذارل ، أبك عبد ا محمد المراكشي ) ت 15]
ر األندلس كالمغرب ، الجزء األكؿ تحقيؽ كمراجعة ج . س ككالف  كليفي البياف المغرب في أخبا 

 بركفنساؿ .
 ـ ( . 1406ىػ /  808[ . ابف خمدكف ، عبد الرحمف بف محمد ) ت 16]
 ـ . 1984، دار القمـ ، بيركت . لبناف ،  6تاريخ ابف خمدكف ، ج 
 [ . مؤلؼ مجيكؿ .17]

يؽ سعد زغمكؿ عبد الحميد ، دار النشر المغربية ، االستبصار في عجائب األمصار ، نشر كتعم
 ) د ػ ت ( . ،الدار البيضاء 

 ـ ( . 1736ىػ /  1149[ . الكزير السراج ، محمد األندلسي ) ت 18]
،  تقديـ كتحقيؽ ، محمد الحبيب الييمة ، دار الغرب  1الحمؿ السندسية في األخبار التكنسية ، ج

 ـ . 1985اإلسبلمي ، بيركت . لبناف  
 ـ ( 1094ىػ /  487[ . البكرم ، أبك عبيد األندلسي ) ت 19]
 ـ . 1992المسالؾ كالممالؾ ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت . لبناف ،  
 ـ ( . 871ىػ /  257[ . ابف أعيف القرشي ) ت 20]
 ـ .1996، تحقيؽ محمد الحجيرم ، دار الفكر ، بيركت . لبناف ،  1فتكح مصر كأخبارىا ، ج  
 ـ ( . 1698ىػ /  1110[ . ابف أبي دينار ، أبك عبد ا محمد ) ت 21]

المؤنس في أخبار إفريقية كتكنس ، تحقيؽ كتعميؽ محمد شماـ ، المكتبة العتيقة ، نيج جامع 
 ىػ  1387الزيتكنة ، 

 ـ ( . 1464ىػ /  869[ . ابف الشماع ، أبك العباس أحمد ) ت 22]
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في مفاخر الدكلة الحفصية ، تحقيؽ الطاىر محمد المعمكرم ، الدار األدلة البينة النكرانية  
 ـ . 1984العربية لمكتاب ، ليبيا . تكنس ، 

 ـ ( . 1968[ . حسف حسني عبد الكىاب ) ت 23]
ـ  2001خبلصة تاريخ تكنس ، تقديـ كتحقيؽ حمادم الساحمي ، دار الجنكب لمنشر  تكنس ،  
. 
 ـ ( 1363ىػ /  764يؿ بف أيبؾ ) ت [ . الصفدم ، صبلح الديف خم24]
 ـ .  1974، اعتناء س . ديد رينغ ، دار فرانز بفيسبادف ،  5الكافي بالكفيات ، ج 
 [ . جميمة مبطي المسعكدم .25]
ىػ ،  893ىػ كحتى سنة  621المظاىر الحضارية في عصر دكلة بني حفص منذ قياميا سنة  

 ـ . 2000عة أـ القى ، السعكدية ، رسالة ماجستير في التاريخ اإلسبلمي ، جام
 [ . عبادة كحيمة .26]

 ـ  1997المغرب في تاريخ األندلس كالمغرب ، المطبعة اإلسبلمية الحديثة ، القاىرة ، 
 ـ ( . 1488ىػ /  894[ . الزركشي ، محمد بف إبراىيـ المؤلؤم ) ت بعد 27]
 ـ . 1966، تكنس ، تاريخ الدكلتيف المكحدية كالحفصية ، تحقيؽ محمد ماضكر  
 أحمد الطكيمي . [ . 28]
 ـ .  1988في الحضارة العربية التكنسية ،  منشكرات دار المعارؼ ، سكسة ،  
 ـ ( . 1407ىػ /  810[ . ابف القنفذ القسنطيني ، أبك العباس أحمد ) ت 29]
 ـ . 1968الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية ، تكنس ،  
 ـ ( . 1874ىػ /  1291، أبك العباس أحمد ) ت [ . ابف أبي الضياؼ 30]

، تحقيؽ محمد شماـ ، الدار التكنسية  1إتحاؼ أىؿ الزماف بأخبار ممكؾ تكنس كعيد األماف ، ج
 ـ . 1990ـ ،  1990لمنشر ، 

 [ . ركبار برنشفيؾ .31]
لى تاريخ إفريقية في العصر الحفصي مف القرف الثالث عشر إلى القرف الخامس عشر  نقمو إ

 ـ  . 1988العربية حمادم الساحمي ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيركت . لبناف ، 
 مكسكعة تاريخ المغرب العربي . [ . 32]
بني حفص . بني زياف . بني مريف . بني كطاس . السعدييف . ظيكر األشراؼ العمكييف ػ  
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 ـ . 1994ة ، مصر ، ، الناشر مكتبة مدبكلي ، القاىر  6،  5دراسة في التاريخ اإلسبلمي ، ج 
 ـ ( . 1292ىػ /  692[ . ابف عبد الظاىر ، محي الديف أبك الفضؿ ) ت 33]

تشريؼ األياـ كالعصكر لسيرة السمطاف الممؾ المنصكر ، تحقيؽ مراد كامؿ ، الشركة العربية 
 ـ .  1961لمطباعة كالنشر 

 ـ ( . 2005[ . محمد العركسي المطكم ) ت 34]
اريخيا السياسي كدكرىا في المغرب اإلسبلمي ، دار الغرب اإلسبلمي  السمطنة الحفصية ت 

 ـ . 1986بيركت ػ لبناف ، 
 محمد أحمد أبك الفضؿ . [ . 35]
ـ ( دراسة في التاريخ  1287ػ  1121ىػ /  686ػ  515شرؽ األندلس في العصر اإلسبلمي )  

 ـ . 1996السياسي كالحضارم ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 
 ـ ( . 1300ىػ /  700[ .  العبدرم ، محمد الحاحي ) ت 36]

 . 41ـ ، ص  1968رحمة العبدرم ، تحقيؽ محمد الفاسي ، الرباط ، 
 [ . عبد العزيز الدكالتمي .37]

مدينة تكنس في العيد الحفصي ، تعريب محمد الشابي كعبد العزيز الدكالتمي  دار سراس لمنشر 
 ـ   1981، 
 ـ ( . 1464ىػ /  869ف الشماع ، أبك العباس أحمد ) ت [ . اب38]
األدلة البينة النكرانية في مفاخر الدكلة الحفصية ، تحقيؽ كتقديـ الطاىر محمد المعمكرم  الدار  

 ـ . 1936العربية لمكتاب  ليبيا . تكنس ، 
 ـ ( . 1317ىػ /  717[ . التجاني ، أبك عبد ا محمد ) ت 39]

تحقيؽ حسف حسني عبد الكىاب ، الدار العربية لمكتاب  ، ليبيا . تكنس ،  رحمة التجاني ،
 ـ . 1981

 زاىر رياض . [ . 40]
 ـ .  1981شماؿ أفريقيا في العصكر الكسطى ، مكتبة األنجمك المصرية ،  
 ـ ( . 1340ىػ /  741[ . ابف أبي زرع ، أبك الحسف الفاسي ) ت 41]

أخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس ، دار المنصكر ، األنيس المطرب بركض القرطاس في 
 .ـ  1972الرباط ، المغرب ، 


