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في أفق إحداث خساًت خاصت بقبيلت البراًس تكىى رهي إشارة كل ههتن، ًقدم الالئحت األوليت لبعض    

  . بوساهوت الجويعاالوراجع التي سيتن اغتٌاؤٍ

 
  مطاهمح قثٍهح انثراوص فً مقاومح االضرعمار انفروطً نهمغرب: سوير بىزويتت. 

. انمقاومح وانحركح انىطىٍح تجهح ذازج، انحطٍمح، ذاوواخ:  ضمه.1912-1925

 .فاش. كهٍح اَداب.   مىشىراخ جامعح ضٍذي محمذ ته عثذ هللا. 1956- 1900

 

 ضمه.  انمقاومح فً مىطقح ذازج مه خالل انىص انعطكري انفروطً:هيوىى هدهىى :

  مىشىراخ .1956- 1900. انمقاومح وانحركح انىطىٍح تجهح ذازج، انحطٍمح، ذاوواخ

 .فاش. كهٍح اَداب. جامعح ضٍذي محمذ ته عثذ هللا

 

 قراءج فً ذارٌخ انحركح انىطىٍح وانمقاومح انمطهحح وجٍش انرحرٌر :  هحود بي جلىى

انمقاومح وانحركح انىطىٍح تجهح ذازج، انحطٍمح، : ضمه. تجهح ذازج انحطٍمح ذاوواخ

. كهٍح اَداب. مىشىراخ جامعح ضٍذي محمذ ته عثذ هللا. 1956- 1900. ذاوواخ

 . فاش

 

 انرتاط. انمهكٍح انمطثعح: انجسء األول. قثائم انمغرب: عبد الىهاب بي هٌصىر .

1968 . 

 

 قثائم إٌىاون وانمخسن تٍه .  انثىادي انمغرتٍح قثم االضرعمار: عبد الرحواى الوىدى

.  1انطثعح . 1995. انذار انثٍضاء. مطثعح انىجاح انجذٌذج. 19 و 16انقرن 

 

 ذرجمح محمذ . 2انطثعح . 1انجسء .  وصف إفرٌقٍا: الحسي بي هحود الىزاى الفاسي

 .دار انغرب اإلضالمً. حجً، محمذ األخضر

 

 شرح انعالمح احمذ ته محمذ انثروطً :  القيرواًيبي هحود عبدهللا بي ابي زيد أ

 .2006ضىح . نثىان . دار انكرة انعهمٍح . 2 و 1انجسء . انفاضً انمعروف تسروق 

 

  قثٍهح انثراوص . ٌىاون إعانً حىض أانمقاومح انمطهحح فً : لسالم اًىيكتاعبد( 

شراف انذكرىر إاطروحح نىٍم شهادج انماضرر فً انرارٌخ تفاش  ذحد  (1914-1956

  .ضمٍر تىزوٌرح



 دراضح فى . أوماط انعالقح تٍه انطهطح و قثائم مقذمح جثال انرٌف :  إدريس هحارتى

  انذكرىرايأطروحح نىٍم. (1956-1913)انطٍاضح انقاٌذٌح عهى عهذ انحماٌح انفروطٍح 

  .جفى انرارٌخ انمعاصر تفاش ذحد إشراف انذكرىر ضمٍر تىزوٌد
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