

















































































































































































































































































	الغلاف
	نبذة عن المؤلف محمد حسن الفرح 1954 - 2005م المؤرخ العربي
	عروبة البربر
	مقدمة المؤلف
	انتقال الطبقة الأولى من البربر من اليمن إلى بلاد المغرب
	01 - اسم وعصر الملك إفريقيس ملك سبأ
	02 - مسير الملك إفريقيس إلى بلاد المغرب في إطار تنفيذ خطة تكوين عالم تجاري كبير بزعامة سبأ
	03 - بناء إفريقيس لمدينة أفريقية وتسميتها باسمه
	04 - توطين إفريقيس قبائل أمازيغ بن كنعان وصنهاجو وكتامة بالمغرب وتسميتهم بالبربر
	05 - دلالة المومياءات اليمنية ومومياءات جزر الكناري على أن البربر في الأصل من اليمن
	زمن المومياءات اليمنية
	مقارنة المومياءات اليمنية بمومياءات جزر الكناري


	انتقال الطبقة الثانية من قبائل البربر - الحميرية القحطانية - من اليمن إلى بلاد المغرب في مسير وفتوحات (ياسر ينعم وابنه شمر يرعش ملكي سبأ وذي ريدان)
	01 - ملوكية وزمن ياسر ينعم وابنه شمر يرعش بالقرن التاسع ق. م.
	02 - نصوص ووقائع فتح ياسر ينعم وشمر يرعش للحبشة وجنوب مصر - المرحلة الأولى من تنفيذ خطة تكوين عالم تجاري كبير
	03 - المسير السبئي الحميري إلى بلاد المغرب بزعامة ياسر ينعم وشمر يرعش
	دخول الملك ياسر أول أقاليم المغرب وتأسيس قرطاجة
	مسير شمر يرعش بالسفن إلى سواحل وجزر المغرب وبلوغ ياسر ينعم البحر المحيط
	بلوغ الملك ياسر وادي الرمل بأقصى المغرب.. وأنباء صنم المغارب
	عودة الملك ياسر من المغرب إلى اليمن وخاتمة أنباء عهده

	04 - مسيرة الملك أبي كرب أسعد إلى المغرب سنة 679 ق. م.

	أهم قبائل الطبقة الثانية من قبائل البربر - الحميريين القحطانيين - الذين استقروا ببلاد المغرب منذ زمن ياسر ينعم، وأصولهم اليمانية
	صنهاجة وكتامة
	قبيلة زناتة
	قبائل زوارة وكلاتة وغمارة
	قبيلة لواتة
	قبيلة مزاتة
	قبيلة هوارة
	قبيلة زويلة

	الأصول اليمنية العربية القديمة للكتابة ولحروف ولغة البربر والتشابه في الموسيقى الشعبية وفن العمارة وتقنية الري والزراعة
	01 الكتابة والنصوص اليمنية القديمة ببلاد المغرب
	نقش قبر الأواش في قرطاجة
	نقش منارة الملكين ذي المنار وشمر يرعش بساحل المغرف
	مسند ياسر ينعم في تمثال وادي الرمل (صنم المغارب)
	مسند شراحيل نفيل بأقصى المغرب
	النصوص المكتوبة بالفينيقية

	02 - الأصل اليمني القديم لحروف الكتابة البربرية (التيفيناغ)
	03 - الشواهد اليمنية العربية في لغة البربر
	ماجاء من الأسماء البربرية على صيفة (أفعول) الحميرية
	النون الحميرية في البربرية
	طريقة التأنيث في الحميرية والبربرية

	04 - الكلمات المشتركة في العربية والبربرية
	05 - التشابه بين الموسيقى الشعبية اليمنية والبربرية
	06 - الأصل اليمني لفن البناء المعماري.. والتشابه في السمات المعمارية
	07 - معارف الزراعة والري وزراعة المدرجات

	عصر الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب والعلاقة مع البربر
	01 - نبأ الغزو العربي الإسلامي ونتائجه
	02 - الفتح العربي الإسلامي لإفريقية بقيادة معاوية بن حديج سنة 44 هـ، 664م
	نتائج الفتح العربي الإسلامي لإفريقية بقيادة معاوية بن حديج

	03 عهد ولاية مسلمة بن مخلد الأنصاري لمصر وبلاد المغرب (50 - 62 هـ)
	04 - فترة حركة كسيلة وكاهنة البربر (63 - 74 هـ)
	ولاية زهير بن قيس أفريقية ومقتل كسيلة البربري
	نبأ حركة كاهنة البربر وولاية حسان بن النعمان لأفريقية الشمالية
	مسير حسان إلى أفريقية والقضاء على حركة الكاهنة

	05 - مآثر عهد حسان بن النعمان (74 - 85 هـ) والعلاقة الأخوية بين العرب والبربر
	06 عهد ولاية موسى بن نصير لبلاد المغرب (88 - 93 هـ)

	فهرس المحتويات

