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      (.10اجلزء)إقرتاح هذه املادة التارخيية للمحاضرات املتبقية                  

 .الطوائف وسقوط األندلس اتريخ امللوك: احملاضرة السادسة                   

ترتبط تسمية ملوك الطوائف إبنقسام البالد بعد سقوط اخلالفة األموية يف : تسمية ملوك الطوائف وأصوهلم-أ
دويلة، تتفاوت قوهتا، وأمهيتها ومساحتها، ودورها يف اتريخ و ( 22)األندلس إىل عّدة دويالت،وصل عددها إىل

العرب، والصقالبة، والرببر، وكانت بينهم حروب :أحداث األندلس، ووتعود أصول حّكام هذه الدويالت  إىل 
قومية مستمرة مل تتوقف خالل سنوات حكمهم، وهذه احلروب والنزاعات فتحت اجملال مللوك النصارى ليعيشوا 

واء ابلنصارى من أجل حماربة بعضهم، ويتقدموا يف األندلس، ابإلضافة إىل ذلك قام حّكام الدويالت ابالستق
فقاموا إبعطاء النصارى بعضاً من مدهنم طوعاً، كما أهّنم حاربوا يف جيوش النصارى ضّد إخواهنم املسلمني، لذا 

مالمح عهد ملوك الطوائف  .جاء العهد إبسم ملوك الطوائف؛ ليدل على وضع األندلس املقسمة لعّدة ممالك
 .الفرقة اليت وصلت إليها بعد سقوط خالفة الدولة األمويةيكشف حال األندلس التفتت و 

ل الرّبع  تُعَترب فرتة ُملوك الّطوائف واحدًة من أبرز الَفرتات الّتارخيّية اليت مّرت يف اتريخ األنَدلس؛ حيث بَدأت خالا
اء األندلس ببناء ُدَويالهتم األّول من القرن الرّابع اهلاجرّي، أّي َعقب سقوط دولةا األموّيني يف األندلس؛ وبدأ أَُمر 

اخلاّصة هبم، وعلى الرغم من قاَصر فرتة ملوك الّطوائف، إاّل أهّنا كانت غنّيًة ابألحداث وُمعّقدًة ، وقد جاء ذلك 
نتيجًة لألطَماع اليت كانت ُتسيطر عليهم، ممّا أّدى إىل خلٍل يف بُنَية األندلس، وسقوطها يف وقٍت الحٍق،وأبرز 

ن ملوك الطوائف،أن ُقّسَمت األندلس إىل دويالٍت صغريٍة، بعد أن كانت دولًة مّتحدًة، وقد برزت املناطق يف زم
منطقة َبين عّباد، وَبين َجُهور، وَبينا زيري، وَبينا األفَطس، وَبينا ذي الّنون، وَبينا هود، : فيها سبُع مناطَق مهّمة هي

مت هذه املناطق بدوها إىل منا طَق أخرى، ممّا جعل العدد اإلمجايّل للّدويالت داخل أرض وَبينا عامر، و ُقسّا
سلامني، ( 22)األندلس يزيد على 

ُ
دويلًة؛ علماً أَن جزءاً كبرياً من أراضي األندلس الشمالّية مل يكن باَيد الَعرب وامل

رابطني ، وابلقائد يوسف بن تش
ُ

افني الذي لعب و أّن األحداث اليت وقعت زمَن ملوك الّطوائف أتثّرت بدولةا امل
،و  .أشهر ملوك الّطوائف واملتوّكل بن األفطس دوراً حامساً يف تغيري مساراألحداث يف األندلس بشكٍل جذريٍّ



َمْت بالد األندلس  يف عهدهم إىل سبع مناطق رئيسة؛  :تقسيم بالد األندلس يف عهد ملوك الطوائف-ب ُقسّا
 :هي كما يلي

 .وهم ينتمون إىل العرب من بين خلم، وقد أخذوا منطقة إاْشبايلاَية :بنو عباد -أولا 

 .وَغْرََنَطة يف جنوب األندلس وهم من الرببر، وقد أخذوا منطقة َغْرََنَطة، وكانت إاْشبايلاَية :بنو زيري-اثنياا

وسط  زعيم جملس الشورى، وقد أخذوا منطقة قُ ْرطَُبة وهم الذين كان منهم أبو احلزم بن جهور :بنو جهور -اثلثاا
 .األندلس

وهم من الرببر، استوطنوا غرب األندلس، وأسسوا هناك إمارة َبطَْلُيوس الواقعة يف الثغر  :األفطسبنو -رابعاا
 .األدىن

َلة :ي النونذبنو  -خامساا  .(الثغر األوسط)وما فوقها  وهم من الرببر، استوطنوا املنطقة الشمالية، اليت فيها طَُلْيطا

ا من العرب اليمانية، استوطنوا شرق األندلس،  وهم أوالد بين عامر، الذين هم عرب معافريون :بنو عامر -سادسا
َية  .وكانت عاصمتهم بَ َلْنسا

 .، تلك اليت تقع يف الشمال الشرقي(الثغر األعلى) وهؤالء أخذوا منطقة َسَرُقْسَطة :بنو هود -سابعاا

َمْت بالد األندلس  إىل سبعة أقسام شبه متساوية، كل قسم يضمُّ إما عنصًرا من العناصر، أو قبيلة من وهكذا ُقسّا
مة إىل تقسيمات أخرى داخلية،  الرببر، أو قبيلة من العرب، بل إنَّ كل قسم أو منطقة من هذه املناطق كانت ُمَقسَّ

طق الشمالية يف أيدي وعلى الرغم من وجود ما يقرب من مخس وعشرين ابملائة من مساحة األندلس يف املنا
 .النصارى

 :حكم امللوك الطوائف-
كانوا من أسرة عربية نزحت من العريش إيل إشبيلية حيث عمروها واحتلوا املراكز املهمة   :بنو عباد يف اشبيلية-0

نصور فيها ومتتعوا برعاية األمويني، ويف عهد املنصور بن أيب عامر اشتهر إمساعيل بن عباد ابألدب والفقه فجعله امل
قاضيا للقضاة و بعد اهنيار احلكم األموي وهدد الرببر إشبيلية إستطاع إمساعيل بن عباد محايتها منهم ، ولذلك 

، أخضع له بعض ملوك الطوائف يف بلنسية ودانية وقرطبة  414أصبح ابنه دمحم حاكما علي إشبيلية سنة 
حساب جريانه فاستويل علي قرمونة ومربتله ولبة  إتسعت دولته علي 444وبتويل املعتضد بن عباد سنة  .وطليطلة

وشلطيش ونبله وشلب وشنتمريه الغرب واركش ومورو ورونده وشريش واجلزيرة اخلضراء ، وأهني وجود اخلليفة الذي 
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الذي اشتهر يف ميدان األدب واشتهرت يف عهده اشبيلية وقد استويل  461وتويل بعده املعتمد سنة  .حيكم ابمسه
جعلته يستجري اببن اتشفني ملك امللثمني يف مراكش ، ( قشتالة) ي قرطبة ، ولكن متاعبه من جريانه املعتمد عل

ه  ، وقد فقد املعتمد ملكه بعد هذه املوقعة إذ نفاه  474وتعاون اجلميع يف هزمية الفونس يف موقعة الزالقة سنة 
  .444يوسف بن اتشفني إيل مراكش ومات فيها أسريا سنة

تنتمي إىل قبيلة جذام العربية ، وقد أصبح سليمان بن دمحم بن هود من كبار القادة يف : يف سرقسطةبنو هود -0
، مث بسط نفوذه على سرقسطة إىل وفاته سنة  441اخلالفة األموية ، ويف وقت الفتنة إحتل مدينة الردة سنة 

إبنه دمحم فسيطر عي قلعة أيوب ، ، أما ( الردة)، وتويل إبنه يوسف مدينة ( سرقسطة)فتويل إبنه أمحد  444
) وما لبث أن اختلف األخوة بسبب أطماع أخيهم أمحد . ومتلك إبنه لب مدينة وشقة ، وحكم إبنه املنذر تطيلة 

، وجنح يف ضم ملك أخوته ماعدا يوسف الذي انتصر عليه وأعاده إىل سرقسطة ، إال أن أمحد حتالف ( سرقسطة
وحارب معه أخاه يوسف وألزمه مدينة الردة ، مث انتزع أمحد طرطوشة من يعلي مع ردمري حاكم أرجون املسيحية 

، وترك ولدين اختلفا فيما  474وظلت حياة أمحد يف حروب إال أن مات سنة . العامري واستويل على دانية
ي بينهما واستعان أحدمها على اآلخر ابلنصارى ، وظلت تلك مسة يف اتريخ هذه األسرة إىل درجة أن مسلم

سرقسطة إستدعوا ابن اتشفني ليؤدب عماد الدولة ابن هود بسبب حتالفه مع النصارى وقد استويل ابن اتشفني 
  .404علي سرقسطة وأهني حكم آل هود فيها سنة 

 : بنو جهور يف قرطبة-3
أن طردوا  ورث بنو جهور الدولة األموية يف قرطبة ، وقد إتفق أهل قرطبة على تولية جهور بن دمحم بن جهور بعد

ه  ، وقام جهور إبصالح أحوال قرطبة بعد أن ساءت أوضاعها ،  422اخلليفة األموي األخري املعتمد ابهلل سنة 
وتويل ابنه دمحم الذي استأنف إصالحات أبيه ، مث تنازل عن احلكم البنيه عبد الرمحن  444وقد تويف جهور سنة 

د امللك على أخيه وسجنه ، واستبد ابألمر وقلد اخللفاء وعبد امللك ، ووقع الشقاق بني األخوين،وتغلب عب
األمويني وكانت هناية عبد امللك سيئة ، فقد هاجم حييي املأمون حاكم طليطلة   عبد امللك يف قرطبة ، فاضطر 

يل عبد امللك لالستغاثة ابملعتضد بن عباد حاكم إشبيلية ، وجنح املعتضد يف طرد املأمون من قرطبة ، إال أنه استو 
  .عليها لنفسه وطرد منها عبد امللك ونفاه جلزيرة شليطش حيث مات هبا

أبو حييي بن أمحد بن ) ، استوطن جدهم ( قبيلة بين جتيب)هم من أصل عريب  :بنو صمادح يف املرية-4
حاكم ( منذر التجييب)مدينة وشقة أايم اخلليفة األموي هشام املؤيد، ويف عهد االضطراابت استطاع ( صمادح

الذي أكرمه وزوج ( بلنسية)سرقسطة طرد أيب حييي عند وشقة فلجأ أبو حييي إيل عبد العزيز بن أيب عامر صاحب 
وظل . ابنته إىل معن بن أيب حيىي وواله املريية ، وأقدم معن على خيانة صهره عبدالعزيز بن عامر فاستقل ابملريية

دمحم املعتصم ابهلل الذي كان صغريا فتويل أموره عمه صمادح وتويل بعده ابنه  444معن حيكم املريية حىت موته سنة 
،  444إىل أن مات فانفرد دمحم ابحلكم واهتم ابلنهضة العمرانية واألدبية، وطمع فيه ملوك الطوائف ومات سنة 

  .وهرب ابنه أمحد معز الدولة إىل اجلزائر بعد سقوط املريية ، وانتهي بنو صمادح



متكن منذر التجييب بكفاءته تويل مناصب القيادة يف آخر أايم دولة املنصور بن : قسطةالدولة املنذرية يف سر -5
أيب عامر ، وأثناء االضطراابت إحتل سرقسطة وأصبح أحد ملوك الطوائف ، واشرتك منذر يف املؤامرات 

طة ،وظل حيكم والتحالفات ضد ومع خلفاء األمويني الضعفاء وقادهتم واستطاع يف النهاية االنفراد حبكم سرقس
وخلفه ابنه حييي الذي حكم ثالث سنوات ، مث خلفه املنذر الثاين الذي حكم حيت سنة  414إىل أن مات سنة 

، وقتله أحد الطامعني يف احلكم وتويل مكانه فثار عليه أهل سرقسطة وطردوه مث بعثوا إىل سليمان ابن هود  440
  .441 ودخلوا يف طاعته فبقي أمريا عليهم إىل موته سنة

ينتسبون حملمد بن أيب عامر الذي سيطر على اخلالفة األموية وأورث أوالده احلكم فيها  :بنو عامر يف بلنسية-6
للفرار من قرطبة إىل حيي بن املنذر التجييب يف ( دمحم بن املظفر وشنجول) بعد موته ،ولكن إضطر حفيداه 

فاد سيدهم القدمي دمحم بن عامر فاستدعوا عبد العزيز وعز على موايل دمحم بن عامر أن حيدث ذلك ألح سرقسطة،
ه  ،إال أهل شاطبة اثروا على شنجول واضطروه للفرار لبلنسية 411شنجول وولوه حاكما على شاطبة وذلك سنة 

وحتالف . ، ويف بلنسية رحب به املوايل العامريون وجعلوه رئيسا هلم وأصبحت بلنسية مركزا للعامريني 412سنة 
ز شنجول مع النصارى ليتقي خطر جماهد الصقلي العامري ، مث ضم إليه املريية بعد وفاة زهري العامري عبدالعزي

  .، واستخلف عليها زوج ابنته معن بن صمادح الذي استقل هبا وخان صهره424سنة 
ه ابن وخلف 446وترك إبنه حتت وصاية الوزير الذي حكم إىل أن تويف سنة  442وتويف عبدالعزيز شنجول سنة 

الوزير يف احلكم ، ويف النهاية حاول فرندالند ملك قشتالة وليون االستيالء على بلنسية إال أن املأمون بن ذي 
،  457النون اضطر امللك األسباين لالنسحاب ، مث طمع املأمون يف بلنسية فطرد عنها عبدامللك ونفاه سنة 

 . واستخلف عليها أحد الوزراء
ينسبون إىل زاوي بن زيري الصنهاجي الرببري ، الذي نزح من تونس إىل األندلس يف   :بنو زيري يف غرانطة-7

وكان زاوي من األسر احلاكمة يف تونس إال أنه سئم املنازعات فهاجر لألندلس وعمل يف . عهد املظفر بن دمحم
بة ،وتويل ابن عبداجلبار جيش اخلالفة األموية وترقي فيه ، فساعد دمحم بن عبد اجلبار يف الوصول للخالفة يف قرط

اخلالفة ابسم املهدي ولكنه نكث عهده مع زاوي والرببر فثاروا عليه وولوا سليمان بن احلكم اخلالفة، وعن طريقه 
فكان نصيب قبيلة . سيطروا علي جنوب األندلس وجعلوا اخلليفة اجلديد يوزع املمالك على القبائل الرببرية الست 

واثر األهايل على حكم الرببر وساعدهم بنو عباد ، وطردوا الرببر من تلك  .غرَنطةصنهاجة حكم البرية وجيان و 
األقاليم ماعدا البرية وغرَنطة ، فقد سيطر عليهما زاوي بن زيري الصنهاجي،وشارك الزاوي يف الفنت األندلسية 

  واستخلف ابن ه410وقد هزم اخلليفة املرتضي وقتله ، وسرعان ما سأم تلك املنازعات ورحل إيل القريوان سنة 
وتوىل إبنه ابديس  424أخيه حبوس علي غرَنطة ، ووطد حبوس ملكه ىف غرَنطة وتوسعت أمالكه مث مات سنة 

الذي كان ميثل قوة الرببرأمام بين عباد الذين ميثلون األندلسيني املستوطنني ، ودخل ابديس يف صراعات مع ملوك 
عبدهللا ومتيم ، إال أهنما اختلفا مما شجع املعتمد بن عباد   وجاء حفيداه 466الطوائف العرب إىل أن مات سنة 

النتزاع بعض أمالكهما ، واضطر عبدهللا ومتيم وابن عباد للتحالف مع يوسف بن اتشفني ضد الفونس النصراين ، 



  .وبعد االنتصار يف موقعة الزالقة استويل ابن تشفني على أمالك اجلميع ونفاهم إىل املغرب
كانوا من الرببر أتباع ابن أيب عامر تولون معه قيادة اجليوش وبعض املناصب ، مث   :يف طليطلة(نون ذي ال)بنو -8

سنحت هلم الفرصة ابستعانة أهل طليطلة بعبد الرمحن بن ذي النون فأسس فيها ملكه، وخلفه ابنه حييي املأمون 
  .ل االنتصار على سليمان بن هودالذي وطد عالقته ابملعتضد بن عباد وحتالف مع فردَنند ، ألج 424سنة 

وقد اهنار التحالف بني املأمون وابن عباد حني حاول املأمون االستيالء على قرطبة فاستنجد صاحبها ابن جهور 
اببن عباد الذي طرد املأمون من قرطبة واستوىل عليها ابن عباد لنفسه ، وجنح املأمون يف االستيالء على قرطبة سنة 

وقد توسعت أمالك املأمون بن ذي النون يف حياته فأخذ . ن مات فاسرتجعها ابن عباد وظل هبا إىل أ 467
وخلفه حفيده حيي الذي أخذ منه ابن عباد قرطبة وأخذ منه أبوبكر بن  467قرطبة وبلنسية ، ومات سنة 

وأرجعه  عبدالعزيز بلنسية، واضطره الفونس السادس لدفع جزية ابهظة ، وعجز عن احلكم فطردوه من طليطلة
إليها الفونس السادس الذي سيطر على طليطلة من خالله مث أخذها منه وعاونه يف االستيالء على بلنسية ، و 

  . اضطر املعتمد بن عباد لالستنجاد اببن اتشفني الذي جاء وانتصر على الفونس مث طرد أولئك امللوك
ن عميدهم ابن األفطس يعمل يف خدمة سابور ينتمون لقبائل مكناس الرببرية، وكا: بنو األفطس يف بطليوس-9

العامري حاكم بطليوس وشنرتين ، ومات سابور واستويل ابن األفطس على أمالكه وأصبح من ملوك الطوائف 
وحتارب مع بين عباد وخلفه ابنه دمحم املظفر الذي واصل احلرب مع ابن عباد إىل أن عقدت بينهما اهلدنة سنة 

خلفه ابناه عمر وحييي وقد اختلفا   460الذي أجربه على دفع ، وملا مات سنة ، وحتارب مع فرديناند 443
فانفرد أخوه عمر ابحلكم وتلقب  460كالعادة فأجربمها الفونس السادس على مضاعفة اجلزية، وتويف حييي سنة 

ي امللوك ضد ابملتوكل وقد استدعاه أهل طليطلة ليحل حمل ابن ذي النون بعد طرده، وقد حتالف املتوكل مع ابق
الفونس السادس وعندما أدرك خطر املرابطني وابن اتشفني عليه عقد حتالفا سراي مع الفونس السادس لينقذ نفسه 

  .وانتهت دولتهم 444، إال أن املرابطني قتلوه مع أسرته سنة 
واستوطنوا قرمونة  ينتسبون لقبيلة زَنته وهاجروا لألندلس أايم املنصور بن أيب عامر :بنو برزال يف قرمونة-01

وتوىل عليها دمحم الربزايل، الذي دخل هو وأبناؤه يف نزاع مع جريانه الذين طمعوا يف قرمونة ، وكان حاكم قرمونة 
ضحية التنازع بني إبن ذي النون صاحب طليطلة وإبن عباد صاحب اشبيلية ، وأدى ذلك إيل إهنيار حكم بين 

ماحدث مع قرمونة وبن برزال تكرر مع مقاطعات األندلس كلها اىل  ل،وبرزال يف قرمونة يف عهد العزيز بن برزا
  .سقوط غرَنطة

 :ميكن اسخالصها يف املالمح التالية :جتليات عهد ملوك الطوائف-ت

  .تلقيب كّل أمراء الدويالت بلقب أمري املؤمنني -1

 .ضيق اجملال اجلغرايف هلذه الدويالت حيث مساجة كل منها جد حمدودة-2



  .كّل دويلة أمري وجيش خاص هبا، وحدود من حوهلا، وعدم توفرها على مقّومات الدولة شيءل -4

 .طمع كّل أمري يف التوسع ابألرض اجملاورة له،وافتعال الصراعات  بينهابسبب احلدود-4

ذين حتول املدن اإلسالمية يف األندلس  إىل خواضر عسكرية حتارب بعضها ودفع األمراء اجلزية للنصارى ال-4
  .توسعوا على حساهبم؛ من أجل أن حيفظوا هلم أماكنهم يف حكم البالد

هناية عهد ملوك الطوائف َنجم عن احلروب الداخلية بني أمراء الدويالت و زايدة أطماع النصارى يف املدن -6
  .األندلسية

رجائها، فأقام ه ، وبعد هذا الفتح انتشر اإلسالم يف كافة أ42فُتحت األندلس سنة  سقوط األندلس-ث
قرون، ، وممّا يالحظ أّن األندلس كانت من أكثر دول العامل حتّضراً  4املسلمون فيها دولة إستمّرت ملّدة 

وثقافة،وامتازت خبصوبة أراضيها، وبوفرة مياهها العذبة، وابعتدال مناخها، وتوّجه أبناء األغنياء األوروبيني للدراسة 
رون بتتلمذهم على يد أساتذة وعلماء العرب واملسلمني، كما كانوا يستخدمون يف مدارسها وجامعاهتا، فكانوا يفخ

األلفاظ العربية؛ حىت يُقال أبهّنم مثّقفون ومتعّلمون، وقد كان ملوك وأمراء املمالك النصرانية يف مشال إسبانيا 
يوش اإلسالمية، وتغرّي يطلبون مساعدة حكام األندلس يف حّل صراعاهتم الداخلية، ونتيجة هلذا كانت تتدخل اجل

من وضعهم السياسّي، مقابل احلصول على أحصنة وأراضي، ولكن هذه القوة مل تدم يف األندلس؛ إذ بدأت 
م، وذلك 1442تضعف وتضاءل حكم املسلمني يف األندلس حىت احنصر يف مملكة غرَنطة، إىل أن سقطت سنة 

مع امللكني الكاثوليكيني فرديناند وإيزابيال، فانتشرت حماكم بعد توقيع امللك أيب عبد هللا الصغري معاهدة استسالم 
 التفتيش اليت كانت حترق كّل مسلم، وبذلك كانت هناية الوجود اإلسالمّي يف األندلس،

 :يرجع سقوط األندلس إىل األسباب عديدةمنها أسباب سقوط األندلس -ج
انتشر شرب اخلمور،و اللهو، والغناء، واملوسيقى، البعد عن شريعة هللا وعن املنهج اإلسالمّي القومي؛ حيث -1

واجلواري، وتسابق األمراء يف تقريب املغنيني واملغنيات منهم، وأقاموا للمغنيني قصوراً جبانب قصورهم، كما بنوا 
 .املدارس من أجل تعليم املوسيقى، والغناءوالرتف

أكل، وعدم اهتمامهم يف الدفاع عن أرضهم انشغال حكام األندلس يف اإلنفاق على املسكن، وامللبس، وامل-2 
 وعرضهم

والء حّكام األندلس للصليبيني وحسن الظن هبم، ففي عهد ملوك الطوائف أقام احلكام عالقات حسنة مع  -2
 .الصليبيني، وطلبوا مساعدهتم يف حروهبم ضّد بعضهم البعض



بني املسلمني يف األندلس، وتنازع العرب مع  اندالع النزاعات بني ملوك الطوائف، و قادت بدورها إىل النزاع -2
الرببر، وتنازع اليمانية مع القيسية، وكان النتيجة مقتل عدد كبري من املسلمني، فاق عددهم أضعاف قتلى فتح 

  .األندلس
ختّلف كثري من العلماء عن دورهم الدعوّي واإلصالحّي، ودورهم يف الدعوة إىل اجلهاد، إذ انشغلوا ابملسائل -4

  .خلالفية، وجتاهلوا األمر ابملعروف، والنهي عن املنكرا
 .التخاذل والتقاعس يف مجيع جوانب احلياة-4
 .وغريها النزاعات املتبادلة بني ملوك الطوائف يف املناطق اجملاورة ملدينة طليطلة -6
 .دور النصارى يف إذكاء الصراع بينهم وإشعال َنر الفنت-7

 :اإلحالة العلمية

 - بريوت ،دار الكتاب اللُبناين، فتوح أفريقيا واألندُلس، ابن عبد احلكم، عبُد الرمٰحن بن عبد هللا الُقرشي-0
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سلمون ؛ ترمجة حسن حبشيدوزي رينهارت-4
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قسم الرتبية وعلم ،كلية الرتبية للعلوم االنسانية،ر املغربالسيطرة العثمانية على أقطافؤاد طارق كاظم العميدي،حماضرة -10
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 .1444حسن إبراهيم حسن ،النظم اإلسالمية،القاهرة،-14

  ..1444فليب حيت ،اتريخ العرب،بريوت،-14
 

--------------------------------------------------- 
 ."أ" املغرب اإلسالمي بعد سقوط املوحدين :ةبعاحملاضرة السا                     

 :األوضاع العامة-أ
م، برز يف القسم الغريب من مشال إفريقيا مجلة من 14/ ه  7بعد اهنيار االمرباطورية املوحدين يف مستهل ق

االنقسامات السياسية، مما أفضى إىل ظهور العديد من اإلمارات، اليت طالبت ابالنفصال يف فرتة الحقة، هذه 
الوضعية املتوترة إنعكست على منطقة الغرب اإلسالمي، وقد اتضح بلوغ سلطة املوحدية مرحلة االحنطاط وبدأ 

، ضف له (م 1214/ ه  604) يدب يف أوصاهلا الضعف، وأخذت ترتاجع منذ هزميتها يف معركة العقاب
أتسيس دولتهم على يد املهدي بن هزائمهم املتتالية أمام قوة بين مرين الصاعدة، إضافة إىل أن املوحدين منذ 

، مل يضعوا نظاما حمكما اثبتا يليب حاجيات الدولة، مما أدى يف النهاية إىل ظهور (م  422/ه  515)تومرت
العديد من القوى السياسية تعمل جاهدة للوصول إىل السلطة، مما جعل بعض والة األقاليم يستقلون بوالايهتم  

، وبين مرين ابملغرب األقصى، (تلمسان ) ، وبين عبد الواد ابملغرب األوسط (س تون) كاحلفصيني ابملغرب األدىن 
 .إضافة إىل بين نصر مبملكة غرَنطة

عاشت منطقة املغرب اإلسالمي يف ظل الكثري من املتغريات، خاصة بعد إهنيار الدولة املوحدية ، وتركت اجملال 
حل االنقسام وظهرت الدولة احلفصية والنصرية، والدولة  مفتوحا هلذه اإلمارة أو تلك قصد تثبيت نفوذها ،لذلك

املرينية، وهذا مؤشر دال على أن هذه املنطقة هلا خصوصيات تنفرد هبا ،فالدولة املوحدية بعد معركة العقاب 
ه ، مل يكن يف وسعها أن خترج من دوامة األزمات والصراعات الدائرة حوهلا، فكان االنقسام السياسي هو 604
 . األخرياملآل 

 :املغرب اإلسالمي بني مدلول والظرفية الطبيعية والتارخيية -ب
أمجع أغلب املؤرخني واجلغرافيني على أن مصطلح املغرب يعين البالد املمتدة من طرابلس شرقا إىل احمليط األطلسي 

ن لإلسالم من شبه غراب، مع اإلشارة إىل أن بالد األندلس تندرج ضمن مصطلح بالد املغرب، إذ يراد هبا ما دا
 .اجلزيرة األيبريية

وبناء على التحدايت اليت أفردها جل املؤرخني واجلغرافيني لبالد املغرب يكون هذا األخري قد جتزأ إىل أربعة أقسام 
 :هي

 .وتسمى أيضا املغرب األدىن لقرهبا من دار اخلالفة، ومتتد من طرابلس شرقا حىت جباية أو اتهرت غراب:    إفريقيا



ميتد من وادي ملوية شرقا إىل احمليط :    املغرب األقصى. وميتد من اتهرت حىت هنر ملوية:   املغرب األوسط  
 . األطلسي غراب، أو حسب البعض إىل سال وطنجة

  .وهي شبه اجلزيرة األيبريية:    بالد األندلس
ظل دائما يف امتداد وانكماش، تضم بالد الغرب اإلسالمي كل من مشال إفريقيا واألندلس ، وهو جمال شاسع 

حىت أنه يصعب حتديده ألنه ظل يؤثر ويتأثر تبعا للسياق التارخيي الذي ربطه كمجال ببالد اإلسالم عرب الفتح 
اإلسالمي، وإذا كان هذا ينبين على تصور عام، فإن التدقيق فيه يظهر أن هناك خالفات ترتبط بعوامل اترخيية 

ليت عرفتها املنطقة خالل فرتة العصر الوسيط اإلسالمي، و هتم أساسا انقسام تفسرها الصراعات والتوسعات ا
 "الغرب اإلسالمي"اجملال وحماوالت توحيده مما حييل على ضرورة وجود حدود وجماالت قبلية معينة، ومل تكن عبارة 

ذكر أن طنجة هي  "االستبصار يف عجائب األمصار" لتعم احلقبة الزمنية اليت نتحدث عنها، فهذا صاحب كتاب 
آخر حدود إفريقيا يف بالد الغرب اإلسالمي،إن اإلمجاع على أن الغرب اإلسالمي، يف معناه العام يرجع النتماء 
املنطقة إىل نفوذ اخلالفة وإىل الوحدة السياسية مع املشرق، هو إمجاع يفيد بتأكيد وحدة املنطقة،قد تكون لبالد 

يا أو مكانيا ابملقارنة مع غريها، يشكل بالد املغرب رغم هذه التقسيمات الغرب اإلسالمي خصوصية مشرتكة اترخي
وحدة جغرافية وبشرية مستقلة عن غريها، فعند النظر إىل الوحدة اجلغرافية جندها تتدرج حتت أقسام ثالثة رئيسية 

 :هي
اذاي حىت بالد سوس، مشاال حىت طنجة، مث يستمر حم" حبر الروم " وميتد على طول ساحل : اإلقليم الساحلي -

أما السهول الساحلية ابملغرب األدىن فتكاد ال تذكرنظرا لضيقها، وذلك بسبب اقرتاب اجلبال من الشريط 
 .الساحلي

إذ خترتق بالد املغرب سلسلة جبال األطلس، وهي جبال ضيقة وعرة املسالك، يتفاوت ارتفاعها : اإلقليم اجلبلي -
 .من جهة إىل أخرى

وهلذا  فإّن لطبيعة .وميتد من برقة مث فزان إىل سجلماسة ووادي درعة حىت البحر احمليط غراب: الصحراوياإلقليم  -
بالد املغرب ووحدهتا اجلغرافية أثر يف مصريها التارخيي، و عدم القدرة على حتويل الوحدة اجلغرافية إىل وحدة 

 .تشتت واهلزميةسياسية كان إعالَن على ميالد والايت مستقلة متعددة وفرصة لل
وهكذا يتضح أن بالد الغرب اإلسالمي مهما تنوعت تسميتها ، فإهنا تظل منطقة متتد من برقة وطرابلس شرقا إىل 

احمليط األطلسي غراب، ومن الصحراء جنواب إىل بالد األندلس مشاال، هي منطقة هلا بنية جغرافية واترخيية متميزة 
ة تكاملية و كان هلا إنعكاس على حضارهتا واترخيها الطويل منذ الفتح يطبعها التنوع واالختالف يف إطار وحد

اإلسالمي قبيل هذه التجزئة، وهي تصادف ظرفية اترخيية متثلت يف إنفراد املوحدين مبقاليد احلكم،وظهور ورثتهم 
) ، وبين األمحر (ىاملغرب األقص)وبين مرين ( املغرب األوسط،)، وبين عبد الواد (املغرب األدىن)كالدولة احلفصية 

 . ابألندلس(الدولة النصرية
  :وضعية املغرب اإلسالمي يف ظل احنالل اإلمرباطورية املوحدية-ت



  .اإلرهاصات األولية النكماش النفوذ املوحدي1-
ه  أمام قوات قشتالة بقيادة ألفونسو السادس، حداث لتطور األوضاع 604هزمية املوحدين يف العقاب سنة  كانت

نقسام السياسي بشمال إفريقيا واألندلس ، و كانت عامال حامسا أدى إىل تفجري تناقضات الدولة املوحدية حنو اال
القائمة على أسلوب القوة واالزدهار داخليا، ووالضعف والتدهور خارجيا، خاصة يف عالقاهتا مع بالد األندلس،و 

ريداخل الرقعة اجلغرافية اليت مشلتها الدولة يف العشرينيات من القرن السابع اهلجري أخذت موازين القوى تتغ
املوحدية، حيث بدأ الضعف واضحا على حميا هذه األخرية ابملغرب ، و أخذت آاثه تنعكس على كل من قشتالة 

وليون اللتني احتدات بينهما، واجتهتا حنو تنشيط حرب االسرتداد، ويف أركون التقت مصاحلهما من أجل تصفية 
على حساب التوسع يف شرق األندلس، وأيضا آاثر االجتاه يف الربتغال الكتساح منطقة النزاعات الداخلية 

 . األندلس من جهة الغرب
ويف ظل ضعف الدولة املوحدية واجتاهها حنو االهنيار، أصبح هذا الوضع ينذر بقرب انقراض دولتهما، إذ مل 

ظ وقتيا حبقوقها يف تلمسان، إال مقابل حتويل تلك وحدها، بل أيضا مل حيتف( املغرب األدىن ) تنفصل عنها إفريقية 
ويف املغرب ذاته، مقر اخلالفة املوحدية، اغتنم . احلقوق إىل تبعية امسية وإسناد السلطة احلقيقية إىل بين عبد الواد 

 أعراب بين مرين املوجودين يف منطقة وهران فرصة الفوضى السياسية الناشئة عن ثورة ابن نصر املتواصلة بال
  .انقطاع، مبضاعفة هجوماهتم على املنطقة املنخفضة

مرحلة من الضعف واالحنطاط، ( م 1214 -ه  604) ودخلت الدولة املوحدية مباشرة بعد معركة العقاب 
ويتلخص اإلطار العام هلذه الفرتة يف تولية الناصر كخليفة وما صاحبه من متغريات يف الساحة السياسية، حيث 

الذين أعادوا ثورهتم إبفريقيا، وهو ما جعل الناصر " بين غانية"ضالت، لعل أبرزها، معضلة برزت مجلة من املع
يتحرك جبيشه إىل هذه املنطقة ومعاجلة الداء بداء آخر، واملتمثل يف إسناد مهمة قيادة والية إفريقيا إىل بين حفص، 

، ض مشف له مشكلة األندلس، إذ وهؤالء سرعان ما انقلبوا على السلطة املوحدية، عالوة على هذا الوضع
 أصبح النصارى يستعدون من أجل الدخول يف حرب االسرتداد،

 أّي أن الدولة املوحدية خالل هذه الفرتة دخلت يف جو االضطراب والتدهور مما عّجل اضمحالله الدولة واندثرتها
. 

   :أسباب إضمحالل الدولة املوحدية -ث
زمة الكبرية اليت واجهت حكم الناصر املوحدي، فوجدت الدولة نفسها متثلت يف األ: األسباب االقتصادية -

مضطرة لرصد نفقات عسكرية ابهضة ملواجهة األوضاع املتدهورة يف األندلس وافريقية، إذ يف فرتة ثالثني سنة، أي 
إفريقيا ، حترك اجليش املوحدي يف اجتاه (ه  610 – 440) منذ تويل يعقوب املنصور احلكم إىل وفاة الناصر 

واألندلس، وأن هذه احلمالت كلفت خزينة الدولة أمواال طائلة وإستنزفتها ماليا مما أثر سلبا على اجملتمع، مما دفع 
 .الناصر إىل جعل كل قبيلة تساهم بعدد من الرجال واخليل ليخرجون معه للجهاد

 :األسباب السياسية والعسكرية -



  .حية، واليت كانت تتطلع إىل شن حرب اسرتدادية عليهااخلطر الدائم الذي مثلته املمالك املسي-
 .التحرشات العسكرية لبين غانية ، ووجود دول مناوئة إبفريقية،مثل إمارة بين حفص-
يف إخضاع قبائل عدة يف قيامها، لذلك كان من ( املصامدة ) اعتماد الدولة املوحدية على العصبية القبيلية  -

 . الطبيعي أن تتمرد تلك القبائل وتثور تلك العصبيات لالنفصال عن الدولة ،فتمردت قبائل صنهاجة وزَنتة عليها
 :األسباب الدينية -
 .، و على اجلميع أن يلتزم آبراء ابن تومرت"حيدالتو  "اعترباملوحدون أنفسهم أهل  -
إقدام عبد املؤمن بن علي على تغيري نظام احلكم من خالفة مبنية على البيعة والشورى إىل خالفة وراثية مما أدى  -

  . إىل تنافس بني األبناء واألحفاد حول العرش
 .، القادرة على تسيريدواليب احلكم الدولة إفتقاراألجهزة اإلدارية املوحدية للكفاءات السياسية والعسكرية -

إّن التجزئة السياسية  :عن اإلمرباطورية املوحدية(الدويالت اإلنفصالية)قوى اجلديدة املناوئة ال -ج
لدولةاملوحدين بعد إهنيارها هو جتزئة ترابية وتقطع إقليمي ابملغرب اإلسالميأو بشمال إفريقيا واألندلس ،مما فتح 

 .ول واإلمارات  فتية هبذا اجملال اجلغرايفجماال مليالد د
  (:الدولة احلفصية) إنفصال املغرب األدىن-أول

شهدت إفريقيا قبل قيام الدولة احلفصية فتحا من طرف  :(إفريقيا) أوضاع املغرب األدىن قبيل احلفصيني -أ
ألهايل وقادها البيزنطيون، ويف خضم املسلمني خالل القرن السابع امليالدي، بعدما قضي على املقاومة اليت أبداها ا

اعتنقت ( عهد الوالة األمويني والعباسيني)اإلضراابت السياسية والدينية اليت عرفتها خالل القرن الثامن امليالدي 
م، وحتولت 11م فأدركت بالد افريقيا فرتة اإلستقرار واإلزدهار حىت مشارف القرن 4إفريقيا اإلسالم،أما يف القرن 

ستقلة يف ظل االعرتاف ابلسيادة العباسية، واستمرت تبعيتها اخلارجية كذلك مع الفاطميني، ومث حتولت إىل دولة م
بعد ذلك إىل منطقة مستقلة يف عهد خلفائهم من بين زيري، وحضيت إفريقيا خالل هذه الفرتة مبكانة معتربة بني 

اليت أسست من طرف املسلمني الفضل، يف ما  الدول املطلة على البحر األبيض املتوسط، وكان لعاصمتها القريوان
م حتوال،حيث إنفصلت عن املشرق، وبدأت تعرف 11بلغته ثقافيا أتاث ابحلضارة الشرقية،وشكل منتصف القرن 

مسلكا جديدا ، وكانت عرضة الغزو الذي قام به بين هالل وبين سليم القادمني من مصر، ومحلوا معهم مؤثرات 
 .نوع على املستوى احلضاريثقافية سامهت يف إجياد ت

عرفت إفريقيا فرتات مضطربة طيلة قرن ونصف، وهي الفرتة الفاصلة بني غزو بين هالل واستقرار احلفصيني، 
وضمن هذا اإلطار حصل الغزو املوحدي إلفريقية، حيث قام عبد املؤمن بن علي بقيادة هذه احلملة، وأحلق دولة 

ه ،هيمن املوحدون على 444ه ، وخالل احلملة الثانية سنة 447األوىل سنة بين محاد ابلدولة املوحدية يف احلملة
بالد تونس وطرابلس، ومت إخضاع مشال إفريقيا حتت سلطة ملكية واحدة، ويف محالت الدولة املوحدية، مت إجبار 

ت سلطة ، وبعد ذلك استسلمت املدن األخرى املوجودة حت(احلملة الثانية)مدينة تونس على االستسالم بسرعة 
 .ملوك الطوائف املسلمني



كان استكمال حتريرإفريقيا من اهليمنة النورمانية أكرب هدف راود عبد املؤمن بن علي الكومي، والقضاء على 
الطوائف النصرانية واليهودية، و حتسنت أحوال أفريقيا يف العهد املوحدي، مقارنة مع ما كانت عليه منذ زحف بين 

بالد شكليا ومتواضعا، ألّن االستقرار النسيب الذى عرفته حتول الحقا إىل إضطراب، هالل، لكن توحيد هذه ال
  :ألسباب أمهها

 . عدم متكن املوحدين من التحكم يف إفريقية لبعدها عن مراكش عاصمة اإلمرباطورية -
املوحدين يف تعرض إفريقية حملاولتني أجنبيتني موجهتني ضدها، وكانت الفرصة مواتية سيما بعد إهنزام -

 (.غرب األندلس)شنرتين
 .ثورة بين غانية  مثل اندالع جمموعة من الثورات-

 – 1224/ ه  893-625 )تنتسب احلفصيون أوالدولة احلفصية :جهود احلفصيني يف إرساء أركان الدولة-ب
 عاشت إىل أىب حفص عمر بن حيىي الذى ينتمى إىل قبيلة هنتانة، وهى من قبائل املصامدة الىت( م1444

وقد طمع . ابملغرب األقصى، واختذت املعاقل واحلصون، وشيدت املباىن والقصور، وامتهنوا الفالحة وزراعة األرض
ابألندلس ىف ( الس َنفاس دي تولوسا)احلفصيون ىف االستقالل إبفريقية بعد هزمية املوحدين ىف معركة العقاب 

، فوصل أبو زكراي بن (م1228 ه 624)ة ، وعملوا على حتقيق ذلك حىت سن(م1212/ ه 604)سنة 
فبايعه ( م1240/ه 627)عبدالواحد احلفصى إىل مقعد اإلمارة بتونس، ومهد لقيام دولة احلفصيني حىت سنة 

احلفصيون واستقل عن طاعة املوحدين وضم إليه اجلزائر وتلمسان،وقد واجهت الدولة احلفصية عدة ثورات، إال 
 عهد قوهتا، فلما حل الضعف خبلفاء األمري أىب زكراياحلفصى، زادت اخلالفات أهنا متكنت من القضاء عليها ىف

بني أفراد األسرة احلاكمة، وقامت الثورات ىف أماكن كثرية، ومل يتمكن أمراء احلفصيني من مواجهة هذه 
 .(م1444/ه 444)االضطراابت، فحل الضعف بدولتهم حىت سقطت على أيدى العثمانيني سنة

يف دعوته، وتثبيت دعائم ( املهدي بن تومرت)على ساعد ( عمر بن أيب حفص)يخ احلفصيني بعد أن عمل ش
ه  منح اخلليفة املوحدي الناصر هلم والية   إفريقيا، والتحكم يف شؤوهنا هبدف إمخاد ثورة 604الدولة، ويف سنة 

، (ه 647- 624)كرايء حيىي بين غانية املعارضة له، وبعد ضعف الدولة املوحدية قام احلفصيون بزعامة أيب ز 
ابإلنفصال واالستقالل تدرجييا عن نفوذها، كما أبو زكرايء عمل على توطيد أسس الدولة احلفصية وتوسيع 

 :نفوذها، ومشلت سلطتها طرابلس وجباية،وهبذا متكن احلفصيون من دحض األخطار املوحدية،ومن مظاهر ذلك

 . إفضاء الصبغة املوحدية للدولة احلفصية-
 . عترب أبو زكرايء نفسه الوارث الروحي إلبن تومرت وعبد املؤمن بن علي الكوميإ-
 .إىل مدينة تونس( مراكش)حول مركز الشرعية املوحدية من اإلمرباطورية املوحدية-

كانت الظروف اليت ساعدت أيب زكرايء، انتهاء خطر بين غانية وهناية حرب االستنزاف وعرقلة التجارة 
فادته من النشاط التجاري املرتبطة ابلسودان واملدن التجارية املتوسطية،وأن الوضعية املادية الصحراوية، واست



واألمنية والعسكرية اليت متتعت هبا الدولة احلفصية جعلت حاكمها أيب زكرايء يسعى حملاولة وراثة أمالك املوحدين 
  .سابملغربني األوسط واألقصى يف الوقت الذي تلقى فيه بيع شرق األندل

 .م0040الستيالء على تلمسان سنة : التوسع حنو الغرب-ت
، لكن غموض ...لقد حاول أبو زكرايء احلفصي استمالة أمري تلمسان سلميا بتبادل اهلدااي وإرسال املعونة املادية

مسان مع احلاكم احلفصي أيب زكرايء حيىي، جعله يبادر مبهامجته وحصاره ،مما اضطر حاكم تل"  ابن زاين"عالقة 
إنفصال بين عبد : إىل الفرار وااللتحاق ابجلبل صحبة جمموعة من أنصاره، وتضمن االتفاق احلفصي التلمساين 

، وأصبحت تلمسان والية  الواد هنائيا عن اخلليفة املوحدي ،وأن يصبح األمري احلفصي اتبعا شكال ومضموَن
األوسط بعد احتالل تلمسان وتسرب سلطته  ه ، وهكذا مشل نفوذ احلفصيني املغرب640حفصية بدءا من سنة 

إىل املغرب األقصى بعد موت الرشيد ، حيث وجهت سجلماسة مؤقتا وسبتة وطنجة بيعتها للحفصيني وكذلك 
 .املناطق اليت كان يشملها نفوذ حلفائهم املرينيني كقصر عبد الكرمي ومدينة مكناسة 

: ت الدولة احلفصية، ومشلت األندلس، و أوراب، ودولتنوعت عالقا :عالقات الدولة احلفصية اخلارجية  -ث
بىن مرين والوطاسيني والزاينيي،واتسمت عالقتهم ابألندلسيني ابهلدوء اترة وابلتوتر واملنافسة اترة أخرى، وكذلك 

متثلت عالقتهم ابألوربيني ىف عدة محالت عسكرية، ُعرفت ابسم احلروب الصليبية، وسعى الصليبيون إىل حتويل 
إىل املسيحية، غري أن وابًء تفشى ابملعسكر الصليىب، وتوىف لويس متأثًرا هبذا الوابء، « املغرب األدىن»مى مسل

ولكن الصليبيني ( م1270 /ه 664)فلجأ الصليبيون إىل التفاوض والصلح مع احلفصيني، مث االنسحاب ىف سنة 
واستولوا عليها واستباحوها، ومل خيرجوا منها إال ، (م1354 /ه 744)عاودوا اهلجوم على مدينة طرابلس ىف سنة 

بعد احلصول على قدر كبري من املال، مث توالت محالهتم الصليبية بعد ذلك على بالد املغرب األوسط ومدنه،وقد 
مرت العالقات احلفصية املرينية بعدة مراحل ارتبطت ابألحوال والظروف السياسية الىت كانت متر هبا كل من 

واتسمت هذه العالقات ابلصراع بني الطرفني، ودخول بىن حفص ىف تبعية بىن مرين غلبا، ولكن ذلك مل الدولتني، 
 – 1444/ ه  424 – 401)عثمان ابن أمحد املريىن »مينع من قيام بعض العالقات الطيبة ىف فرتة حكم 

س مابني سنيت م،وقد عرفت تون1464 – 1444/ ه  869 – 464)، و عبداحلق بن سعيد املريىن (م1420
ه  جمموعة من التطورات أدت يف النهاية إىل حتقيق اتساع كبري ورخاء مادي وازدهار اقتصادي، 661و  644

إىل اختيارها هدفا حلملته " لويس التاسع" وهذا ما دفع الكثري من البلدان وعلى رأسها فرنسا اليت ابدر ملكها 
ابء الطاعون الذي أصاب جنوده، وانتهت املواجهات بينهما ه ، اليت ابءت ابلفشل، نظرا لو 664الصليبية سنة 

إىل حل توفيقي قبل مبوجبه املستنصر أن يضاعف ما كان يؤديه سنواي حلكام صقليّة، وعمل على جتديد 
، "ابلواثق"وعقب وفاة املستنصر خلفه ولده حيىي امللقب .الضماَنت التقليدية اليت كان يتمتع هبا جتار صقلية

بقطع الدعوة مع احلفصيني، فدخلت " يعقوب املريين " قرار السلطان : كثرة االضطراابت، منها  وعرفت فرتته
مملكة بين حفص عهد متزق واحنطاط،كما أّن بوصول عمه إبراهيم أبو إسحاق إىل احلكم، شق عصا الطاعة على 



إحدامها يف يد عمر  :ارتني مستقلتني، وهذا ما أجج َنر الفتنة، والنتيجة هي انقسام اململكة بدورها إىل إم"الواثق"
وقاعدهتا جباية، وهذا االنقسام دام " حيىي بن إبراهيم"، املستقر يف تونس، والثانية حيكمها ( إبراهيم"أخ ) املستنصر
ه ، وحىت بعد أن توحدت اململكة من جديد بقيت أسباب اخلالف والتمزق قائمة، على اعتبار أن 704إىل غاية 

  . يت مرت منها الدولة احلفصية دامت حوايل عشرين سنةفرتة التجزئة ال
كان القرن السابع اهلجري ابلغرب اإلسالمي عامة، هو قرن االنقسامات ، إذ مل حتدث هذه التجزئة على مستوى 

اقتسام الرقعة اجلغرافية فحسب ، بل تعدهتا إىل ظهور االنشقاق داخل الدولة الواحدة كما هو الشأن لدى 
وبين عبد الواد الذين انقسموا بدورهم إىل إماريت تلمسان ووهران، ولكل إمارة نظام خاص يف تسيري احلفصيني، 

  .شؤوهنا
ووجدت اإلمارة احلفصية الظروف اليت شجعتها على السري حنو حتقيق االستقالل وإلغاء عقد التبعية الذي كان 

 :تربطها ابلدولة املوحدية، ومن بني الظروف املساعدة نذكر

، لوجود سالسل جبلية صعبة ( حمصنة طبيعيا) الطابع اجلغرايف الذي مييز املغرب األدىن ومتثلت يف:جلغرافيةا-
االخرتاق، واليت تشكل حاجزا مينع تسرب األعداء واملناوئني إىل داخل البالد،وأّن املنطقة تقع على هضبة عليا 

 .التجارية املارة مبحاذات الطرق املؤدية إليها ميكنها من مراقبة العدو عن بعد، ورصد أهم حتركات القوافل
أيب  " أمهية التجارة البحرية، مما أدى إىل جتديد أو تنظيم املعاهدات بني األمري احلفصي وتكمن يف: القتصادية-

ه  ، 644و  627وعدد كبري من مدن البحر األبيض املتوسط، وأمهها تلك اليت انعقدت مابني سنيت " زكرايء 
 .إفريقيا ومرسيليا وبيزاو وجنوة عضها ابآلماد الطويلة ، مع إيطاليا وفرنساوومتيزت ب

متثلت يف معاَنة املغرب األقصى من مشاكل ترتبت عن الصراع حول اخلالفة منذ موت : العقدية والعرقية -
ن لعدد من املستنصر املوحدي، وخاصة الصراع املسلح بني املأمون واملعتصم، وما رافق ذلك من تقتيل املأمو 

األشياخ املصامدة منهم عناصر من هنتاتة، وهذا ما شق عصا الطاعة على الضلع املوحدي، حيث اختذ أيب زكرايء 
، وتغيري رسوم الدعوة (األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ) احلفصي من تراجع املأمون عن مبادئ املهدي 

ه ، وأتكد هذا ابستقالل هنائي 627 إعالن االنفصال سنة املوحدية، مربرا إلهناء عالقته مع املوحدين، وابلتايل
  .ه  عند جتديد البيعة له644سنة 

 :اإلحالة العلمية

 ،لُبنان ، بريوت ،دار الكتاب اللُبناين، فتوح أفريقيا واألندُلس، الرمٰحن بن عبد هللا الُقرشيابن عبد احلكم، عبُد -0
  .274 صفحة1964

د ُسهيل-2   .116 ، صبريوت دار النفائس ،7اتريخ الدولة األُمويَّة،ط ، طّقوش حُممَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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 ."ب" املغرب اإلسالمي بعد سقوط املوحدين :ةمناثاحملاضرة ال                  

 :مظاهرحياة العامة–ج

شهدت دولة بىن حفص نظام اخلالفة، وكان احلكم هبا وراثياًّ، ويعاون اخلليفة : امليدان السياسى واإلدارى-0
الىت تنتمى إليها األسرة احلاكمة، « هنتانة»هيئة استشارية، يُطلق عليها اسم أشياخ البساط، ومجيعهم من قبيلة 

احلجابة، وتطور هذا النظام لدرجة أَنحلاجب كان يفصل ىف األمور دون الرجوع  وكذلك عرفت هذه الدولة نظام
إىل اخلليفة، وجاء منصب الوزارة ىف مرتبة تلى منصب احلجابة، وأيتى إىل جانبهما منصب القضاء الذى أواله 

 .احلفصيون عنايتهم ألمهيته
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الضرائب والزكاة، واجلزية، : مشلت، و «دولة بىن حفص»تنوعت مصادر الدخل ىف : امليدان القتصادي-0
املنسوجات أبنواعها، : واملصادرات، واخلراج، وانتعشت الزراعة وكثرت احملاصيل، ونشطت الصناعات مثل

والصناعات اجللدية والزجاجية، وصناعة األسلحة والسفن، واستخدم بنو حفص عملة خاصة هبم ليؤكدوا 
 .استقالهلم

تمع احلفصى من عدة عناصر، وكانت قبيلة هنتاتة الرببرية ىف مقدمة هذه أتلف اجمل: امليدان الجتماعي-3
 .العناصر، كما كان العرب املقيمون، والعرب اهلاللية ممن شكلواهذا اجملتمع، تضاف إليهم جمموعات الروم واألتراك

الكتاتيب، : ة مثلوشهدت الدولة احلفصية حركة واسعة ىف البناء والتعمري، وأقام احلفصيون املؤسسات التعليمي
والزوااي واملساجد، فقامت بدورها ىف دعم العلوم املختلفة وتدريسها، مث أنشأ احلفصيون املدارس ابلعاصمة تونس، 

، وتلتها (م1244/ ه 644)ىف سنة  وكانت أول مدرسة هى املدرسة الشماعية الىت أنشأها أبو زكراي حيىي األول
ذت الدولة احلفصية ابملذهب املالكى، واهتمت ابلعلوم الدينية مثل وأخ(.م1242/ ه 640)التوفيقية ىف سنة 

املنطق والكيمياء والفلك : تفسري القرآن، وعلم احلديث، والفقه، وكذلك اهتم احلفصيون ابلعلوم العقلية مثل
لبالد، وكذا ىف تنشيط احلركة الثقافية اب -الىت ُزوّادت ابلكتب ىف شىت فروع املعرفة –وسامهت املكتبات . وغريها

 .سامهت اجملالس العلمية، الىت شجعها بعض احلكام احلفصيني ىف إثراء النشاط العلمى ودعمه

وقد أمثرت هذه احلركة الثقافية املزدهرة جمموعة من العلماء البارزين ىف شىت فروع العلم واملعرفة، فكان من الفقهاء 
أبو بكر بن سيد الناس املتوىف عام : ، ومن احملدثني(م1444/ ه 402)املتوىف عام  أبو عبدهللا دمحم بن عرفة

= ه 464)أبو احلسن على بن موسى املعروف اببن عصفور املتوىف عام : ،ومن النحويني(م1261/ ه 644)
/ ه 662)، و ابن األابر املتوىف عام (م1244= ه 644)حازم القرطاجىن املتوىف عام : ، ومن الشعراء(م1461
 ء وغريهم ىف دعم املعرفة، وتنشيط الثقافة، ومؤازرة احلركة الفكرية ىف دولة بىن حفص،وقد أسهم هؤال(م1264

 :هـ633دويلة بين عبد الواد ابملغرب األوسط سنة  -اثنيا
ينتسب بنو عبد الواد إىل قبائل زَنتة األمازيغية، وكانوا رحال جيوبون املناطق : األصول واخللفيات التارخيية-أ

الصحراء ومشال غرب اجلزائر وميارسون تربية املاشية، وهم من املغرب األوسط، وحتديدا تلمسان الواقعة بني ختوم 
حداث هاما ( ه  644سنة ) إمارة بين عبد الواد ابملغرب األوسط  ،ويعتبال ميالدها مسقط رأس األسرة الزاينية

جود احلفصيني ابملغرب األدىن، مبنطقة الغرب اإلسالمي عامة، وتلمسان خاصة، كوهنا شكلت إنذار خطر هدد و 
واملرينيني ابملغرب األقصى، وسرعان ما دبت اخلالفات بني هذه اإلمارات، مما جعل بنوعبد الواد ينضمون حلكم 

  .املوحدين 

 : ساعد يف قيامها عدة عوامل نذكر منها: قيام دويلة بين عبد الواد -ب



 متثلت يف االستفادة تلمسان وموانئها من احلركة  التجارية بني سجلماسة والبحر املتوسط،   :االقتصادية-1 
جتلت يف دخول الدولة املوحدية يف مرحلة احتضار، وسيطرة املرينيني على مشال املغرب  :السياسية -2

مرين ضد حكومة األقصى،وأصبح هدف احلفصيني هو الوصول إليه مرورا بتلمسان، مما جعلهم يستميلون بين 
مراكش، وحيرضون بعض قبائل املغرب األوسط ضد بين عبد الواد،هذه األوضاع السياسية فرضت على إمارة بين 

  .(بين مرين وبين حفص ) عبد الواد االرتباط ابملوحدين والتعاون معهم ضد العدو املشرتك 
الدولة، مت ذلك مبوافقة املوحدين ، فقد كان دورا يف أتسيس هذه " يغمراسن"لعب :عامل الصلة والقرابة ابملوحدين

بنو عبد الواد يرتكون الصحراء ويستقرون يف سهول وهران، ويضعون رجاهلم يف خدمة عامل املوحدين بتلمسان، 
ومبرور الزمن ساهم بنو زاين مسامهة فعالة يف الدفاع عن منطقة وهران، وتلقوا نظري ذلك بعض االمتيازات إذ عني 

ه ،واستقل هذا احلاكم ابلبالد عقب 624ين منهم بن زاين عامال على تلمسان وبالد زَنتة سنة خليفة املوحد
غري أن هذا االستقالل مل يكن مكتمال من مجيع النواحي، وإمنا كان حمفوفا مبخاطر داخلية  .سقوط دولة املوحدين

ت ودسائس داخلية وخارجية ميكن ومؤمرا وخارجية،وقد واجه بين عبد الواد صعوابت يف ظل ابملغرب األوسط،بل
 :تصنيف إىل نوعني أساسيني

جتسدت يف القبائل املناوئة حلكمهم،حيث سيطرت على احملاور التجارية الواقعة على ضفاف وداين   :داخلية -
الساحل الشمايل لبالد اجلزائر، وفرضون خمتلف الضرائب واإلاتوات على سكانه، ومل تكن حكومة بين عبد الواد 

 .ة على إخضاعها  وردع سلطاهناقادر 
متثلت شرقا يف بين حفص و تلوحيهم أبحقية تصفية بنوعبد الواد ، وَندوا أبهنم الوريث الشرعي :خارجية -

ظل بنو مرين يرتقبون بين عبد الواد بتلمسان، وضم املغرب األوسط  :لإلمرباطورية املوحدية ابملغرب األقصى،وغراب
موسى "، وحاولت انتزاع تلمسان من صاحبها "أيب سعيد عثمان"ن فاس يف عهد إىل حوزهتم، وقدمت جيوشهم م

  .، ولكنه مل يفلح أمام أسوار تلمسان احملصنة"بن عثمان بن يغمراسن
وترجع تسمية هذه الدولة هبذا االسم إىل زاين بن (: م1444 – 1244/ ه 962 – 633)دولة بىن زاين-ت

نسبة إىل قبيلة عبد الواد الىت ( العبدالوادية)تسمى بدولة بىن عبدالواد  اثبت، والد يغمراس مؤسسها، كما أهنا
وكان حيدها غراًب هنر ملوية، ومدينة ( اجلزائر حاليا)ينتمى إليها بنو زاين،وقد قامت هذه الدولة ابملغرب األوسط 

و وهران، و قسنطينة،  جباية، و اجلزائر،: قسنطينة من اجلانب الشرقى، وكانت هذه املنطقة تضم عدة مدن منها
 .ومليانة، و تلمسان

 : قيام دولة بىن زاين-0

، بعض القوى على (م1212 /ه 604)شجع ضعف دولة املوحدين عقب هزميتهم ىف معركة العقاب ىف سنة 
االستقالل، فشجع ذلك بدوره بىن عبدالواد على االستقالل ابملغرب األوسط، فاستولوا على تلمسان ىف سنة 

هو املؤسس ( م1235 /ه 644)وبعد يغمراس بن زاين الذى توىل اإلمارة بعد أخيه ىف سنة .(م1240/ه 627)



احلقيقى هلذه الدولة، حيث سامل جريانه من املوحدين كى ال يعرض دولته الناشئة ملعارك جانبية، تصرفه عن 
 :أتسيس الدولة، وبىن سياسته ىف هذه املرحلة على عاملني مهمني مها

جاوراحلفصيون إخواهنم بىن زاين  من جهة الشرق، وجاورهم بنو مرين من الغرب، وهاجم بنو :عامل العسكرىال
، فهادهنم بنو زاين وابيعوهم، ودعوا على منابرهم للحفصيني، (م1242/ ه 640)حفص مدينة تلمسان ىف سنة 

وات احلفصية وسيلة لطردهم من تلمسان و وىف الوقت نفسه بعثوا جبنودهم إىل اجلبال واختذوا من اإلغارة على الق
املغرب األوسط، فاضطر احلفصيون إىل عقد الصلح معهم وأعادوا يغمراس إىل مقر حكمه بتلمسان اثنية، وكذلك 

مث قاموا بغارات كثرية على القبائل املوجودة داخل املغرب ( م1244/ ه 646)فعل بنو زاين مع املوحدين ىف سنة 
 .ُوين و مغرادةاألوسط، مثل قبائل ت

مل يكتف يغمراس ابملعارك والغارات، وعمد إىل حتصني بالده شرًقا وغراًب، وجاء بقبيلة بىن : العامل السياسى-
عامروأقطعها نواحى وهران و تلمسان لتكون حائط الصد ألعدائه، مث دعم كيان دولته مبصاهرة احلفصيني، حيث 

بىإسحاق، فأمن بذلك شرهم، وهجماهتم على احلدود الشرقية زوج إحدى بناته لعثمان ابن األمري احلفصى أ
 .لدولته

 :تطور دولة بىن زاين-0

كانت القبيلة من أهم العوامل الىت أثرت ىف سياسة دولة بىن زاين وكياهنا؛ حيث دخلت هذه الدولة ىف صراع 
هذه القبائل اخلضوع لغريها، بىن تُوين و مغرادة من الرببر، و بىن عامر سويد من العرب، لرفض :طويل مع قبائل

/ ه 641)ولتعصبها لبىن جلدهتا وقبيلتها، وشقت عصا الطاعة، مث زادت حدة موقفها بعد وفاة يغمراس ىف سنة 
واضطر األمري عثمان الذى خلف والده يغمراس إىل مواجهتهم، فاستوىل على مازونة من مغرادة ىف ( م1242

، ودخل إنشريش ولكن هذا االتساع عاد إىل االنكماش اثنية ، مث احتل مدينة تنس(م1247/ ه 646)سنة 
، وعادت القبائل مرة (م1244/ ه 644)للمغرب األوسط، وحصارهم تلمسان ىف سنة  نتيجة احتالل بىن مرين

/ ه 707 – 704)أخرى إىل التمرد والعصيان عقب وفاة األمري عثمان، فخرج إليهم األمري أبو زاين دمحم األول 
 – 670)، مث خضعت هذه الدولة أكثر من مرة لدولة بىن مرين مثلما حدث ىف سنة (م1407 – 1404

( م1444 – 1446/ ه 744 – 747)وسنة ( م1240/ ه 644)وسنة  (م1241 – 1271/ه 640
ولكن بىن زاين كانوا يرفضون هذا اخلضوع، وينتهزون الفرصة للعودة إىل حكم بالدهم،وقد عاشت هذه الدولة ىف 

ضطراابت دائمة، ونشبت اخلالفات بني أفراد البيت الزايىن، وأدى التهافت على السلطة بينهم إىل أن حروب وا
عبد الرمحن  يشهر الولد السيف ىف وجه أبيه، بل يتعدى ذلك، ويقتل أابه، مثلما حدث مع أىب اتشفني الثاىن

وسف، حني خلع اتشفني ووالده السلطان أىب محو موسى الثاىن بن ي( م1444 – 1444=ه 744 – 741)



فقامت حروب بني ( م1446/ ه 744)أابه من السلطة، واستوىل على احلكم، مث اعتقل أابه وإخوته ىف سنة 
أفراد هذه األسرة، وعاد أبو محو إىل عرشه، واستعان ابنه اتشفني ببىن مرين عليه، وحاربه، مث قتله وعاد اتشفني إىل 

 .احلكم ىف ظل التبعية لبىن مرين

تفشت ظاهرة قتل السالطني بدولة بىن زاين، وزاد التناحر بني أفراد البيت الزايىن، :قوط دولة بىن زاين س-3
، مث (م1404/ه 411)وتكررت هجمات االسبان على الشواطئ املغربية، واستولوا على مرسى وهران ىف سنة 

 909) لبىن زاين، وارتضى أبو محوعلى وهرانو جباية و تدلس وهى مواىن اتبعة ( م1406/ ه 412)استولوا سنة 
دفع ضريبة سنوية لإلسبان لكى يبقى ىف مقعد احلكم، فاستنجد الناس ( م1417 – 1404/ ه 923 –

ابألتراك العثمانيني لتخليصهم من هذا االحتالل، فأسرع لنجدهتم األخوان عروج و خري الدين ابنا يعقوب الرتكى، 
ن إلنقاذ مهاجرى األندلس، ونقلهم إىل أرض املغرب، ودارت معركة بني اللذان كاَن حيمالن املتطوعني ىف السف

الطرفني، وأرسلت إسبانيا ابإلمدادات لتعزيز قواهتا وحليفها أىب محو الذى فر إلىوهران لالحتماء ابلقوة اإلسبانية 
الثفى ، ومات أبو محو الث(م1414/ه 424)هناك، وحاصر اإلسبان مدينة تلمسان واستشهد عروج ىف سنة 

وتوالت االضطراابت، وزاد التنافس على العرش، وأقبل السعديون من املغرب األقصى  واستولوا على .السنة نفسها
إحداها تضامنت مع األتراك، : ،وانقسم البيت الزايىن إىل طوائف ثالث(م1440/ ه 447)تلمسان ىف سنة 

رك األتراك، ودخلوا ىف معركة مع السعديني واألخرى استعانت ابألسبان، واألخرية حتالفت مع السعديني، وحت
وهزموهم، فعادوا إىل املغرب األقصى، ودخل األتراك العاصمة تلمسان، وكان آخر حكام بىن زاين هو احلسن بن 

الذى اثر عليه الناس مليله إىل اإلسبان فخلعه األتراك، وضموا ( م1444 – 1440/ ه 962 – 957) عبدهللا
 .(م1555 /ه 462)ائر الرتكية ىف سنة تلمسان إىل حكومة اجلز 

كان موقع الدولة الزاينية ابملغرب األوسط حافًزا للقوى األخرى ابملغرب على التطلع : العالقات اخلارجية-4
إليها، بغرض السيطرة وفرض النفوذ، ولعل هذا هو ما فعله املوحدون، وبنومرين، واحلفصيون، وظلت العالقاتبني 

ى بني َشد وجذب، فتارة خيضع بنو زاين للنفوذ املوحدى واملريىن واحلفصى، واترة ينعمون هذه الدولة وهذه القو 
ولقد وقف بنو زاين ىف بداية األمر .ابستقالهلم، وأخرى ميتد فيها نفوذهم إىل بعض مناطق املغربني األدىن واألقصى

 املغرب األوسط، ودخل بنو زاين ىف وجه الزحف املوحدى، إال أن املوحدين متكنوا من إخضاعهم والسيطرة على
ىف تبعية املوحدين، فلما قويت شوكة بىن زاين كانت دولة املوحدين ىف مرحلة الضعف واالهنيار، فبدأ املوحدون 

يتوددون إليهم ويهادنوهنم، فخشى احلفصيون من هذا التحالف، وتوجهوا إىل تلمسان واستولوا عليها ىف سنة 
ائل املغرب األوسط، واشرتطوا لعودة بىن زاين إىل احلكم أن خيلعوا طاعة م مبساعدة بعض قب1242/ ه 640

ولكن املوحدين مل يعجبهم . املوحدين ويعلنوا تبعيتهم للحفصيني، فقبل بنو زاين ذلك، وعادوا إىل حكم تلمسان
ع املرينيني هذا الوضع وحشدوا جيوشهم وحاصروا تلمسان، فأعلن بنو زاين طاعتهم هلم، وساعدوهم ىف صراعهم م

/ ه 664)على الرغم من العالقات املتوترة بينهما، وظل هذا شأهنما حىت سقوط دولة املوحدين ىف سنة 



أما عالقة بىن زاين   ابحلفصيني، فكانت عالقة عداء؛ نظًرا لتضارب مصاحل الدولتني، حيث رغبت  (. م1264
ت ابستيالء احلفصيني على تلمسان ىف سنة وقد بدأت هذه العالقا. كل منهما ىف التوسع على حساب األخرى

، مث بدأت بينهما املفاوضات، وعاد يغمراسن إىل عاصمته تلمسان وأعلن تبعيته للحفصيني، (م1242/ ه 640)
/ ه 464)ولكن بىن زاين مل يرضوا هبذه التبعية وأعلنوا استقالهلم عن هذه التبعية ىف عهد املتوكل الزايىن ىف سنة 

، وهدموا أسوارها، (م1466/ ه 471)حاصرهتم جيوش احلفصيني ىف تلمسان ىف سنة ، ومن مث (م1464
وقد عمد احلفصيون إىل إحداث الُفرقة، وإشعال الفتنة بني .وأجربوهم على إعالن الطاعة والتبعية للحفصيني اثنية

لك واستمر حىت دبَّ أفراد البيت الزايىن، حىت يتسىن هلم إحكام قبضتهم عليهم، ويضمنوا تبعيتهم، ومت هلم ذ
الضعف والتفكك بني سالطني بىن حفص وأفراد أسرهتم، فوجه إليهم بنو زاين عدة ضرابت متوالية، ومتكنوا من 

،وعلى الرغم مما سبق فقد شهدت العالقات الزاينية ( م1440/ ه 740)هزميتهم واالستيالء على تونس ىف سنة 
اجلوار، وجتلى ذلك حني صاهرهم يغمراس وزوَّج ابنه عثمان بعض حاالت اهلدوء، وحسن  -أحياَنً  –احلفصية 

 (.م1242/ ه 641)إحدى بنات أىب إسحاق احلفصى ىف سنة 
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كان احلكم ىف دولة بىن زاين وراثيا، وكانت ألقاب حكامهم ترتاوح بني أمري : امليدان السياسى واإلدارى-
ظاهرة قتل سالطينهم على أيدى أفراد أسرهتم احلاكمة للوصول إىل احلكم،  املسلمني ولقب السلطان، وقد تفشت 

وتعددت املناصب اإلدارية ىف هذه الدولة، وجاء منصب الوزارة ىف مقدمتها،   كما فعل اتشفني مع والده أىب محو،
ة البارزين، كما كان قاضى القضاة يتقدم جمموعة القضاة ابلدولة، وكذلك كان قائد اجليش من رجال هذه الدول

وكان ديوان . ولذا كان السلطان خيتاره من أفراد أسرته، أو يتوىل هو مكانه، وخيرج بنفسه على رأس اجليوش
 .اإلنشاء والتوقيع من أبرز الدواوين، ألنه خيتص ابملراسيم السلطانية، ومراسالت الدولة مع غريها من الدول

نوع، مجع بني السهل الساحلى والوداين الداخلية، وسلسلة متتع املغرب األوسط بسطح مت:امليدان القتصادي-
جبال األطلس، فضاًل عن متتعه مبناخ خيتلف من منطقة إىل أخرى،وبرتبة خصبة صاحلة للزراعة، وأبهنار منتشرة ىف 

كل مكان مثل هنرىشلف و سريات، وبعيون مائية منبثة، وأبمطار تسقط على منطقة الساحل، فهيأت كل هذه 
لقيام زراعة َنجحة، أوالها والة األمر عنايتهم ورعايتهم، فتنوعت احملاصيل الزراعية، كما ازدهرت صناعة العناصر 

األقمشة احلريرية والصوفية، وصناعة السجاد والبسط، وكذلك صناعة السفن احلربية والتجارية، واألسلحة، 
 .واملصنوعات اجللدية، واملشغوالت الذهبية والفضية والنحاسية

ملوقع املغرب األوسط دور كبري ىف تنشيط التجارة، ابعتباره مهزة الوصل بني املغربني األدىن واألقصى، حيث  وكان
متتد شواطئه، وتكثر موانيه املطلة على البحر املتوسط، فضال عن طرق التجارة املتعددة جبنوبه، والىت كانت متر 



املواىن املطلة على البحر املتوسط، لتكمل رحلتها إىل  منها القوافل التجارية القادمة من جنوب الصحراء قاصدة
وقد تعددت صادرات املغرب األوسط، وكان الصوف واألسلحة واملنتجات الزراعية من .أوراب وغريها من املناطق

وهران و تنس و اجلزائر و جباية إسهاًما ابرزًا ىف تنشيط التجارة، وازدهار :أهم صادرات بىن زاين وأسهمت مواىن
قتصاد، وكان ذلك سبًبا رئيسيا ىف اهتمام سالطني بىن زاين ابلبناء والتعمري، فتنوعت ىف عهدهم املؤسسات اال

مسجد أىب احلسن : وُعنوا إبنشاء املساجد واملدارس والقصور، واملنشآت العسكرية، وكانت أبرز مساجدهم هى
لوىل إبراهيم الذى مت بناؤه ىف عهد أىب ، و مسجد ا(م1246/ ه 646)عثمان بن يغمراس ببنائه سنة  الذى أمر

 .محو الثاىن، كما شهد عهد أىب اتشفني األول هنضة عمرانية كبرية

الىت ( أو املدرسة القدمية)وتعددت املدارس بتلمسان ووهران، وكانت أبرز هذه املدارس هى املدرسة التاشفينية 
، و املدرسة اليعقوبية الىت بناها أبو (م1446 – 1414/ ه  736 – 718) أنشأها أبو اتشفني بن عبد الرحم

، وبىن بنو زاين احلصون (م1464نوفمرب /ه 764)محو موسى الثاىن، وكان افتتاحها ىف اخلامس من صفر سنة 
قلعة اتمز يزدكت الىت كانت مركز : واألبراج واألسوار والقالع العسكرية لتحصني بالدهم، ومن أبرز قالعهم

 .شرقية مع بىن حفصمقاومتهم على احلدود ال

اهتم بنو زاين بتنشيط احلركة الفكرية ىف بالدهم، ودعموها إبنشاء املدارس واملساجد والكتاتيب :امليدان الفكري-
والزوااي لتعليم الطالب، ومل خيتلف أسلوب التعليم ىف دولتهم عن مثيله ىف دولة بىن مرين و دولة احلفصيني، 

ماءاملتخصصني ىف كل علم وفن، وقد لقى هؤالء من الدولة معاملة حسنة وامتألت املؤسسات التعليمية ابلعل
 وأغدقت عليهم املنح والعطااي، وولتهم املناصب الرفيعة حىت ينهضوا ابملستوى التعليمى والفكرى ىف البالد،

ة كما استعاده ىف بقية الدول األخرى عقب سقوط دول« بىن زاين»واستعاد املذهب املالكى مكانته بدولة 
املوحدين، وازدهرت علوم التفسري والفقه واحلديث واملنطق واجلدل والكالم، وغريها من العلوم، وتبوأت جمموعة 

/ ه 640)أبو إسحاق إبراهيم بن خيلف التنسى املتوىف عام  :من العلماء مكانة ممتازة لدى بىن زاين، منهم
والذى تتلمذ على يديه جمموعة من ( م1444/ ه 744)، وأبو عبدهللا دمحم بن دمحم املقرى املتوىف عام (م1241

 .ابن اخلطيب، وابن خلدون، والشاطىب وغريهم:العلماء النابغني، أمثال

أبو عبدهللا بن عمر بن مخيس التلمساىن املتوىف عام : وبرزت كذلك مجاعة من العلماء ىف علوم اللغة واألدب منهم
بتلمسان ىف عهد عثمان بن يغمراس، و أبو عبدهللا دمحم بن ، وقد أشرف على ديوان اإلنشاء (م1404/ ه 704)

 .منصور القرشى التلمساىن الذى أنشأ ديوان الرسائل ىف عهد أىب محو األول

 (:1464 – 1264= ه 464 – 664) ابملغرب األقصىدولة بىن مرين  -اثلثا



من بربر البرت، الذين كانوا ينتقلون من  ينتمى املرينيون إىل قبائل زَنتة، ويرجح  أهّنم فرع  :ألصول والتاريخا-أ
مكان إىل آخر سعًيا وراء املاء والكأل، وبدأ ظهورهم خالل عهد املرابطني حيث شاركوا ىف األحداث بزعامة 

املخضب بن عسكر أحد أبناء بىن مرين، وجنح ىف السيطرة على مجيع بالد زَنتة و بالد الزاب، فحاول املرابطون 
إليه اهلدااي واألموال،مث انتقل والء املرينيني إىل املوحدين وساعدوهم ىف إقامة دولتهم، وتثبيت استمالته، فأرسلوا 

أقدامهم، وشاركوهم ىف معاركهم يف األندلس،وكان ضعف املوحدين سبًبا رئيسيا ىف انتقال بىن مرين من املغربني 
 .األدىن واألوسط إىل املغرب األقص ىحيث اخلصب والرخاء

 :ام دولة بىن مرينمراحل قي-ب

 .(م1217 – 1141/ ه  614 – 442: )مرحلة تثبيتهم ىف مناطق التالل واألرايف: أوال

إلتف حول األمري عبد احلق زعيم قبائل بىن مرين وكان له أثروعلى مجوع املرينيني، الذين جذبوا إليهم عدًدا من 
وذ على حساب املوحدين، ودخلوا ىف عدة معارك  القبائل املغربية فانضمت إليهم، وعمدوا إىل التوسع وفرض النف

 1217/ه 647 – 614)كانت أشهرها معركة وادي نكور الىت خسرها املوحدون،وقد محل عثمان بن عبداحلق 
راية املرينيني عقب مقتل والده األمري عبداحلق، وفرض نفوذه على مساحات واسعة من أرض ( م1244 –

معهم على خلع طاعة املوحدين، ، فعملوا على حتقيق ذلك حىت عام  املغرب، مث دعا شيوخ القبائل واتفق
، فقوى شأهنم، وخضعت هلم مجيع قبائل املغرب، وسيطروا على مجيع مواىن املغرب من وادى (م1224/ ه 624)

 .ملوية إىل رابط الفتح

ر ابن عبداحلق، ، بتأمني اجلبهة قام فارس زَنتة األمري أبو حيىي أبو بك :مرحلة الستيالء على املدن الكربى: اثنياا
الداخلية للمرينيني، وأخضعها إلشراف ماىل وإدارى ، مث واصل مهامجة املدن املغربية الكربى، واستوىل على 

 مكناسة، و فاس، وسال، و رابط الفتح، و سجلماسة، ودرعة

 – 646)احلق عهده بدأ األمريأبو يوسف يعقوب بن عبد :مرحلة الستيالء على العاصمة مراكش: اثلثاا
، مبواجهة بعض املشاكل الىت واجهت املرينيني ، ودخل ىف عدة معارك مع (م1246 – 1244/ ه  644

) املوحدين متهيًدا لدخول العاصمة مراكش،وقد أعد أبو يوسف محلة كبرية، مث خرج هبا من فاس فىشعبان سنة
وجنح . مث هاجم كل القوى والقبائل املعاونة للموحدين، وعرب هبا النهر اجملاور ملدينة فاس، (م1264إبريل /ه 666

يناير /ه 644)ىف إخضاعها والسيطرة عليها، مث كانت املعركة األخرية بني املوحدين واملرينيني ىف شهر احملرم سنة 
عند وادى غفو، ودارت بني الفريقني معركة قوية، أسفرت عن هزمية املوحدين، ومقتل أىب دبوس ( م1244

 .مث دخل األمري أبو يوسف يعقوب العاصمة مراكش معلًنا سقوط دولة املوحدين، وقيام دولة بىن مرين خليفتهم،



ظلت دولة بىن مرين ىف اتساعها ودعم استقرارها مدة مخس : مرجلة الستقرار والتوسع لدولة بىن مرين-رابعا
، وحكمها خالل هذه (م1444= ه 744)إىل سنة ( م1246= ه 644)وسبعني سنة، ىف الفرتة من سنة 

 – 1246/ ه 706 – 644أبو يعقوب يوسف بن يعقوب ):الفرتة جمموعة من السالطني األقوايء، هم
أبو الربيع سليمان بن أىب عامر  م،1404 – 1406/ ه 704 – 706أبو اثبت عامر بن أىب عامر  م،1406

 1410/ ه 742 – 710)بن يعقوب ( الثاىن)أبو سعيد عثمان  ،(م1410 – 1404/ه 710 – 704]
،أبو عنان فارس املتوكل بن (م1444 – 1442/ ه  744 – 742)أبو احلسن على بن عثمان –،(م1332

وقد اتسمت هذه الفرتة بتوسع نفوذ بىن مرين ابملغرب و ( م1444 – 1444/ ه 744 – 744)على 
 .األندلس، على الرغم من الثورات الكثرية والقالقل املتتابعة الىت واجهتهم

كان مقتل السلطان (:م0465 – 0358/ هـ869 – 759)مرحلة ضعف وسقوط دولة بىن مرين -خامسا
إشارة لدخول دولة بىن مرين ىف مرحلة الضعف  م1444/ ه 744)أىب عنان فارس املتوكل بن على ىف سنة 

لة لنفوذها، واالهنيار؛ حيث انتقلت السلطة من أيدى بىن مرين إىل أيدى الوزراء، فضال عن فقدان الدو 
وانكماشها داخل حدودها ابملغرب األقصى، وتعرضها لألزمات االقتصادية، واألوبئة والكوارث الطبيعة، الىت 

ل بسقوط الدولة، ىف عهد السلطان عبداحلق بن أىب سعيد، الذى متكن الثوار من  حلَّت ابملغرب األقصى، مما عجَّ
 (.م1464مايو  24/ ه 464مضان سنة من ر 27)القبض عليه وقتله ىف صبيحة يوم اجلمعة 

تعددت العالقات اخلارجية لدولة بىن مرين، ومشلت األندلس، ودول املغرب املختلفة، : لعالقات اخلارجيةا-ت
وتراوحت عالقتهم ببىن األمحر ابألندلس بني الود والعداء، وشاهبا احلذر والرتقب، على الرغم من أهنما حتالفا ضد 

ابألندلس، واحنصرت العالقات بينهما ىف أحايني كثرية على التمثيل ( م1277/ ه 676)نة الفرنج وهزمومها ىف س
وكانت عالقة املرنييني جبرياهنم من بىن عبد الواد ابملغرب األوسط عالقة عدائية  الدبلوماسى وتبادل الرسائل،

دالواد درجوا على نقض ما بينهما لتضارب املصاحل بينهما، وكانت فرتات السالم بينهما قليلة وقصرية، ألن بىن عب
من معاهدات، على الرغم من أن املرينيني سعوا إىل كسب ودهم؛ ليتفرغوا للجهاد ابألندلس، واضطر السلطان 

أبو يوسف يعقوب بن عبداحلق إىل مهامجة املغرب األوسط وإحلاق هزمية نكراء جبيوش بىن عبد الواد، مث عقد 
، (م1240/ ه 674)اإلغارة على احلدود الشرقية لدولة بىن مرين ىف سنة  وحاول بنو عبدالواد .الصلح معهم

( م1244/ ه 644)وىف سنة .فخرج إليهم املرينيون للدفاع عن بالدهم وأحلقوا هبم اهلزمية ابلقرب من تلمسان
ارة ودام احلصار مدة سبع سنوات؛ ذاق فيها بنو عبدالواد مر  حاصر السلطان أبو يعقوب يوسف مدينة تلمسان

مث دخلت  .احلصار، ومل ينقذهم من اهلالك سوى مقتل السلطان أىب يعقوب وعودة املرينيني بعدها إىل بالدهم
دولة بىن عبدالواد ىف تبعية بىن مرين بعد أن غزاهم السلطان أبو احلسن على، واستوىل على عاصمتهم تلمسانفى 

الفات الىت دبت ابلبيت املريىن وعادوا إىل عرش ، مث استغلت بقااي بىن عبد الواد اخل(م1442/ ه 742)سنة 
/ ه 744)، ولكنهم عادوا إىل تبعية بىن مرين اثنية ىف سنة (م1444/ ه 744)بالدهم ىف تلمسان سنة 



، وظلوا على عدائهم لبىن مرين، وحاولوا العودة إىل املغرب األوسط مرتني خالل فرتة نفوذالوزراء بدولة (م1444
 .(م1444ه 741)، والثانية ىف سنة (م1470/ ه 772)وىل ىف سنة املرينيني، كانت األ
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، (م1444/ ه 744)نظام احلكم واإلدارة إبختاذهم وزراء تنفيذ حىت سنة  استهل بنو مرين: امليدان السياسي-0
خلطورة أوضاعه، أو القيام ابحلجابة وكانت مهمة الوزير جتهيز اجليوش والكتابة، أوالوالية على إقليم ما ألمهيته أو 

مث حتول الوزراء من منفذين ألوامر السالطني إىل مسيطرين على مقاليد احلكم والبالد، وبدأ .على ابب السلطان
واستمر حىت سقوط دولة بىن مرين، وكانت هناك طبقة الُكتاب الىت أفرد هلا ( م1444/ ه 744)ذلك من سنة 

: ، وضم هذا الديوان عدًدا كبريًا من أئمة ، منهم(ديوان اإلنشاء والعالمة)طلق عليه السالطني ديواًَن مستقال أُ 
عبدالرمحن بن خلدون، و عبداملهيمن بن دمحم احلضرمى، وأبو القاسم بن أىب مدين، وقد أسند السالطني إىل  

ابسم « احلاجب»ط املريىن ُكتاهبم بعض املهام الكبرية لريفعوا من شأن هذه الوظيفة وشأن أصحابه،وقد عرف البال
، وكان يشرف على السجون، وينفذ «اجلنادرة»، وكان يرتأس جمموعة احلرس السلطاىن الذين عرفوا ابسم «املزوار»

وقسم املرينيون دولتهم إىل تسعة  .أوامر السلطان وعقوابته، ويتوىل تنظيم الناس لعرض مظاملهم على السلطان
صاحب القضية، و : م السلطان بنفسه، ويساعدهم بعض املوظفني الرئيسيني، وهمأقاليم، تُدار بواسطة والة يعينه

 :صاحب الشرطة و القاضى،و احملتسب، وتضمن اجلهاز اإلدارى لدولة املرينيني عدًدا من الدواوين، منها

ه، واختص أبمهية القضاء وجالل« بنو مرين»ديوان اإلنشاء والعالمة، و ديوان العسكر، و ديوان اخلراج،واحتفظ 
الذى كان له حق مراقبة صاحب الشرطة واحملتسب، وشارك السالطني معهم « قاضى اجلماعة»السالطني بتعيني 

 .والة األقاليم ىف تعيني القضاة العاديني، وجعلوا قاضًيا للعسكر، للفصل ىف القضااي اخلاصة ابجليش واجلنود

ازدهاًرا ىف نواحى احلياة كافة،وجعل املرينيون كل إقليم من شهدت الدولة املرينية رخاًء و : املييدان القتصادي-0
أقاليم دولتهم وحدة اقتصادية مستقلة، وجعلوها مجيًعا حتت إشراف الوزير املختص أو صاحب األشغال، وقد 

تعددت مصادر الدخل املاىل ومشلت الزكاة، واخلراج، واجلزية، والضرائب، والغنائم، واملصادرات، وكذلك تنوعت 
 .الرواتب، والعطااي، ونفقات اجليش، والبناء والتعمري: جه اإلنفاق ومشلتأو 

وقد ازدهرت الزراعة ببالد املغرب األقصى و متتعت البالد بعدد من األهنار، واألمطار ، و تنوع املناخ، وخصوبة 
فول، والشعري، والزيتون، القمح، وال: الرتبة، واهتمام السالطني ابلزراعة، فأسفر ذلك عن وفرة وتنوع احملاصيل مثل

وقصب السكر، والبقول، وكذلك توافرت الفواكه واخلضراوات، ومنت الغاابت ، فأمدت البالد أبنواع األخشاب 
 .املختلفة لصناعة السفن واملنازل وغري ذلك من األغراض



هم صناعة مزدهرة وشهدت الصناعة ازدهارًا ، وتعددت أغراضها ونشطت مراكزها، خاصة وأن املوحدين تركوا وراء
هبذه البالد، وجاء املرينيون فازدهرت ىف عهدهم صناعة عصر الزيتون وصناعة السكر، واهتموا ابلصناعات احلربية 
نظًرا لكثرة حروهبم، ويُروى أهنم كانوا روَّاًدا ىف استعمال البارود، ومل يهمل بنو مرين التجارة، بل حرصوا على توفري 

لتجارة، وأكثروا من األسواق املتخصصة، وزادوا من عدد احلوانيت ووفروا الراحة للتجار، األمن للقوافل واهتموا اب
فندق الشماعني، و تعددت طرق التجارة، وأقام املرينيون عالقات جتارية مع كثري من : وأنشأوا هلم الفنادق مثل

غ من السودان إىل األندلس، األقطار، فنشطت التجارة اخلارجية، وكان التجار املغاربة حيملون الذهب والصم
وقاموا بتصدير املنسوجات الصوفية واجللدية إىل أوراب، واستوردوا اآلالت احلديدية واألحواض الرخامية، وكان مليناء 

 .سبتة وغريه من املواىن دور ابرز ىف تسهيل عمليىت استرياد هذه البضائع وتصديرها

عدة عناصر جاء الرببر ىف مقدمتها، وجاءت قبيلة هنتانة  تكون اجملتمع املريىن من: امليدان الجتماعي-3
والشك أن هذه القبيلة الىت أسست الدولة املرينية قد احتلت مركز الصدارة  .احلاكمة ىف مقدمة القبائل الرببرية

 ا إىل اجليش املريىن،ابلدولة، وتلتها ىف املرتبة القبائل اهلاللية، مث القبائل الرتكية، مث بقااي الروم والفرنج الذين انضمو 
وقد اتسم بالط املرينيني ىف بداية عهدهم ابلبداوة، مث أخذوا مبظاهر الرقى والرتف بعد أن استقرت هلم أوضاع 

البالد، وثبتت أركاهنا وتنوعت احتفاالت املرينيني، وتعددت هبا مظاهر األهبة والعظمة وكان الستقبال الوفود 
ة، كما كان االحتفال بعيدى الفطر واألضحى، واملولد النبوى، من أهم ما وتوديعها احتفال خاص يليق ابلدول

 .حرص عليه سالطني هذه الدولة

وحظى البناء والتعمري مبرتبة رفيعة لدى املرينيني، واهتموا به اهتماًما ابلًغا، وشيدوا عدة مدن أتتى ىف مقدمتها 
، (م1274/ ه 674)ن يعقوب بن عبداحلق، ىف سنة مدينة فاس اجلديدة أو الدار البيضاء الىت أنشأها السلطا

كما بىن يوسف بن يعقوب مدينة . لتكون عاصمة لبالده بدال من العاصمة القدمية فاس الىت ازدمحت ابلناس
واختط هبا قصره ومسجًدا، ومساكن للجند ( م1244/ ه 698)أثناء حصاره ملدينة تلمسان سنة« املنصورة»

املغرب »وبىن املرينيون املساجد الكبرية بشىت مدن .مث ُأحيطت املدينة بسور كبري والدور والفنادق والبساتني،
، وعنوا بفرشها وتزويدها ابملاء الالزم للوضوء، وكان املسجد اجلامع الذى بىن بفاس اجلديدة سنة «األقصى

 .من أهم هذه املساجد( م1274= ه 677)

ن على إقامتها، فأقاموا مدرسة الصفارين ىف عهد السلطان وكانت املدارس من أهم املنشآت الىت حرص املرينيو 
أبو »يعقوب الذى عني هلا املدرسني، وأجرى على طلبتها النفقات الالزمة، وزودها خبزانة للكتب، وبىن السلطان 

 .مدرسة العطارين، ومدرسة املدينة البيضاء، ومدرسة الصهريج: عدة مدارس منها «سعيد



عدة مستشفيات للمرضى واجملانني، « يعقوب بن عبد احلق»ء املستشفيات، فأقام السلطان ومل يغفل املرينيون إنشا
 .ووفر هلا األطباء، وأجرى عليهم املرتبات، كما خصص جزًءا كبريًا من أموال اجلزية لرعاية اجلذامى والعميان

سهموا بدورهم ىف زايدة هذه ورث بنو مرين عن املرابطني واملوحدين ثروة ثقافية كبرية، فأ: امليدان الفكري-4
الثروة، وأنشئوا املؤسسات العلمية كاملساجد واملدارس، ورحبوا ابلعلماء القادمني من األندلس وغريها؛ وشجعوهم 

دمحم بن يوسف بن :فاهتم العلماء بتفسري القرآن، وبرع منهم .على بذل ما لديهم دفًعا للحركة العلمية ابلبالد
، و دمحم (م1424/ ه 724)، ودمحم بن دمحم بن على املتوىف عام (م1247/ ه 644)ام عمران املزداغى املتوىف ع

أما علم احلديث فقد .(م1361 /ه 762)بن على العابد األنصاراىلذى اختصر تفسري الزخمشرى املتوىف عام 
دالرازق اجلزوىل، وابن عبداملهيمن احلضرمى، و دمحم بن عب: ازدهر ابعتباره املصدر الثاىن للتشريع، ومن أبرز علمائه

وقد تقدم علم الفقه تقدًما كبريًا بسبب تشجيع سالطني بىن مرين .(م1421/ ه 721)رشيد الذى تُوىف ىف سنة 
دمحم بن دمحم بن أمحد املقرى املعروف ابملقرى الكبري : للفقهاء؛ فكثرت املؤلفات، وظهر كثري من الفقهاء مثل

بن قاسم بن عبدالرمحن اجلذامى الذى ُعرف ابلقباب املتوىف عام  ، و أمحد(م1447/ ه 744)املتوىف عام 
أىب القاسم رضوان الربجى : و ازدهرت احلركة األدبية، واشتهر عدد كبري من الشعراء، مثل.(م1476/ ه 774)

الذين الذى توىل وظيفة اإلنشاء ىف عهد أىب عنان املريىن، و لسان الدين بن اخلطيب أشهر الشعراء األندلسيني 
ابن خلدون و ابن مرزوق : عاشوا مدة طويلة ابلدولة املرينية، وكذا اشتهر عدد كبري ىف فن النثر، منهم

وأسهمت املكتبات إسهاًما ابرًزا ىف تنشيط احلركة الفكرية، وكان السلطان أبو عنان املريىن قد أفرد داًرا .اخلطيب
 .رفة، واستخدم هبا األمناء حلفظ الكتب وترتيبها وتصنيفهاللكتب وزوَّدها ابلكتب ىف شىت جماالت العلوم واملع

 (:م1444 – 1464/ ه 962 – 869)بنو وطاس ابملغرب األقصى-رابعا

بنو وطاس فرع من قبيلة بىن مرين، ولكنهم ليسوا من األسرة املرينية احلاكمة، وملا عمد املرينيون إىل : حملة اترخيية-أ
ه  691) ى كان مقر بىن وطاس ، ولكن الوطاسيني قاموا بثورة ىف سنةإحكام قبضتهم على حصن اتزوطا الذ

لالحتفاظ بنفوذهم ىف هذا احلصن، وامتدت ثورهتم ملنطقة الريف، مث طردوا الواىل املريىن وحاشيته، ( م1242/
ود بن وسيطروا على احلصن، مما دفع السلطان يوسف بن يعقوب املريىن إىل جتهيز جيش كبري، قاده عمر بن املسع

خرابش وخرج السلطان بنفسه على رأس جيش آخر، وحاصرا اجليشان احلصن مدة عشرة أشهر، ومتكن عمر و 
عامر إبنا حيىي بن الوزير الوطاسى زعيما الوطاسيني من الفرار أبمواهلما إىل تلمسان، ودخل السلطان احلصن، 

وقد آتمر .(م1644أبريل/ه 642)األوىل سنة وأنزل العقاب ابلوطاسيني مث عاد إىل عاصمته فاس ىف آخر مجادى 
زاين بن عمر الوطاسى مع األمريأىب عبدالرمحن املريىن ضد والده السلطان أىب احلسن، ىف حماولة لالستيالء على 

وعلى الرغم من كل ما سبق فإن .السلطة، ولكن حماولتهما ابءت ابلفشل، وُسجن األمري، وفر الوطاسى إىل تونس
حظا وافًرا من املراكز العامة ابلدولة املرينية، وتغلغل نفوذهم داخل مراكز احلكم املدين و  الوطاسيني َنلوا



رحو بن يعقوب الوطاسى الذى وىل الوزارة ىف عهد السلطان :العسكري، ووصل بعضهم إىل منصب الوزارة، مثل
لى الوطاسى اإلمارة ىف مدينة جباية عامر بن عبدهللا املريىن، واستمر إىل عهد سليمان بن عبدهللا، وتوىل عمر بن ع

 .(م1444= ه 759)ىف عهد أىب عنان املريىن ىف سنة 

 األوضاع الداخلية بدولة بىن وطاس مث سقوطها-ب

دخل دمحم الشيخ الوطاسى سلطان الوطاسيني ىف مواجهة مستمرة مع الفنت والقالقل والثورات الىت قامت ابلدولة 
ى فاس و مكناسة ودمرومها، مث واجه ثورة على بن راشد يف شفادن وهى مدينة على أيدى العرب الذين أغاروا عل

قريبة من البحر املتوسط و احمليط األطلسى، و مضيق جبل طارق، مث حاول دمحم بن أمحد املريىن االستقالل مبدينة 
درك دمحم الشيخ دبرو الىت تقع مشال شرق املغرب، وجنح ىف ذلك، وبسط نفوذه على املناطق الغربية منها، فأ

، وُهزم فيها الوطاسيون، وكانت الثانية (م1440/ ه 895)خطورته، وخرج ملواجهته مرتني، كانت األوىل ىف سنة 
، وانتصر فيها بنو وطاس، وعقد سلطاهنم الصلح مع دمحم بن أمحد املريىن، وزوج (م1498- ه 404)ىف سنة 

لسالم،وقد واجهت هذه الدولة ثورة ابملنطقة اجلنوبية، قادها عمرو السلطان ابنتيه لولدّى األمري دمحم، فحل بينهما ا
، ومل هتدأ هذه الثورة إال بعد أن اُغتيل (م1464/ ه 470)بن سليمان الشيظمى، الشهري ابلسياف، ىف سنة 

 .(م1444/ ه 440)الشيظمى على يد زوجته ىف سنة 

على كل املغرب األقصى، بل ميكن القول أبن نفوذهم والواقع أن بىن وطاس مل يتمكنوا من فرض سلطاهنم ونفوذه م
مل يتجاوز العاصمة فاس، واقتسمت القبائل واألشراف والزعامات احمللية ومشايخ الصوفية ابقى البالد، فأدى هذا 

إىل نشوب االضطراابت والقالقل ابلبالد، وتزايد االنقسامات هبا، واستغالل الربتغال واإلسبان هلذه األوضاع 
مث بدأت مرحلة أخرى من الصراع بني الوطاسيني والسعديني الذين حشدوا .ع وفرض النفوذ ونشر املسيحيةللتوس

الناس إىل جانبهم حبجة الدفاع عن البالد من خطر اإلسبان والربتغال، وكانوا ىف حقيقة األمر يسعون إلسقاط 
لوا مراكش، وفشل بنو وطاس ىف صدهم، دولة الوطاسيني، وجنحوا ىف السيطرة على بعض املدن املغربية، مث دخ

وتدخل العلماء للصلح بينهما، وجنحت حماولتهم، واتفق الفريقان على اقتسام بالد املغرب األقصى، ولكنهما 
دخال ىف صراع اثنية، وتوسع السعديون على حساب أمالك الوطاسيني، مث دخلوا مدينة فاس، وقتلوا السلطان 

من سبتمرب  22/ه 461من شوال سنة  24)بن أىب ذكرى ىف يوم السبت  الوطاسى أاب حسون على بن دمحم
، وبدأ السعديون بقيادة دمحم الشيخ السعدى ىف فرض نفوذهم على بقية املناطق التابعة للوطاسيني، (م1554

 .وهكذا سقطت دولة بىن وطاس

فضال عن اإلسبان والربتغال، تعددت العالقات اخلارجية بني بىن وطاس و دول املغرب، : العالقات اخلارجية-ت
وحاولوا كسب ود احلفصيني بتونس، وابيعوهم، ولكن هذا الود مل يدم، ألن احلفصيني ساندوا ثورة الشيظمى الىت 



استمرت حنو عشرين عاًما، وكذلك حاول بنو وطاس مساملة اإلسبان والربتغال، وعقد دمحم الشيخ الوطاسى 
، ولكن الربتغاليني نقضوا هذه املعاهدة، مث (م1471/ ه 476)ل ىف سنة مؤسس الدولة معاهدة سالم مع الربتغا

توالت االتفاقات بني الطرفني،وقد تطورت العالقات بني بىن وطاس و اإلسبان، أثناء الصراع الذى دار بني ابن 
عداده حسون الوطاسى والسعديني؛ حيث التمس ابن حسون العون من اإلسبان، وأعلن والءه المرباطورهم، واست

لتسليمهم ابدس ىف مقابل مساعدته ىف اسرتداد عرش فاس، وساعده االسبان ابلسفن واألموال، ولكنه فشل ىف 
استعادة عرشه، فلجأ إىل الربتغال، وساندوه ابجلنود واألموال وعدة احلرب، ولكن هذه املساعدات مل حتقق 

مما جعل ابن حسون يلجأ إليهم طلًبا للعون ىف أغراضها؛ إذ حاصرهتا قوات الدولة العثمانية واستولت عليها، 
نه العثمانيون من العودة إىل عاصمته فاس اثنية ىف سنة  / ه 461)مقابل االعرتاف بسلطة اخلليفة العثماىن، فمكَّ

، مث مالبث األتراك أن سيطروا على مقاليد األمور بفاس، وضاق الناس بذلك، فاضطر ابن حسون إىل (م1444
مببالغ مالية كبرية للرحيل عن العاصمة، ففعلوا، وواصل ابن حسون نشاطه ضد السعديني، حىت تعويض األتراك 

 .سقط قتيال، ومن مث سقطت دولة بىن وطاس

 :مظاهر احلياة العامة-ث

كان احلكم وراثيا ىف بىن وطاس، والسلطان يعني كبار مستشاريه من كبار : امليدان السياسى واإلدارى -0
للسلطان أمني سر مهمته اإلشراف على أموال السلطان، كما كان السلطان يُعنيّا حكاًما الشخصيات ، وكان 

على كل مدينة، وجعل هلم احلق ىف التصرف ىف مواردها، وتزويد جيش السلطان ابجلنود من مدهنم، وتعيني وكالء 
لسلطته، وأحكم قبضته من طرفهم على القبائل الىت تسكن اجلبال، وجباية األموال، وأخضع السلطان كل ذلك 

واختذوا الوزراء من أقارهبم، واستوزر .على مقاليد األمور، كما أخضع كل موارد الدولة خلدمة األغراض العسكرية
دمحم الشيخ الوطاسى أخويه دمحم احللو و الناصر أاب زكراي، وعني مسعود بن الناصر خلًفا ألبيه على الوزارة، وقد 

املهام السياسية واحلربية إىل جانب أعماهلم اإلدارية، وتنوعت الوظائف اإلدارية تنوعت اختصاصات الوزراء بني 
األمني والناظر، وأمني : الباشا، والقائد، والقاضى، واحملتسب، ويساعدهم جمموعة من املوظفني، منهم: ومشلت

عن مناطق  وقد نشطت حركات االستقالل أثناء ضعف احلكومة املركزية بفاس، وغياب سلطتها. املواريث
 .األطراف، واملناطق النائية

جنحت الزراعة ، يف بالد املغرب، وكثرت احملاصيل وزادت أنواع الفواكه، وساعدت : امليدان القتصادي-0
 هجرة األندلسيني إىل بالد املغرب على إدخال النظم الزراعية احلديثة، واستحداث أنواع كثرية من احملاصيل ابلبالد،

الزراعة قيام صناعات كثرية، إىل جانب الصناعات الىت كانت موجودة من قبل، واشتهرت  وترتب على ازدهار
ونشطت التجارة وتوافرت .وكذلك صناعة احللى. فاس بصناعات األحذية واألواىن النحاسية واخليوط واملنسوجات

قوافل من املدن املغربية وإليها، الطرق الداخلية الىت تربط بني املدن، كما توافرت الطرق الرئيسية الىت تسري فيها ال



سوسة و درعة اللتني حظيتا بنشاط جتارى كبري، وتنوعت صادرات املغرب من األواىن النحاسية، : مثل
واملصنوعات اجللدية والزجاجية، والقطنية واحلريرية، وكذلك التمور أبنواعها والتني واحللى، أما وارداهتم فكانت 

 .الذهب وبعض التوابل

تشاهبت طبقات اجملتمع ىف العهد الوطاسى عما سبقه من عهود، واحتل اجليش مكاًَن : ن الجتماعيامليدا-3
الفرسان والرماة  :اجليش النظامى، وأفراده من الرببر، ويضم: ابرًزا، ، وقد انقسم هذا اجليش إىل قسمني مها

وقد عرف جيش الوطاسيني نظام  من املتطوعة من العرب وغريهم،: وراشقى السهام، واملشاة، والقسم الثاىن
وتوقف نشاط الوطاسيني العمراىن على مدينة فاس، ويرجع ذلك إىل األوضاع السياسية .احلصون واحلاميات

املضطربة الىت سادت تلك الفرتة، وانصراف بىن وطاس إىل املعارك واحلروب، وصرف إمكاَنهتم املادية ىف التسليح 
لك إىل توقف النشاط العمراىن، وتناقص عدد الفنادق واملستشفيات، وقلة وقد أدى كل ذ. واإلنفاق على اجليش

 .االهتمام ابملرضى

: عرفت العلوم الدينية نشاطًا واضحا، وبرز عدد كبري من العلماء ىف جماالت متعددة، منهم:امليدان الفكري-4
، والفقيه (م1424/ ه 440)واملتوىف عام الوقف ىف القرآن الكرمي، : أبو عبدهللا بن أىب مجعة اهلبطى، صاحبكتاب

املعيار : ، وألف الوتشريشى عدة كتب منها(م1444/ ه 444)دمحم بن عبدهللا بن عبدالواحد الفاسى املتوىف عام 
وىف علم التاريخ برز القاضى .املعزب، واجلامع املعرب عن علماء إفريقية واألندلس واملغرب، وهو ىف اثىن عشر جزًءا

عروسة املسائل فيما لبىن وطاس : دمحم الكراسى األندلسى، الذى ألف منظومة عن بىن وطاس، أمساها أبو عبدهللا
وتقع هذه املنظومة ىف حنو ثالمثائة بيت، وهى املصدر الوحيد الذى يعتمد عليه املؤرخون ىف التأريخ . من فضائل

لكتب وأشهرها ىف هذا اجملال، وقد تناول هلذه الفرتة، ويعد كتاب وصف إفريقيا للجغراىف حسن الوزان من أهم ا
فيه جغرافية إفريقية عموًما، و املغرب األقصى، و مملكة فاس، و مملكة مراكش، كما تناول العادات والتقاليد 

ىف أتليف اخلطب  -ىف هذه الفرتة –وتنافس الشعراء والوعاظ .واحلياة االقتصادية والفكرية والدينية، والنظم اإلدارية
احلماسية؛ حلث الناس على جهاد األسبان والربتغال، ومن أبرز هؤالء املؤلفني أبو عبدهللا دمحم بن عبد  والقصائد

تنبيه اهلمم العالية، واالنتصار للملكة الذاكية، : ، وله مؤلف عنوانه(م1414/ ه 420)الرحيم التازى املتوىف عام 
ووجدت علوم اللغة اهتماًما ابلًغا، وألف .سلمني آاثرهاوقمع الشرذمة الطاغية، عجل هللا دمارها، وحما ببواتر امل

عبدالعزيز بن عبدالواحد اللمطى امليموىن ألفية ىف النحو تضاهى ألفية ابن مالك، و ابن عبدالواحد، وهو من أهل 
/ ه 444)، وكذلك قام العامل أبو العباس أمحد بن دمحم املتوىف عام (م1474/ ه 440)فاس وقد توىف عام 

 . بتدريس الفلك واحلساب جبامع القرويني بفاس( م1447
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 :العثمانينيأوضاع العامة قبل جميء -أ

أوضاع التفكك السياسي والتدهور االقتصادي اليت كانت تعيشه أقطار املغرب العريب وخاصة بعد ظهور األطماع 
االستعمارية االسبانية والربتغالية ، لذلك فقد أخذ السلطان سليم األول على عاتقه مهمة بناء قوة حبرية تتوىل 

يف احلوض الغريب للبحر املتوسط وقد عاصرت مشروعات الدولة العثمانية انتزاع السيادة البحرية من الدول األوربية 
يف هذه املنطقة ظهور حركة عامة بني قادة البحر املغاربة تستهدف العمل على محاية موانيهم وسواحلهم من 

ها سنة األطماع األوربية ، والعمل على أتمني وصول املهاجرين العرب من األندلس بعد سقوط الدولة العربية في
) لقد كان من أبرز أولئك القادة البحاران املغربيان عروج بن يعقوب وأخيه خري الدين املعروف بباربروس . 1442

 1410اللذان كاَن ميتلكان اسطوال قواي يعمل يف البحر املتوسط ، وكان عروج منذ سنة ( ذو اللحية الصفراء 
ليج قابس شرقي تونس مبوافقة سلطان تونس أيب عبد هللا دمحم يتوىل إدارة جزيرة جربة وهي جزيرة صغرية تقع يف خ

مقابل دفعة للسلطان مخس الغنائم اليت حيصل عليها من جراء الغارات  1426 – 1444بن احلسن احلفصي 
 . اليت يشنها على السفن األوربية 

س واملخاطر اليت يتعرضون هلا وكان للقصص اليت يتداوهلا الناس عن الفظائع اليت يرتكبها االسبان ضد عرب االندل
عقب خروجهم من االندلس والسيما خطر وقوعهم أسرى لدى القراصنة األوربيني من األسباب اليت جعلت عروج 

وأخيه خري الدين يوجهان جزءا من نشاطها العمل على إنقاذ العرب االندلسيني عن طريق أتمني إيصاهلم بسالم 
 . ين مت إنقاذهم يقدر بعشرات اآلالف إىل املغرب العريب ويقال إن عدد الذ

كان ذلك عل مراحل وقد حتكمت فيها ظروف وتطورات وميكن : املغرب اإلسالمي يف ظل آل عثمان-ب
 :توضيحها كما يلي

أمام األخطار الصليبية اإليربية على السواحل املغاربية، اجتهت أنظار عرب املغرب إىل عروج وأخيه  :اجلزائر-أول
نقاذمها من النري األجنيب وكانت جباية يف طليعة املدن اليت استنجدت ابألخوين لتحريرمها من االسبان خري الدين إل

وقد لىب األخوان الدعوة لكنهما أخفقا يف حتريرها بسبب مناعة حصوهنا لذلك أحس األخوان بضرورة البحث عن 
كم غرب جباية وقد   102يقع على بعد  قاعدة جديدة لنشاطها فوقع اختيارمها على ميناء جيجل اجلزائري الذي

 . متكن األخوان من حتريره وجعله مركزا لنشاطهما 
اتصل عروج بعد حترير جيجل ابلسلطان سليم األول وأرسل إليه جزءا من الغنائم وشرح له طبيعة املخاطر اليت 

سليم هبذا العرض وبعث إىل  يتعرض هلا املغرب العريب وبني له حاجته إىل الدعم والتاييد ، وقد اغتبط السلطان
سفينة مع إمدادات من الرجال والسالح والذخرية ويبدو ان الدعم الذي تلقاه عروج  14عروج اسطوال مؤلفا من 

واستعان لذلك الغر بقوة  1414من العثمانيني زاد من إمكاَنته وطموحه ، إذ حاول احتالل جباية اثنية يف اب 
مقال إال أنه فشل يف ذلك واضطر إىل رفع احلصار الذي يستمر ثالثة أشهر  من قبيلة كتامة قوامها عشرون ألف



وعاد إىل مقره يف جيجل ، وميكن عزو هذا اإلخفاق إىل عوامل عدة منها رداءة األحوال اجلوية ووصول قوة 
ال وعودهتم إسبانية لنجدة حامية جباية ، إضافة إىل حلول البذار وما ترتب عليه من ختلي رجال القبائل عن القت

 . إىل حقوهلم 
قررعروج توجيه جهوده حنو حترير ميناء اجلزائر بعد ان تسلم بضعة رسائل استغاثة من بعض االهايل ، ومما تضمنته 

رسالة أحدهم وهو الشيخ ابو العباس بن امحد قاضي الزواوي ، وهو عامل وفقيه جزائري معروف مبوقفه املعادي 
وقد جاء قرار عروج هذا اثر دراسة مستفيضة . ت لك أو ألخيك أو للذئب إن بالدَن بقي: لالسبان قوله 

ألوضاع اجلزائر إذ أدرك أن جناحه يف احتالل اجلزائر وهي اليت تتمتع مبوقع ممتاز على البحر يف منتصف املسافة 
حتت النري االسباين  بني جباية ووهران ، سيجعله قادرا على إنقاذ جباية وسواها من املدن الساحلية اليت كانت ترزح

، كما عن السيطرة على امليناء ستكون مبثابة خطوة على طريق أتسيس حكم جديد يف اجلزائر تكون السلطة فيه 
له وألخيه ، وعليه اتصل عروج أبخيه خري الدين وكان آنذاك يف تونس وطلب منه جتنيد املتطوعني الراغبني يف 

 21سامهة يف هذه احلملة وخرج خري الدين على رأس قوة حبرية مؤلفة من القتال ضد االسبان والتوجه هبم حبرا للم
مقاتل  400مقاتل ، أما عروج فقد غادر جيجل ومعه قوية برية ومعه قوية برية قوامها  1400سفينة على متنها 

ح االخوانه يف وبعد ان جن 4000، وأخذ يف طريقه إىل ميناء اجلزائر جيند القبائل اجلزائرية حىت بلغ عدد أفرادها 
اجتها  1416حتطيم احملاوالت الدفاعية اليت قامت هبا احلامية االسبانية ومت هلما حترير ميناء اجلزائر يف أواسط سنة 

 .حنو تلمسان وتناس واملدية وميليانة يف جنوب مدينة اجلزائر لتحريرها من السيطرة األجنبية 
يق وحدة املغرب العريب اال ان هذه البداية الناجحة فشلت حني حاول عروج إنشاء دولة يف اجلزائر قادرة على حتق

أدرك االسبان أن قوات عروج أصبحت تشكل هتديدا خطريا لوجودهم االستعماري يف املنطقة كله ، لذلك فقد 
أصدر امللك شارك اخلامس أوامره إىل حاكم وهران االسباين ابلتقدم حنو تلمسان وإجالء قوات عروج عنها ، وقد 

حت القوة االسبانية يف حماصرة عروج يف مكان قع قرب وادي امللح بني وهران وتلمسان وقتله وتشتيت أتباعه جن
 . 1414سنة 

أدار خري الدين الصراع ضد املستعمرين االسبان بعد مقتل أخيه عروج ، وأدرك منذ البداية ضعف موقفه السياسي 
تانبول ترأسها أبو العباس بن امحد بن قاضي الزواوي يطلب وضآلة إمكانياته العسكرية لذلك أرسل بعثة إىل اس

فيها املساعدة من العثمانيني ، على امل أن يؤدي ذلك إىل تقوية مركزه ومن مث متكينه من الوقوف بوجه االسبان 
قوة  1414، وقد رحب السلطان سليم ومنح خري الدين لقب ابشا ورتبة بكلر بكي اجلزائر وأرسل إليه يف سنة 

أي قوة اجلزائر احلربية " األوجاق " االنكشارية قوامها ستة آالف رجل مبدافعهم وعتادهم احلريب تكون منهم  من
 . ومسح له بتجنيد املتطوعني من األَنضول 

بعد سلسلة من املعارك الدامية ضد احملتلني  1424أاير سنة  27وقد جنح خري الدين يف احتالل قلعة البينون يوم 
ك خّلص مدينة اجلزائر من نريان املدفعية االسبانية اليت كانت تسلط عليها من هذه القلعة اليت مل األسبان وبذل



مرت ، إن احتالل قلعة البينون ثبت وضمن أمن مدينة اجلزائر ، ويعد ذلك  400تكن تبعد عن املدينة أكثر من 
 . يف احلقيقة بداية السيطرة العثمانية على املغرب األسالمي 

استدعي السلطان سليمان القانوين خري الدين ابربروس إىل استانبول ليتفق معه حول االجراءات اليت  :ونست-اثنيا
ميكن اختاذها إليقاف الزحف األوريب والعمل على تثبيت أقدام العثمانيني يف الغرب العريب كجزء من عملية 

 . توسعهم يف الوطن العريب 
جلزائري ، واستعد القتحام تونس وضمان حرية التنقل بني شواطئ واطي وقام خري الدين ابعادة بناء االسطول ا

استوىل بسهولة على مدينة تونس بعد ان اغتنم الثورة اليت نشبت  1444نيسان سنة  14البحر املتوسط ، ويف 
ىل وسرعان ما استنجد احلسن ابالسبان الذين هرعوا إ.فيها ضد حاكمها أيب دمحم احلسن احلفصي حليف االسبان 

أمام ساحل سردينا والتوجه حنو تونس واالصطدام مع قوات خري الدين  1444جتميع اسطوهلم يف حزيران سنة 
وحماصرهتا ، عندئذ اضطر خري الدين لالنسحاب إىل ميناء عنابة مث إىل ميناء اجلزائر ، أما االسبان فقد احتلوا 

أن عقدوا معه اتفاقا ضمن هلم مصاحلهم وكان  وأعادوا احلسن إىل عرشه بعد 1444متوز  21مدينة تونس يوم 
 : من أبرز بنود االتفاق 

 .إطالق سراح مجيع األسرى االوربيني دون دفع أي فدية  -1
 .ضمان حرية التجارة لألوربيني واالمتناع عن أعمال القرصنة  -2
 . الف قرش  12على سلطان تونس دفع جزية سنوية إىل االسبان مقدارها  -4
مدفعا دليال على االستمرار  12حصاَن و 12هد سلطان تونس بتقدمي هدية سنوية مكونة من أن يتع -4

 .ابالعرتاف ابلسيادة االسبانية 
 .تتعهد اسبانيا حبماية تونس ضد أي هجوم أجنيب  -4
 . يبقى احتالل تونس حلني هدوء احلالة فيها  -6

لقوات خري الدين فاستباحوا املدن التونسية ثالثة أايم ابلغ االسبان يف االنتقام من التونسيني بسبب انضمامهم 
وفتكوا بقرابة ستني ألف من املواطنني التونسيني لذلك سرعان ما اندلعت االنتفاضات الشعبية ضد صنيعة 

االسبان احلسن احلفصي وقد بلغت هذه االنتفاضات ذروهتا يف القريوان اليت رفضت االعرتاف بسلطان يدين 
ألجنيب ، مث توالت االنتفاضات مما اضطر السلطان احلفصي إىل الفرار فاستدعى التونسيون ابنه أاب بعرشه للتدخل ا

 .العباس أمحد وايل عنابة لتويل احلكم 
فاصطدم االسطول العثماين ودحره وكان من بني االسرى  1460وجه االسبان اسطوهلم إىل جزيرة جربة سنة 

سالمه وعرف ابسم سنان ابشا وكان له فيما بعد دور كبري يف قيادة األوربيني الكونت سيكاال الذي أعلن ا
 1474ومنذ ذلك الوقت وحىت  1474االسطول العثماين وحترير تونس من السيطرة االسبانية يف اواخر سنة 

 . غدت تونس والية عثمانية يشرف على إدارهتا وايل اجلزائر 



سلمها إىل فرسان القديس يوحنا  1444ويف سنة  1410ة بعد أن أحتل االسبان طرابلس يف سن: ليبيا-اثلثا 
بعد أن اشرتطوا عليهم الدفاع عنهم ضد العرب ، وكان هذا التسليم ضمن إتفاقية عاملة طالب فيها الفرسان من 

ويف أعقاب تويل خري الدين قيادة .شارل اخلامس تسليم مالطة لتكون قاعدة هلم يغزون منها الوطن العريب 
 1444وضع خطة لالستيالء على طرابلس ، إال أّن التدخل األسباين يف سنة  1444ثماين سنة االسطول الع

جنحت السفن العثمانية اليت جتمعت يف شرق البحر املتوسط  1441أيلول سنة  14أدى إىل فشل اخلطة ، ويف 
العثمانية منذ االستيالء  ، ومنذ ذلك الوقت أصبحت طرابلس والية عثمانية ،أما إقليم برقة فقد كان حتت السيطرة

 .على مصر وقد أعلن زعماء إقليم فزان من أسرة بين دمحم والءهم للعثمانيني 
توىل حكم ليبيا عدد من الوالة العثمانيني كان دار غوث ابشا أشهرهم ، وهو الذي وسع السيطرة العثمانية لتشمل 

ى أن اهتمام العثمانيني بليبيا ظل عسكراي ابلدرجة السواحل الليبية بكاملها ، كما أنشأ فرق االنكشارية هناك عل
 . األوىل واقتصر نفوذهم على املدن الساحلية 

تقع يف الركن الغريب من املغرب اإلسالمي،و قد ظلت بعيدة عن متناول العثمانيني وحكمهم  :مراكش-رابعا
ادس عشر ، وعلى الرغم من اجلهود املباشر وذلك بسبب تنامي قوة الدولة السعدية الناشئة منذ منتصف القرن الس

إلخضاع مراكش اال ان  1464اجلزائر منذ ( بيلر ابي)اليت بذهلا القادة العثمانيون ومنهم علي العلج بكر بكي
النصر الكبري الذي حققه املغاربة على الربتغاليني يف معركة وادي املخازن : ذلك مل يتحقق لسببني مهمني أوهلما 

حمط تقدير السلطان العثماين ورغبته يف إيقاف احلمالت املوجهة ضد مراكش ، الذي جعلهم  1474سنة 
ظهور شخصية قوية حاكمة فاملغرب ذلك هو املنصور السعدي الذي سعى للمحافظة على استقالل : واثنيهما 

 . مراكش وعدم اخلضوع للسيطرة العثماين 
العثمانية على والايته وخباصة بني القرنني السابع  لقد اتسم العثمانيون يف املغرب العريب بظاهرة ضعف السيطرة

عشر والتاسع وذلك لبعد املسافة اليت تفصل بني هذه الوالايت وعاصمة الدولة ، مث لضعف االداة اليت ال بد منها 
الحتفاظ الدولة بسيطرهتا على تلك الوالايت وهي القوة البحرية لذلك فقد جلأت هذه الوالايت إىل تنظيم أداة 

كم واحلرب فيها على حنو يكفل هلا الدفاع عن كياهنا يف مواجهة الغزو األوريب ، فقامت يف طرابلس وتونس احل
واجلزائر أسر حاكمة تدين ابلوالء االمسي للعثمانيني ويتوارث أعضاؤها احلكم فيما بينهم ، ففي طرابلس قامت 

هرت األسرة احلسينية اليت تولت احلكم ، أما تونس فقد ظ 1444حىت  1711األسرة القرمانلية وحكمت من 
أما " الداي " ويف اجلزائر اعتاد قادة البحر على اختيار حاكم من بينهم ، يسمونه  1446وحىت  1704منذ 

مراكش فقد استعصت على العثمانيني بفضل املقاومة اليت أبدهتا أسرة الشرفاء العلويني اليت ما تزال يف احلكم حىت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 . يومنا هذا 

: أسباب عدم خضوع املغرب للدولة العثمانية-ت    

 .ابلغرب االسالمى لبعده جغرافيا عن إستانبول ووعورة طبيعته عدم إهتمام الدولة العثمانية يف بداية توسعها -1



مقابل الدخول حتت نفوذها  العايل ابنقاد بالدمها من الغزو االيبريىاإلخوة بربرسة الباب  مطالبة حكام اجلزائر -2
 . 

هنائيا  صرفت نظرها فالدولة العثمانية  ،لذا  رغبة الدولة العثمانية  يف ضم املنطقة لنفوذها طوعية ودون حرب-4
 .لنفودها خضوعه االمسي  وكفاها , عن املغرب 

 .لغزو املغرب اسباىن مما جعل العثمانيني يصرفون نظرهم  –سعدي التخوف العثماين من إمكانية قيام حتالف  -4

صاحبه تراجع يف خمططاهتا (  م1464محلة ليبانتو سنة )بعد فشلها يف محلة مالطا  تراجع الدولة العثمانية -4
 . غرب البحر االبيض املتوسط وعزوفها عن جماهبة االوروبيني ، واضطرارها إىل مهادنة االسبان التوسعية

أنفسهم أحق ابخلالفة من  اعتربو أ ،حكمهم مع حكم العثمانيني  أّن السعديني والعلويني الذين تزامن  -6
السعديني أّن  يف حني ، اإلسالمي للدين جدد معتنقني جمردهم و  دينية، مرتبة أدىن العثمانيني ألنّ  ،العثمانيني 

 .شرافاأل وينحدرون من الرسول، ساللة من والعلويني

 استقالل على للمحافظة سعى الذي السعدي ملنصوراب وتعلق األمر املغرب يف حاكمة قوية شخصية ظهور -7 
 . العثماين للسيطرة اخلضوع وعدم مراكش

 :أاثر احلكم العثماين على املغرب اإلسالمي-ث
مدينة ساحلية يف تونس 20اإلسالمي وحرروا ما يرو عن  املغرب صد احلمالت اإلستعمارية اإليبريية على-1

   .وليبياواجلزائر ،يف حني بقيت بعض املدن مثل سبتة ومليلة حمتلتني إىل يومنا هذا بسبب رغبة السعديني والعلويني

 وسليمان األول سليم السلطاننيخاصة عهدي عدم حتول بلدان ليبيا وتونس واجلزائر إىل دول مسيحية ،-2
سنة وقد استعان سكان طرابلس الغرب  40ليبيا  اليت إحتلها فرسان القديس يوحنا ملدة قاربت فمثال  ،القانوين

 .ابلعثمانيني لطردهم

سطول األبقاء إايلة اجلزائر مسيطرة على البحر األبيض املتوسط الذي كان يلقب ببحرية اجلزائر، إىل أن سقط - 4
  .أمام األساطيل األوروبية املتحالفة 1427ركة َنفارين سنة واألسطول العثماين يف مع ياجلزائر 

احلية وخاصة ، املدن من العديد يف عمرانية صروحتشييد قالع وقصور وحصون و –4 ونظم حكم وبناء منها،  السَّ
 .أساطيل حبرية وقوات برية متفاوتة الفوة واألمهية

قبل اجلزائر العثمانية ،إال أّن النزعة االنفصالية ظهور بعض احملاوالت لتوحيد املغرب اإلسالمي خاصة من – 4
 .للمغرب وتونس حاال دون ذلك



 :اإلحالة العلمية-

 .1441ت،اجلزائر،.ن. و. ،ش2،طموسى لقبال ،املغرب اإلسالمي-1

قسم الرتبية وعلم ،كلية الرتبية للعلوم االنسانية،ر املغربالسيطرة العثمانية على أقطافؤاد طارق كاظم العميدي،حماضرة -2
  .2014فبفري 01،النفس

 .1447حسن حممود،قيام الدولة املرابطية،القاهرة ،-4

 .1466،القاهرة،2سيد عبد العزيز سامل،االملغرب الكبري،جال-4

 .1444حسن إبراهيم حسن ،النظم اإلسالمية،القاهرة،-4

.1444فليب حيت ،اتريخ العرب،بريوت،-6  

.1444توفيق املدين،اتريخ املسلمني يف صقيلية،اجلزائر،-7   

.1464،القاهرة،4دمحم علي دبوز،اتريخ املغرب الكبري،ج-4   

. 1464حسن حسين عبد الوهاب،ورقات عن احلضارة العربية،تونس،-4   
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