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كلية الرتبية للبهات /جامعة البصرة
الممخص
ُيعد الكاثؽ ابك دبكس كاحدان مف رجاؿ الدكلة المكحدية الذيف اشتيركا
بالشجاعة كاالقداـ اذ كاف دكره كاضحان في مقارعة اعداء الدكلة في المغرب
كاالندلس ،فقد تكلى امر الدفاع عف العاصمة مراكش اياـ الخميفة المرتضى،
كاستطاع اف يحقؽ انتصا انر عمى المرينييف الذيف اضطركا بعد ىذا االنتصار اف
يعقدكا الصمح مع المكحديف ،كبسبب ذلؾ االنتصار ارتفعت مكانتو في الدكلة
فسعي بو لدل الخميفة االمر الذم اضطره الى التكجو صكب المرينييف اعداء
الدكلة ليتفؽ معيـ عمى االطاحة بالخميفة المرتضى كيتكلى ىك امر الخالفة
فكاف لو ما اراد ،إال انو لـ يؼ لممرينييف بما عقد معيـ مف كعكد ،فاضطرمت
بعدىا الحرب بيف الطرفيف ككانت سببان في مصرع الخميفة كسقكط الدكلة
المكحدية ،كلكف لـ يكف ذلؾ السبب الكحيد في سقكطيا كانما كانت ىناؾ
اسباب اخرل تضافرت فيما بينيا كعممت عمى اضعاؼ الدكلة كمف ثـ سقكطيا
الصعد
في نياية االمر ،متمثمة في المشاكؿ التي عانت منيا الدكلة عمى ُ
المختمفة :السياسية كاآليديكلكجية كالعسكرية كاالقتصادية.
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Trusty Abu pin era and the fall
of the Almohad dynasty (665668 AH / 1267-1270m)

Asst .Prof. Dr. Ali Saddam Nasrallah
Researcher: Satar Galil Ajil
College of Education for Women/ University of Basrah

Abstract
Is confident Abu pin of statesmen Almohad who are
notorious for their courage and foot as his role was evident
in fighting the enemies of the state in Morocco and Andalus
as he took something Aldvae from the capital Marrakech
days Caliph Murtada has been able to bring supporters to
Almarenan who have been forced to hold peace with
monotheists and because of this victory increased its
position in the state he went off by the Caliph was forced
then heading to Meridinide enemies of the state to agree
with them to overthrow the caliphate Murtada who shall
ordered succession was what he wanted, and did not meet
the Mrinyin including important decade of promises already
kindled after the war between the two parties was the cause
of death of the caliph and the fall State Almohad but that
was not the cause of the crash, but there were many reasons
that led to its downfall and at all levels, whether on the
political and ideological level or the military level and even
economic
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المقدمة :
يعد الكاثؽ ابك دبكس آخر الخمفاء الذيف تكلكا عرش الخالفة المكحدية ،كاحد
افراد أسرة السيد االعمى ابي حفص عمر بف عبد المؤمف تمؾ االسرة التي كاف ليا

دكر كبير في استقرار الدكلة .تكلى الخالفة بعد اف دافع عف العاصمة مراكش حينان

مف الزمف،لكنو كجد نفسو مضط انر الى التعاكف مع المرينييف أعداء الدكلة مف اجؿ

تحقيؽ غايتو .

كجاء البحث في ثالثة محاكر :تناكؿ المحكر االكؿ دكر ابي دبكس في الدكلة
المكحدية قبؿ تكليو الخالفة ،اذ كاف حينيا قائدان لجيكش الخميفة المرتضى ،فكاف ندنا
قكيان لممرينييف كاستطاع اف ينتصر عمييـ.

اما المحكر الثاني فقد تناكؿ تكلي ابي دبكس الخالفة المكحدية منطمقان مف

ال عف اعمالو كتنظيماتو في
الخطط التي كضعيا مف اجؿ الكصكؿ الييا فض ن

العاصمة مراكش كتصفيتو بعض العناصر المناكئة لحكمو ،كقد ختـ ىذا المحكر

بالحرب التي خاضيا مع المرينييف التي ادت الى مصرعو كسقكط العاصمة مراكش
كنياية الدكلة المكحدية في سنة ٙٙٛقٕٔٚٓ/ـ.

كتعرض المحكر الثالث الى اسباب سقكط الدكلة المكحدية ،فعمى الرغـ مف اف

سقكطيا في عيد الخميفة الكاثؽ ،إال اف ىناؾ اسبابان عدة قد نمت معيا منذ نشأتيا
كتضافرت فيما بينيا لتؤدم الى سقكطيا.

دور ابو دبوس في قيادة جيوش الموحدين
ابك دبكس ىك ابك العالء ادريس بف ابي عبد اهلل محمد بف ابي حفص عمر
بف عبد المؤمف ،اشتير بأبي دبكس نسبة الى السالح الذم كاف يجاىد بو حيف كاف

باألندلس كالذم ال يكاد يفارقو(ٔ) .كقد كصؼ بالشجاعة كاالقداـ(ٕ).
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بعد اف مالت كفة الصراع في المغرب االقصى بيف المكحديف كالمرينييف
لصالح األخيريف في عيد الخميفة المكحدم المرتضى(ٙٙ٘-ٙٗٙق-ٕٜٔٗ/

 ٕٔٙٚـ) جنح ىذا الى الدعة كالراحة كعكؼ عمى البناء كتشييد القصكر بعد اف عقد
اليدنة كالصمح مع االمير المريني ابي بكر بف عبد الحؽ حسب ما ذكر ابف

عذارم(ٖ) .كمف جانبيـ فقد َمّر المرينيكف بظركؼ صعبة جدان بعد كفاة اميرىـ ابك
بكر كذلؾ في سنة (ٙ٘ٙقٕٔ٘ٛ/ـ) كقد ظير عمى اثر ذلؾ نزاع حاد حكؿ االمارة
في االسرة المرينية ،كبعد حركب خاضيا ابك يكسؼ يعقكب بف عبد الحؽ

(ٙ٘ٙقٕٔ٘ٛ/ـٙٛ٘-قٕٔٛٙ/ـ) تمكف مف التربع عمى امارة بني مريف(ٗ).كقد
كاف بنك مريف قد بسطكا سيطرتيـ عمى شرؽ كشماؿ المغرب االقصى كالسيكؿ
القريبة مف كادم اـ الربيع(٘) ،بينما انحصر نفكذ المكحديف في المنطقة الكاقعة بيف

كادم ابي الرقراؽ

()ٙ

ككادم اـ الربيع ،كفييا سيؿ تامسنا

()ٚ

كسال

()ٛ

كرباط الفتح(.)ٜ

كاخذ حينيا نجـ بني مريف يتألؽ في قمب المغرب االقصى كلـ يكف ذلؾ
الصمح الذم عقد بينيـ كبيف المكحديف سكل سالـ زائؼ جاء مف اجؿ ترتيب اكراقيـ
كلـ يكف في نيتيـ التكقؼ عف مضايقة المكحديف كالقضاء عمى دكلتيـ بصكرة نيائية،

فخرج االمير ابك يكسؼ مف حضرتو فاس

(ٓٔ)

في سنة ٜٙ٘قٕٔٙٔ/ـ الى بالد

تامسنا(ٔٔ) .كذلؾ بزعـ الرعي كالكأل ،كعند ذلؾ كصؿ خبر خركجو الى العاصمة

المكحدية مراكش(ٕٔ) فأمر الخميفة المرتضى بتجييز الجيكش لمكاجيتيـ فاحتشدت مف
المكحديف كالعرب كاألغزاز جمكع كبيرة كفي ذلؾ يقكؿ ابف ابي زرع(( :لـ يترؾ

بحضرتو مف جيشو إال نف انر يسي انر))(ٖٔ) .كسار ىذا الجيش بقيادة ابي دبكس(ٗٔ) كسمؾ
بو طريؽ الشماؿ مف مراكش الى كادم اـ الربيع ،كبعد االستعدادات لمقتاؿ كقع المقاء

بيف الجيشيف فكاف لقاء في ضراكة شديدة مف القتاؿ ،كقد عرفت تمؾ المكقعة بمكقعة

اـ الرجميف كقد سميت بيذا االسـ الف المقاء بيف الطرفيف قد تـ عند جزيرة ينحسر

عنيا الماء فتبدك ككأنيا ارجؿ(٘ٔ).
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انتيت تمؾ المكقعة بيزيمة المكحديف فكلكا االدبار كاستكلى المرينيكف عمى كؿ

ما ترككا مف عدد كسالح كامكاؿ ككانت تمؾ الكاقعة في سنة ٜٙ٘قٕٔٙٔ/ـ

()ٔٙ

.كبعد ىذه المعركة ظمت االحكاؿ في مراكش تسير مف سيء الى اسكأ( .)ٔٚثـ عمد
االمير ابك يكسؼ الى استغالؿ انتصاره في تمؾ المكقعة ،فاعتزـ اف يسير الى
مراكش مف اجؿ افتتاحيا كالقضاء عمى الدكلة المكحدية المحتضرة ،فتحرؾ بعدتو مف

فاس برسـ حصار مراكش كالتضييؽ عمييا فنزؿ بمحالتو بظاىرىا كعمى مقربة مف

جبؿ ايجميز

()ٔٛ

ككاف ذلؾ التحرؾ في سنة ٕٙٙقٕٔٙٗ/ـ(.)ٜٔ

ككالعادة عيد الخميفة المرتضى امر الدفاع عف العاصمة الى السيد ابي

دبكس(ٕٓ) ،كقد كصفو الصفدم بانو كاف شيمان شجاعان مقدامان(ٕٔ) ،فنظـ شؤكف
العاصمة عسكريان كرتبيا خير ترتيب كتصدل ليـ كقد كانت بينو كبينيـ المعارؾ

سجاالن كانت الغمبة فييا لمسيد ابي دبكس كحشكده كتمكنكا مف قتؿ العجيب كىك
عبداهلل االبف االكبر لألمير ابي يكسؼ كقد لقب بالعجيب ألنو كاف يتميز بفركسيتو

كشجاعتو كعمك ىمتو كجمالو(ٕٕ) .كاستمر القتاؿ بيف الطرفيف مدة شيريف كبعد ىذا
اضطر المرينيكف الى رفع الحصار عف مراكش كتقيقركا الى الكراء كرجعكا الى
عاصمتيـ فاس ،ككاف سبب انسحابيـ ىك تمؾ المقاكمة التي القكىا مف السيد ابي
دبكس كجنكده كالتي ذىب ضحيتيا االمير عبد اهلل كفي ذلؾ يقكؿ الناصرم(( :ىمؾ

االمير عبد اهلل بف يعقكب بف عبد الحؽ ففت ميمكو في عضدىـ كارتحمكا
عنيا ))

(ٖٕ)

،مستندان في ذلؾ الى ما قالو ابف ابي زرع حيث ذكر اف تراجعيـ الى

عاصمتيـ بسبب مقتؿ االمير عبد اهلل

(ٕٗ)

.

ابو دبوس بخطط لموصول لعرش الخالفة الموحدية
بعد اف تمكف السيد ابك دبكس كجنكده مف قتؿ االمير عبد اهلل كىزيمة بني
مريف عمى اطراؼ مراكش كرحيميـ الى فاس ارتفع شأنو في العاصمة .كمف جانبو
بعث الخميفة المرتضى رسالة الى االمير ابي يكسؼ يعزيو في ابنو كيستمطفو ،كعقد
التكافؽ بينيما عمى ماؿ معمكـ يدفعو لو الخميفة المرتضى كؿ عاـ فكقع التراضي
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بينيما عمى حد تعبير ابف عذارم(ٕ٘) .فكانت تمؾ فرصة طيبة البي دبكس في اف
يتكجو الى االمير ابي يكسؼ مف اجؿ التأسيس لمشركعو كالتخطيط لو ،كقد اختمؼ
المؤرخكف في سبب خركج السيد ابي دبكس مف مراكش كالتكجو الى المرينييف اعداء

الدكلة المكحدية ،فابف ابي زرع ذكر اف سبب فرار ابي دبكس الى المرينييف اف
الكزراء كانكا قد سعكا بو لدل المرتضى كذكركا لو انو يكاتب االمير ابا يكسؼ يعقكب
بف عبد الحؽ كيياديو كانو يفكر في القياـ ضده كصكركا لو انو يعتمد في ذلؾ القياـ

عمى حب الناس لو كشجاعتو

()ٕٙ

كقد شاطره في ذلؾ ابف خمدكف( .)ٕٚكما ذىب

محقؽ كتاب نظـ الجماف البف القطاف الى الشيء نفسو مكضحان السبب الذم دعا

الكزراء الى الكشاية بأبي دبكس لدل الخميفة المرتضى حيف ذكر بأنو بعد االنتصار
الذم حققو ابك دبكس عمى االمير ابي يكسؼ كاعكانو احتفى بو الخميفة كاستزاد مف

صالحياتو فداخمو الغركر كرأل في نفسو انو احؽ في تدبير االمكر مف الكزراء
كاالشياخ ،ىذا اثار حفيظتيـ كسعكا بو لدل الخميفة المرتضى

()ٕٛ

إال اف ابف عذارم اكرد ركاية مغايرة ذكر فييا اف الخميفة المرتضى قد ضيؽ

عميو كثي انر فقمص صالحياتو( )ٕٜكىك امر مستبعد كفقان لمجريات االحداث.

كىنا عمينا أف نقؼ قميالن عند تمؾ الركايات التي سبقت ،اذ نجد انيا اتفقت

عمى سبب فرار ابي دبكس انو كاف بسعاية مف الكزراء لدل الخميفة المرتضى اذ

اتيمكه بمكاتبة المرينييف كاف ذلؾ يعكد الى ازدياد صالحياتو التي جاءت عمى حساب
صالحياتيـ .كبعد اف اضطرب الجك في داخؿ العاصمة المكحدية مراكش بيف ابي

دبكس كبيف الخميفة المرتضى ادرؾ ابك دبكس اف حياتو قد اصبحت في خطر كذلؾ

عندما ىـ الخميفة المرتضى في القبض عميو(ٖٓ).

كلكف السؤاؿ الذم يطرح ىنا لماذا ىـ ابك دبكس في الفرار كعدـ تبرئة
نفسو اماـ الخميفة المرتضى؟ كالسؤاؿ اآلخر ىك لماذا كاف الفرار لممرينييف بالتحديد

كليس لمزيانييف(ٖٔ) اك حتى لمحفصييف

(ٕٖ)

مثالن؟ .
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اف فرار ابي دبكس كعدـ تبرئة نفسو اماـ الخميفة ىك بسبب كثرة التصفيات

السابقة لرجاالت الدكلة المكحدية التي قاـ بيا المرتضى ،فقد عمؿ عمى قتؿ كزيره ابف

يكنس(ٖٖ) الذم كاف سببان في ىزيمة الجيش المكحدم في معركة امف ممكليف(ٖٗ) ،فعمد
اليو بعد ذلؾ كعزلو عف الك ازرة كقدـ عمييا اخاه السيد ابا اسحاؽ(ٖ٘) ،ىذا االمر اثار

حفيظتو كدفعو لمقياـ بأمكر ازعجت الخميفة ،فضالن عف ىذا فقد اتيـ ايضان انو يكاتب
عمي بف يدر الذم اعمف العصياف بكجو الخميفة المرتضى في بالد السكس

()ٖٙ

فقتمو

في سنة ٕ٘ٙقٕٔ٘ٗ/ـ( .)ٖٚبؿ اف الخميفة لـ يقؼ عند ىذا الحد كانما تبع تمؾ
ا لتصفية بتصفية اخرل حيف قتؿ اشياخ الخمط بتيمة قتميـ لمخميفة السعيد
معسكره

()ٖٜ

()ٖٛ

كنيبيـ

.كذلؾ عمؿ الخميفة في سنة ٖٙٙقٕٔٙ٘/ـ عمى اغتياؿ احد قادتو مف

النصارل كذلؾ عندما ارسمو لقتاؿ عمي بف يدر فتقاعس عف اداء الكاجب فعيد امر

تصفيتو الى الشيخ أبي زيد بف ابي زكريا الجدميكم كتمت تصفيتو(ٓٗ) .كؿ تمؾ

التصفيات كانت حاضرة في مخيمة ابي دبكس لذلؾ شرع في اليرب مف مراكش خكفان
مف القتؿ كما قتؿ ىؤالء كىك ما أشار اليو ابف عذارم بقكلو كعمى لساف ابي دبكس:

((كاهلل الذىبف فا انر بنفسي ،خيفة عمى رأسي))

(ٔٗ)

اما سبب لجكئو لمدكلة المرينية فأنيا اصبحت مالذان آمنان لمخارجيف عمى

السمطة المكحدية في مراكش كقامكا بإعطاء ىؤالء الخارجيف ما يشبو حؽ المجكء

السياسي(ٕٗ) .فحيف قدـ الخميفة المرتضى امي انر عمى عرب سفياف

(ٖٗ)

يعقكب بف

جرمكف نافسو ابف اخيو عمى االمارة فقتمو يعقكب ،ىذا اثار حفيظة اخكتو فعممكا عمى
اخذ ثأرىـ مف عميـ كلما تمكنكا مف ذلؾ رحمكا الى بالد المرينييف كدخمكا تحت

طاعتيـ فرحبكا بيـ(ٗٗ).

كعمى اية حاؿ ،فقد خرج ابك دبكس مف مراكش مع ابف عمو السيد ابي
مكسى فتكجيا الى فاس دكف اف يصحبا اىميما معيما ،كعندما عمـ الخميفة المرتضى

بخركجيما م ف مراكش القى القبض عمى اىميما كذكييما فأكدعيـ السجف(٘ٗ) .كقد
كاف خركجيما مف مراكش الى فاس في شير محرـ مف سنة ٖٙٙقٕٔٙ٘/ـ (،)ٗٙ
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فمما كصال الييا اكرميما االمير ابك يكسؼ كادرؾ حينيا اف تمؾ ىي الفرصة الحقيقية
في تنفيذ مشركعو التكسعي كالقضاء عمى الدكلة المكحدية لذلؾ انزؿ ابا دبكس كالسيد

ابا مكسى خير منزؿ كبالغ في اكراميما(.)ٗٚ

كبعد اف استقر ابك دبكس في ضيافة االمير ابي يكسؼ ايامان عرض عميو

مخططو في فتح مراكش كالسيطرة عمييا كطمب منو اف يمده بقكة مف بني مريف كاف
يعينو باألمكاؿ كالعتاد الالزـ الفتتاحيا ،كذكر لو انو يتمتع بتأييد كبير في العاصمة

كاكد لو اف النصر سيككف حميفو ،كضمف لو اف يككف الفتح مشتركان كاف المناطؽ

التي سيفتتحيا ىك ستككف مناصفةن بينيما

()ٗٛ

.فاستحسف االمير ذلؾ االمر كقبؿ بو

فكثقت حينيا بينيـ العيكد باأليماف المغمظة( .)ٜٗكتأمينان لمشركعو كتطمعان لغايتو لـ

اف ابك يكسؼ عف إمداده بكؿ ما يحتاج إليو(ٓ٘) مف الجنكد ،فابف ابي زرع ذكر انو
يتك َ
قد امده بجيش مف بني مريف كاف يتألؼ مف ألؼ فارس(ٔ٘) ،اما الناصرم فقد قدر
عددىـ بحكالي خمسة آالؼ بؿ زاد عمى ذلؾ حيث ذكر اف االمير ابا يكسؼ لـ

يكتؼ بيذا المدد بؿ كتب الى عرب جشـ(ٕ٘) كاميرىـ عمي بف ابي عمي كطمب منو

اف ينضـ الى جانب ابي دبكس كيككنكا يدان كاحدة(ٖ٘).

كلما اكتممت لديو الحشكد خرج بيا مف فاس  ،ككاف خركجو في شير ذم
القعدة مف السنة نفسيا فتكجو الى مكناس

(ٗ٘)

كمنيا الى اقميـ تادال

(٘٘)

فعيد بو عيد

االضحى المبارؾ كما قض ى فيو شتاء ذلؾ العاـ كربيعو ،ككاف استق ارره فيو تمؾ المدة
مف اجؿ اف يعمؿ عمى جمع صفكفو في سبيؿ اتماـ مشركعو ،فسار الى ىسككرة في

جنكب شرؽ مراكش كعند ىسككرة كثر جمعو فقد انضـ اليو زعيميـ مسعكد بف
جمداسف ،كفي ذلؾ المكاف تكافدت عميو العرب كاشياخ المكحديف كالمصامدة الذيف

كانكا في طاعة المرتضى ككتبكا لو بالبيعة( .)٘ٙككذلؾ طاعت لو قبائؿ ىزرجة

()٘ٚ

فقكم امره بجبؿ ىسككرة(.)٘ٛ

كعمى الرغـ مف كثرة جمعو كما كاف يتمتع بو مف خبرة عسكرية كادارية في
امكر الحرب فقد ادرؾ انو ال يمكف المجازفة بتمؾ الحشكد كالدخكؿ بيا الى العاصمة،
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لذلؾ كقبؿ القياـ بتمؾ الخطكة البد لو اف يستعمـ امكر العاصمة التي كاف يمتمؾ فييا

العديد مف المكاليف كالمناصريف لذا كتب الييـ يدعكىـ الى ترتيب االمكر لو فييا قبؿ

الدخكؿ الييا( .)ٜ٘كعمى ما يبدك اف تمؾ المكاتبات ىي التي دفعت الخميفة المرتضى
الى اف يمقي القبض عمى زعيـ عرب سفياف مسعكد بف كانكف كيكدعو السجف ،كذلؾ
اتخذ االجراء نفسو مع شيخ بني جابر كقائد الركـ كاتيميما بمحاكلة الفرار الى ابي

دبكس(ٓ.)ٙ

اف تمؾ االجراءات كانت تصب في مصمحة ابي دبكس فقد ىرع إليو الكثير مف
جند سفياف كجابر ككذلؾ فر الكثير مف جند الركـ مع قائدىـ زنار كانضمكا الى قكات

ابي دبكس(ٔ .)ٙكلـ يقؼ الحاؿ عند ىذا الحد في العاصمة المكحدية مراكش فقد كاف
ألعكاف ابي دبكس كممة فييا اذ اغركا الخميفة المرتضى في اف يبعث عسك انر مف

المكحديف لقتاؿ حاحة

(ٕ)ٙ

كرجراجة

(ٖ)ٙ

كذلؾ لكي تخمك العاصمة مف قكاتيا

الدفاعية(ٗ . )ٙكقد تفطف الكزير ابك مكسى بف عزكز الى تمؾ الخطكة كنصح الخميفة
المرتضى بعدـ افراغ العاصمة مف الجند بؿ طمب منو استقداـ ابي محمد عبد اهلل بف

كانكديف

(٘)ٙ

كابي زكريا ابف عطكش

يأخذ بمشكرتو(.)ٙٚ

()ٙٙ

بجيكشيما إلنقاذ عرشو المتذبذب كلكنو لـ

كلما استكمؿ اىبتو عزـ حينيا عمى الزحؼ الى العاصمة ككتب الى انصاره
فييا ليستعمـ منيـ ما يجرم ىناؾ ،فكتبكا لو ((:أف أسرع السير كأقبؿ كال تخشى شيئان
فانا قد فرقنا الجند في اطراؼ البالد كىذا كقت انتياز الفرصة))

()ٙٛ

.فزحؼ ابك

دبكس بجمعو الى مراكش مف اجؿ تحقيؽ مخططو باالستيالء عمى الخالفة ،فكصؿ

بقكاتو الى اغمات( )ٜٙفخرج اليو كالييا ابك زيد بف بخيت في جند مف المكحديف لصده
عنيا فياجمتيـ قكات ابي دبكس فيزمكىـ شر ىزيمة كقتمكا عامة اصحابو فكانت تمؾ

باككرة النصر(ٓ.)ٚ

كسار ابك دبكس بعد ىذا النصر يؤـ مراكش كمعو عرب سفياف كبني جابر

ككبيرى ـ يكمئذ عمكش بف كانكف ،فمما دنكا منيا اغار عمكش عمى باب الشريعة فقرب
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منيا كالناس في صالة الجمعة(ٔ ،)ٚكسرل االضطراب في داخؿ المدينة ،عند ذلؾ
اراد الخميفة المرتضى تدارؾ المكقؼ فبعث رجالو يتفقدكف اسكار المدينة فكجدكىا بال

حراسة كلكف الكقت قد نفد فمـ يسعفيـ لتدارؾ المكقؼ  ،كصعد بعض رجاؿ ىسككرة
الى السكر كنزلكا داخؿ المدينة فكسركا الباب ،كدخؿ ابك دبكس الى مراكش(ٕ )ٚكذلؾ

في ضحى الثاني كالعشريف مف المحرـ سنة ٘ٙٙقٕٔٙٚ /ـ(ٖ.)ٚ

ىذا كالخميفة في قصره ال يعمـ بما يجرم ،كعندما سمع بقرع الطبكؿ في

داخميا ايقف انو ال امؿ لو في المقاكمة لذلؾ قرر الفرار بنفسو مف المدينة كالتكجو الى
جباؿ االطمس

(ٗ)ٚ

،فخرج مف القصر كتكجو الى باب الفاتحة كمعو كزيره ابك زيد بف

يعمك الككمي كابك مكسى عزكز فمحؽ بينتاتة ثـ انتقؿ منيا الى كدميكة ثـ لحؽ اخي انر

بأزمكر

(٘)ٚ

فنزؿ عمى ابف عطكش الذم كاف كاليان عمييا مف قبمو(.)ٚٙ

كعمى ما يبدك اف سمطاف ابي دبكس قد استشرل في قمكب الناس فمف ازمكر
()ٚٚ

كتب كالييا ابف عطكش بنزكؿ الخميفة المرتضى عنده كأكثقو كتافان

،فسر بذلؾ ابك

دبكس سرك انر كبي انر كعندىا امر كزيره ابا مكسى عمراف اف يكتب الى المرتضى

يستعممو بمكاف االمكاؿ داخؿ العاصمة كذلؾ الف ابا دبكس كاف بحاجة ماسة

الييا( .)ٚٛكلما كصؿ ذلؾ الكتاب الى ابف عطكش اطمع المرتضى عميو فكتب حينيا
كتابان بخط يده يؤكد لو فيو انو ال يعرؼ أم مستكدع لمماؿ كلـ يكدع كلـ يدفف شيئ نا
منيا كاقسـ لو بذلؾ كطمب منو في ذلؾ الكتاب بأف يحقف دمو

()ٜٚ

كناشده بالرحـ

الذم بينيما ،فعطؼ ابك دبكس كجنح الى االبقاء عميو كبعث كزيره السيد ابا

مكسى

(ٓ)ٛ

كمسعكد بف كانكف

(ٔ)ٛ

لجمبو الى العاصمة مراكش ،كلكف ما اف انصرفا

مف مراكش حتى داخؿ ابك زيد األعرج

(ٕ)ٛ

ابا دبكس ككاف مف رجالو المقربيف كاعممو

بخطكرة تمؾ الخطكة(ٖ .)ٛفكتب ابك دبكس براءة بخط يده الى السيد ابي مكسى،
فحمؿ الكتاب عمر بف آصمماط كقد تضمف قتؿ الخميفة المرتضى في أم مكضع

يمقاه فيو فمقاه بفرزغكف مف ارض دكالة(ٗ ،)ٛفمما كقؼ عمى امر ابي دبكس اخذ
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المرتضى جانبان كانزلو مف دابتو كقتمو بالسيؼ ،ككاف مصرعو في يكـ الثالثاء الثاني
كالعشريف مف صفر سنة٘ٙٙق ٕٔٙٚ /ـ(٘.)ٛ

تولي ابي دبوس خالفة الموحدين(338-333ه2130-2133/م):
تنظيـ االمكر في العاصمة مراكش كالقضاء عمى الفتف:
بعد اف تمكف ابك دبكس مف الدخكؿ الى العاصمة مراكش اعمف نفسو فييا
خميفة لممكحديف ،فحينيا بايعو كافة المكحديف كاالشياخ كالكزراء كالقضاة ،كقد تمت لو
البيعة العامة في جامع المنصكر كذلؾ في يكـ السبت الثالث كالعشريف مف المحرـ

سنة ٘ٙٙقٕٔٙٚ/ـ كمف حينو اتخذ لقبان خالفيان كأسالفو كىك الكاثؽ باهلل(.)ٛٙ

كما أف اعتمى الكاثؽ عرش الخالفة حتى عمؿ عمى تنظيـ شؤكف الدكلة،
فاتخذ ال كزراء ككاف عمى رأسيـ السيد ابك مكسى بف ابي عمراف كالسيد ابك زيد عبد
الرحمف بف ابي عمراف ،كقرب بعض االشياخ اليو ،كاتخذ الكتاب ككاف عمى رأسيـ

ابك الحسف الرعيني( .)ٛٛ( )ٛٚكقد حاكؿ الخميفة الكاثؽ اف يعكد بالدكلة المكحدية الى
سابؽ عيدىا في ظؿ الخمفاء االقكياء ،فعمؿ اكالن عمى كسب كد الناس فخفؼ عف

كاىميـ ،ثـ عمؿ عمى اعادة اليدكء الى العاصمة مراكش بعد اف كانت تعاني كثي انر
مف الضعؼ كاالنحالؿ في امكرىا ،فقد قرر اف يرفع المغارـ كالكمؼ عف الناس سكاء

أكاف ذلؾ في الحكاضر أـ في البكادم ،كقد اقتصر في جمع الضرائب ،عمى
الضرائب المشركعة التي كانكا قد تعكدكا عمييا منذ بداية الدكلة المكحدية ،ككذلؾ عفا
عف بعض المجرميف كصفح عنيـ ،كما اف استقت لو األمكر حتى قدـ بعض عمالو

عمى االعماؿ كاالشغاؿ ،كمف اجؿ انعاش الحياة االقتصادية التي اخذت تعاني كثي انر
عمؿ عمى رفع الضرائب التي كانت تفرض عمى البضائع الداخمة الييا بعد اف فتح

االبكاب لمداخؿ كالخارج(.)ٜٛ

كؿ ىذا كاالمير ابك يكسؼ يعقكب بف عبد الحؽ يرتقب الكاثؽ كينتظر منو
االيفاء بالعيد الذم خطو معو ،فكتب لو يينئو بالفتح كيذكره باالتفاؽ الذم كاف بينيما
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طالبان منو الكفاء بالعيد(ٓ .)ٜكىنا اختمفت الركايات في رد الخميفة الكاثؽ عميو ،فقد
ذكر ابف عذارم اف الخميفة الكاثؽ قد جد في مصانعة االمير ابي يكسؼ اذ ارسؿ

اليو الشيخ ابا العباس حميد بف مخمكؼ اليسككرم

(ٔ)ٜ

بيدية سنية ليطمئنو كليؤكد لو

انو سيفي بعيده كينفذ ما اشترطو لو عمى نفسو فتقبؿ ابك يكسؼ ذلؾ الكعد(ٕ .)ٜاما

ابف ابي زرع فقد ذكر اف الخميفة الكاثؽ قد طمب مف االمير المريني اف يبادر لبيعتو

كاف يسارع لخدمتو فيك خير لو في الدنيا كاآلخرة(ٖ .)ٜكذكر ابف ابي دينار اف الكاثؽ
قد رد عميو مع رسكلو ردان تميز بالجفاء كقاؿ لو(( :قؿ البي عبد الرحمف اف يغتنـ

الفرصة كيقنع بما في يديو أك آلتينو بجنكد ال قبؿ لو بيا))(ٗ.)ٜ

كنحف نرجح ركاية ابف عذارم كذلؾ ألف الخميفة الكاثؽ اليزاؿ بعد لـ تتميد
أمكره لكي يعمف العصياف بكجو االمير المريني ،لذلؾ كاف عميو مداراتو كاعالف

الخضكع كالطاعة لو .اما الركايتاف األخيرتاف فعمى ما يبدك انيما قد جاءتا بعدما
كطد الخميفة الكاثؽ امره كبايعو العديد مف اشياخ القبائؿ كانضـ اليو صاحب
تممساف

(٘)ٜ

يغمراسف بف زياف

()ٜٙ

فقكم امره كىذا ما سنناقشو تباعان اف شاء اهلل تعالى.

كما اف استقر الكاثؽ في عاصمتو حتى ظيرت بعض االصكات التي كقفت
بكجيو كاعمنت العصياف ضده ،فقد كقعت العداكة بينو كبيف حميفو القكم زعيـ ىسككرة
مسعكد بف جمداسف

()ٜٚ

( ،)ٜٛكلـ تكضح لنا الركايات اسباب تمؾ العداكة  .كمف ثـ

اخذ الخميفة الكاثؽ يعد العدة مف اجؿ الخركج اليو في جبالو ،كبعد بضعة اشير مف

االستعداد خرج اليو مف مراكش كذلؾ في الخامس مف شعباف سنة ٘ٙٙقٕٔٙٚ/ـ

فجد السير نحكه حتى كصؿ الى مكضع البحيرة فنزؿ فيو كاعطى الجنكد مرتباتيـ

كازكدتيـ ،كفي الثاني عشر مف الشير نفسو رحؿ منو الى كادم اغمات فنزؿ بالقرب
منو في بالد ىيالنو

()ٜٜ

ثـ نزؿ في مكاف يسمى تادارت معطاسة

(ٓٓٔ)

 .كفي ىذا

المكاف اخذ عدد حمفاء الخميفة الكاثؽ يزداد كمكانتو ترتفع بيف القبائؿ ،فقد كفد عميو
بعض اشياخ قبائؿ ىسككرة معمنيف لو بالطاعة كالكالء ،كفيو ايضان اككؿ كالية حاحة

البي مكسى بف عزكز كذلؾ لجمع جبايتيا كالنظر في اشغاليا كاعماليا(ٔٓٔ) .كلما
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انضـ اليو شيكخ قبائؿ ىسككرة فضؿ الخميفة حينيا الحفاظ عمى كالئيـ كخصكصان في

تمؾ المحظة الحرجة فاف عكده اليزاؿ طريان ،لذلؾ انتيج اسمكبان اخر غير اسمكب

القتاؿ مع مسعكد بف جمداسف كىك اسمكب التفاكض كالعتب ،فارسؿ اليو احد ثقاتو
كىك عبد العزيز بف عطكش فكصؿ اليو كرغبو في العكدة الى احضاف الدكلة

المكحدية فكا فؽ عمى ذلؾ ،كبيذا ىدأت االمكر كعندىا رأل الخميفة الكاثؽ في مكقؼ
ابف جمداسف ما ال يستدعي الغضب كالمؤاخذة فتركو عمى حالو بعد ما ارسؿ اليو

بالخضكع كالطاعة مؤث انر مكدتو عمى خصكمتو(ٕٓٔ).

تـ ظير في مراكش معارض آخر ىك السيد عبد العزيز ابف الخميفة

السعيد(ٖٓٔ) .لذل ؾ جد الخميفة الكاثؽ في العكدة الى عاصمة ممكو مراكش كبشكؿ

سريع مف اجؿ تدارؾ المكقؼ فييا قبؿ انفالت االمكر منو ،فسار في جنده الى اف

كصؿ تاكنزرت نزؿ عمى مقربة مف الحضرة .كقد كاف عبد العزيز يرل في تكلي
الكاثؽ الخالفة المكحدية ام انر غير شرعي كاخذ يطعف بو كذلؾ ألنو لـ يكف مف عقب

المنصكر

(ٗٓٔ)

كرأل اف ذلؾ اغتصابان لكرسي الخالفة كيجب منعو(٘ٓٔ) ،كرأل في

نفسو انو اكلى منو بيا .كمف اجؿ بمكغ ىدفو عمؿ س انر فاخذ يراسؿ ابف بخيت كابف

جمداسف لكي يعيناه في امره كانضـ اليو بعض الزعماء في العاصمة .كقد كانت

تحركاتو في تمؾ االث ناء تحت مراقبة نائب الخميفة الكاثؽ عمى مراكش السيد ابي زيد
عبد الرحمف بف ابي عمراف الذم تمكف مف الحصكؿ عمى بعض الكتب كالرسائؿ

التي كانت بينو كبيف انصاره كاعكانو .كلما دخؿ الخميفة الكاثؽ الى الحضرة كاف
السيد عبد العزيز مالزمان لداره محتر انز عمى نفسو لذلؾ عمؿ السيد ابك زيد عمى
استدراجو كاستدعائو كقد نجح في ذلؾ اذ تكجو اليو مع بعض اشياخ المكحديف فجمبو
لمخميفة كعندىا كاشفو الخميفة بما نسب اليو كلكنو انكر ذلؾ كتب أر منو ،كعندىا ابرز

اليو السيد ابك زيد الكتب التي حصؿ عمييا كما اف نظر الييا حتى اعترؼ بحركتو،
فأمر الخميفة بإعدامو كبذلؾ اخمدت تمؾ الحركة في ميدىا
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نجاح الخميفة الواثق في تحرير بالد السوس سنة 333ه2133/م:
كما اف تمكف الكاثؽ مف القضاء عمى الفتف كنظـ االمكر في عاصمتو حتى

اخذ يعد العدة مف اجؿ تحرير بالد السكس كضميا الى حدكد دكلتو كقد كاف عمي بف
يدر

()ٔٓٚ

امتنع بيا عمى الدكلة المكحدية منذ اياـ الخميفة المرتضى الذم ارسؿ اليو

حممة عسكرية في سنةٔ٘ٙقٕٖٔ٘/ـ لكنيا لـ تتمكف منو فعظـ امره فييا

()ٔٓٛ

.لذلؾ

نيض الخميفة الكاثؽ نحكىا بيدؼ ارجاعيا الى احضاف الدكلة المكحدية ،كقد ارسؿ
في مقدمتو يحيى بف كانكديف الستنفار القبائؿ السكسية مف كزكلة كلمطة ككنفيصة
كصنياجة كحثيـ عمى قتاؿ ابف يدر كطمب منيـ اعالف الطاعة لمخميفة الكاثؽ(.)ٜٔٓ

كبعد اف اتـ الخميفة عدتو رحؿ مف حضرتو في شير شعباف سنة
اجد السير مف اجؿ الكصكؿ الى
٘ٙٙقٕٔٙٚ/ـ عمى عادتو كىيبتو المعيكدةّ ،
تامزاكرت فنزؿ في يا ،كما اف حؿ بيا حتى كصمت اليو ىدية كمكاتبة مف االمير
يغمراسف بف زياف زعيـ بني عبد الكاد معمنان لو فييا بالبيعة كمق انر لو بالكالء كالطاعة
كمحذ انر لو مف اطماع االمير ابي يكسؼ المريني فيما بقي مف بكادم الدكلة المكحدية

كمتعيدان لو في محالفتو ككاعده بانو سكؼ يكفيو شر بني مريف(ٓٔٔ).

كاف ليذه البيعة صدل كبير في داخؿ المعسكر المكحدم فضربت الطبكؿ

ابتياجان بيا كعـ السركر في المحمة المكحدية .كقد عمؿ الخميفة عمى جمع العرب
كالمكحديف كق أر عمييـ ذلؾ الكتاب كعندىا اخذ الناس في تينئة الكاثؽ(ٔٔٔ).

كبعد االحتفاؿ بتمؾ البيعة جدت الحممة في سيرىا نحك ابف يدر حتى كصمت
الى جباؿ السكس فحمت تمؾ العساكر بإحدل بسائطو كبقيت فييا مع الخميفة الكاثؽ

الى اف قضى عيد الفطر مف سنة ٘ٙٙقٕٔٙٚ/ـ .كقد كاف الخميفة في حركتو نحكه
حريصان عمى امريف :االكؿ القضاء في البدء عمى معاكنيو ،كاآلخر ىك استنياض

تمؾ القبائؿ كترغيبيا في طاعتو كاشراكيا معو مف اجؿ القضاء عمى ذلؾ الثائر ،كىك

بذلؾ يككف قد حقؽ ىدفيف :االكؿ ىك تكسيع رقعة حكمو التي اخذت تضيؽ في اياـ
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المرتضى ،كالثاني يمكنو بمساعدتيـ مف القضاء عمى ابف يدر .كفي اليكـ الثاني مف

شير شكاؿ رحمت الحممة متكجية نحك بني باداس اخكة ابف يدر كىـ عمى ستة امياؿ
مف حصف تيكينكيف مقر ابف يدر كتمكنكا منيـ(ٕٔٔ).

كمف ذلؾ المكضع نفذت الكتب مف قبؿ الخميفة الكاثؽ لتمؾ القبائؿ فقد ارسؿ

حكالي اربعيف كتابان ،كعمى ما يبدك اف ارساؿ تمؾ الكتب كبيذا العدد الكبير يعكد الى

كثرة القبائؿ في ذلؾ البسيط كفي ذلؾ يقكؿ ابف عذارم ((:كاف بو مف االمـ كالطكائؼ
ما ال يحصيو إال خالقيـ ))(ٖٔٔ) .كفي السادس مف شكاؿ رحؿ الخميفة بعسكره قاصدنا

تيكينكيف حاضرة ابف يدر فنزؿ عمى بني تيزغت(ٗٔٔ) فأقاـ ىناؾ يكمان كاحدان كذلؾ مف

اجؿ التشاكر في امر الحممة كربما كاف النزكؿ ىنا ىك مف اجؿ الحصكؿ عمى المؤنة
كذلؾ ألف البعض مف اىميا الذيف كفدكا عميو ذكركا لو اف اغمب زرع تمؾ المنطقة قد

رفع الى الحصف ،فضالن عف ىذا ىك قربيا مف العدك فامر بقطع الماء عنيـ(٘ٔٔ).كقد
كاف ىذا الحصف لقبائؿ صنياجة حمفائو كلكف عمي بف يدر قد تغمب عمييـ كاخرج

اىمو منو كاقطعو الى ربيبو كابف عمو حمديف فاجتمع لديو فيو خمؽ كثير فعظـ

امره(.)ٔٔٙ

ككاف الخميفة الكاثؽ يدرؾ اف ىذا الحصف مف الحصكف المنيعة لذلؾ يجب

عميو االعداد لو جيدان حتى يتمكف مف النزكؿ عميو ،فقد كاف ىذا الحصف في جبؿ

كفيو قصبة مرتفعة في غاي ة المناعة كاسفؿ السفح خندؽ كبير فيو حفيرة كبيرة كعمى

الحفيرة حائط ممتنع( .)ٔٔٚكبعد اف اتـ الخميفة الكاثؽ عدتو كبعد صالة العصر جمس
في قبتو الحمراء كجمع لديو شيخ العرب ابا سرحاف كزناتة( )ٔٔٛككجكه االجناد فتشاكر

معيـ في امر المعركة ،كبعدىا قرعت الطبكؿ اشعا انر بالقتاؿ كركب الخميفة الكاثؽ
فرسو القرطاسي كرفعت االعالـ ،كقصد بجمعو الى الحصف كلما كصؿ اليو طاؼ
حكلو مف جميع جكانبو كحصؿ القتاؿ بينيـ ككاف عمى اشده كقد استمر الى آخر

النيار ،كفي اليكـ التالي عاد الخميفة كركب فرسو القرطاسي كتجدد القتاؿ كاشتد الى

الظير(.)ٜٔٔ
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كقد كانت تمؾ الكتب التي ارسميا الخميفة قد آتت ثمارىا ففي تمؾ االثناء
كصؿ اليو جمع كبير مف قبيمة جنفيسة

الجنفيسي

(ٕٔٔ)

(ٕٓٔ)

بقيادة زعيميـ عبد اهلل بف احمد

فكاف ذلؾ الكصكؿ دفعة معنكية لمعسكر الخميفة قابمو انكسار كانيزاـ

ألىؿ ذلؾ الحصف .كفي الثاني عشر مف شكاؿ شرع الكاثؽ في حركتو الييـ مف جديد
كقد كضع رايتو بإزاء الحصف مف الجية الغربية كرتب اىؿ لمطة مف جيتو الشرقية

ككضع العرب في جنكبي الحصف .كبذلؾ يككف الخميفة قد ضيؽ عمى الحصف كاىمو
فكقع القتاؿ مف جديد كلكنيـ لـ يستطيعكا مقاكمة المعسكر المكحدم عندىا ايقف
حمديف

(ٕٕٔ)

انو ال مناص امامو إال االستسالـ

ابي الحسف بف زجدار

(ٕٗٔ)

(ٖٕٔ)

 .فارسؿ الى شيخ الدكلة الكاثقية

معمنان بالكالء كالطاعة لمخميفة الكاثؽ كطالبان منو تدارؾ

المكقؼ ،كعندىا جد ابك الحسف بذلؾ فأكصؿ كالمو الى الخميفة الذم قبؿ تكبتو

كلكف بشرط التعجيؿ في ىذا اليكـ كالرحيؿ عف الحصف ىذا ما ذكره ابف عذارم(ٕ٘ٔ)،

كلكف ابف خمدكف ذكر انو اشترط لو اف يصالحو عمى سبعيف الؼ دينار يؤدييا

لو(.)ٕٔٙ

كلكف صمحان مف ىذا القبيؿ لـ يقع الف الخميفة قد ايقف اف الفتح اصبح قاب قكسيف

اك ادنى ،فقد انيزمكا مف جية لمطة كاشتد عمييـ القتاؿ مف كؿ الجكانب كاقتحـ
المكحدكف عمييـ الخندؽ مف كؿ مكاف فكانت اليزيمة عمييـ ،كركب الكاثؽ فرسو

القرطاسي كارسؿ عنانو ما انر كالبرؽ الخاطؼ عمى حد تعبير ابف عذارم ،قاصدنا

قبائؿ زناتة حاضيـ عمى اخذ الحصف فتمكنكا منو كدخمكا اليو مع الخميفة الكاثؽ

كاستكلكا عمى جميع ما فيو(.)ٕٔٚ

اما قائد الحصف فقد ايقف انو ال امؿ لو في المقاكمة لذلؾ لجأ دخيالن عمى ابي

الحسف بف زجدار مع جماعتو كاعكانو كنسائو ككاف مف جممتيف اخت عمي بف يدر
فأعطي االماف .كفي الثالث عشر مف شكاؿ جمس الكاثؽ في قبتو الحمراء كاستدعى
كزراءه لمتشاكر معيـ في تدب ير االمكر كالنظر في شؤكف الرعية كفي ذلؾ االجتماع

امر الخميفة بإمضاء الكتب الى مراكش بيذا الفتح(.)ٕٔٛ
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كبعد ىذا استأنؼ الخميفة مسيرتو داخؿ بالد السكس كذلؾ في الحادم

كالعشريف مف شكاؿ ،كعندئذ كصؿ ابك زكريا بف كانكديف بجمع كبير مف
كاكزجيت

()ٕٜٔ

اعداء ابف يدر ،كبعد اف اتـ ىؤالء السالـ عمى الخميفة الكاثؽ في

الثالث كالعشريف مف شكاؿ رحؿ الخميفة بحشكده كنزلكا عمى مقربة مف تاركدانت كقد
كاف ىذا الحصف يمثؿ قاعدة بالد السكس كدار الكالة كمستقرىـ ،كلما سيطر عميو

ابف يدر عمؿ عمى تخريبو ألنو كاف محال الستقرار الجنكد كالحشكد كمنو ايضان كاف

استيالء الكالة عمى تمؾ البالد ،فمما كصؿ اليو الخميفة طاؼ بكؿ جياتو كتشاكر مع

خاصتو عمى الشركع في اعادة بنائو كلكف لـ يسعفو الكقت في ذلؾ(ٖٓٔ).

كفي غرة شير ذم القعدة مف السنة نفسيا رحؿ الخميفة الكاثؽ بعسكره الى

آخر معاقؿ ابف يدر مف اجؿ استئصالو ،فقد كاف ممتنعان مع اعكانو في حصف

تيكينكيف كقد كاف ىذا الحصف مف اعظـ حصكف السكس كامنعيا ككاف في معظـ

االحياف مرك انز لمعصياف كالثكرة عمى الدكلة المكحدية .كلما كصمت اليو العساكر رتبيا

الخميفة عمى جكانبو ،كعندىا اخذ اىؿ الحصف اىبتيـ كاستعدكا لمقتاؿ كالحصار فقد

عممكا عمى حفر االبار ،كبعد تمؾ التحضيرات كقع القتاؿ بيف الطرفيف ككاف قتاالن

شديدنا كفي جميع جيات الحصف اذ اشتير اىمو بالقكة كالبأس الشديد فمـ يتمكف منيـ

المكحدكف في الكىمة االكلى(ٖٔٔ) .ثـ شرع الخميفة الكاثؽ في عمؿ المجانيؽ كعندما

اكتممت لديو ككعادتو ،ج مع القادة كالمستشاريف كزعماء القبائؿ المنضكية تحت قيادتو
مف اجؿ التداكؿ في امر الحصار كالمعركة القادمة ،فبعث الى شيكخ العرب ككجكىيـ
كاستقدـ ابا الحسف بف زجدار كبعض كجكه زناتة كلمطة كغيرىـ كاخذ يبحث معيـ

امر فتح الحصف ،كبعد مشاكرات كمداكالت قرعت الطبكؿ ايذانان ببدء القتاؿ كركب

الكاثؽ فرسو القرطاسي كرفعت الراية امامو كدكت المجانيؽ الحصف كاستمرت حاميتو

بالمقاكمة ،كلبث االمر عمى ىذا الحاؿ مدة طكيمة(ٕٖٔ) .

ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

532

أ.م.د.عمي صدام نصر اهلل

الباحث .ستار جميل عجيل

كبينما كاف الخميفة الكاثؽ جالسان بقبتو الحمراء محاص نار لعمي بف يدر كاعكانو

اذ كفد عميو جمع كبير مف عرب المعقؿ

(ٖٖٔ)

بأمكاليـ كعياليـ ،فخرج حينيا لمقائيـ

الكزير ابك مكسى فأكفدىـ عمى الخميفة يقدميـ زعيميـ عبد المؤمف بف ابي الطيب،
فتمقاه الخميفة الكاثؽ بترحاب كانزلو بالقرب منو كقد اخرج ليـ معتقمييـ فعاينكىـ

ككعدىـ بتسريحيـ الييـ ،فعـ السركر في المعسكر المكحدم كقد عاىدكه عمى نكث
البيعة البي يكسؼ يعقكب المريني فزاد ذلؾ في رغبة الخميفة الكاثؽ في عدـ االيفاء

بالعيد المريني(ٖٗٔ).

كعمى ما يبدك اف ابف يدر قد ايقف بعدـ جدية المقاكمة كالتحصف لذلؾ ارسؿ

الى الخميفة الكاثؽ مق انر لو بالطاعة في الحادم كالعشريف مف شير ذم الحجة مف

السنة نفسيا(ٖ٘ٔ).كلـ تبيف لنا الركايات ىؿ اف الخميفة دخؿ الى الحصف اـ ال؟ كلكف
عمى ما يبدك انو لـ يدخؿ اليو كاكتفى بتمؾ الطاعة الف عاصمتو اصبحت تحت

التيديد المريني.
كفي الثامف كالعشريف مف المحرـ سنة ٙٙٙقٕٔٙٛ/ـ تأىب الكاثؽ لمعكدة
كانتظـ المككب الخال في في اكمؿ كضع كافخمو كعمى نسؽ المكاكب المكحدية في
اياـ عز الدكلة كازدىارىا فكاف يتقدمو المصحؼ الشريؼ في ىكدجو كىيأتو القديمة
كجعمت قالئد الفضة في عنؽ الجمؿ الذم يحممو ،كسار الخميفة الكاثؽ خمؼ

المصحؼ كمعو االىؿ كالقرابة كالحاشية كمف بعدىـ الكزراء كمعو االعالـ الخالفية
السبعة كقبائؿ المكحديف كالن رافعان عممو العسكرم ،كسار المككب عمى ىذا النمط

حتى اشرؼ عمى مراكش ،كلما سمع بو الكزير ابك زيد استقدـ الناس لمقاء الخميفة

فيرعكا جميعان لمقائو فكاف المقاء بينيـ عند باب الكحكؿ ،كقد كاف ىذا اليكـ مف اكثر

االياـ احتفاالن كاحسنيا جماالن في تاريخ الدكلة المكحدية ككأنيا سكؼ تنيض بجيكد

الكاثؽ مف جديد(.)ٖٔٙكلـ يكف حينيا يخطر بباؿ احد اف الخالفة المكحدية تشيد آخر
مكاكبيا كانو سكؼ يككف بمثابة مككب الكداع الذم سكؼ تنيار مف بعده الدكلة كىي

تمفظ انفاسيا االخيرة(.)ٖٔٚ

ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

531

عهد الواثق أبي دبوس وسقوطه الدولة الموحدية

صراع الخميفة الواثق مع المرينيين وسقوط الدولة الموحدية سنة 338ه
2130/م :
كاف لتمؾ االنتصارات التي حققيا الخميفة الكاثؽ بالغ االثر في نفس ابي يكسؼ
المريني الذم كاف يرتقب تحركاتو مف عاصمتو فاس .كبعد زىاء عاـ مف تكلي

الخميفة الكاثؽ عرش الخالفة شعر حينذاؾ بتكطيد ممكو كانو في مكقؼ يستطيع معو

مكاجية بني مريف كنقض عيدىـ( .)ٖٔٛكقد ادرؾ الخميفة انو بيذا النقض سكؼ يككف
كفي أم حاؿ مف االحكاؿ تحت نيراف االمير المريني لذلؾ اراد اف يفتح عميو جبية

اخرل لكي يشغمو بيا عنو فبادر كارسؿ بيدية سنية الى امير تممساف يغمراسف بف
زياف في سنة ٙٙٙقٕٔٙٛ/ـ .

()ٖٜٔ

ىذا التقارب الزياني_ المكحدم اثار حفيظة االمير ابي يكسؼ فارسؿ الى
الخميفة الكاثؽ رسالة يذكره بما تعاىدا عميو ،عند ذلؾ رد الكاثؽ رسكؿ االمير بجفاء
كقاؿ لو اف يبمغ سيده بأف يقنع بما في يده مف البالد كاال خرج عميو بجنكد ال قبؿ لو

بيا كخاطب و في الكتاب مخاطبة الخمفاء لعماليـ كالرؤساء لخداميـ ىذا ما ذكره ابف

ابي زرع(ٓٗٔ) .كربما كاف ىذا الجكاب نابع نا مف منطمؽ القكة التي كاف عمييا مف
خالؿ نيكضو الى ىسككرة كبالد السكس ،فضالن عف العالقة الجيدة بينو كبيف

يغمراسف .كعمى اية حاؿ  ،أثار ىذا الجكاب حفيظة االمير ابي يكسؼ فاخذ يعد
العدة في حاضرتو فاس مف اجؿ الكصكؿ اليو ،فسار بجيكشو في سنة

ٙٙٙقٕٔٙٛ/ـ حتى نزؿ بظاىر مراكش كحاصرىا ايامان كىتؾ احكازىا ،كخرب

زرعيا كديارىا كعمى اثر ذلؾ الخراب كالحصار ارتفعت االسعار كانتشرت المجاعة

بيف العامة(ٔٗٔ).

كأماـ ىذا أُضطر الخميفة الكاثؽ الى االستنجاد بحميفو يغمراسف بف زياف
يستنصره عمى ابي يكسؼ بقكلو (( :كف معي يدان كاحدة عمى حربو ))

(ٕٗٔ)

،كمف فكره

قاـ يغمراسف بشف الغارات عمى اطراؼ المغرب كخاصة بالد ممكية(ٖٗٔ).كمف جانبو

كاف يغمراسف يأمؿ مف تمؾ الغارات اضعاؼ قكة ابناء عمكمتو المرينييف ،كلما
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كصمت تمؾ االخبار الى االمير يعقكب بف عبد الحؽ كىك محاص انر لمراكش ترؾ

حصارىا كاتجو الى عاصمتو فاس لكي يعد العدة لمنيكض الى يغمراسف ،فأخذ في

تجييز جيكشو كبعد اف اكتممت لديو الحشكد نيض بيا في منتصؼ محرـ مف سنة
ٙٙٙقٕٔٙٛ/ـ ،كاخترؽ تازة

(ٗٗٔ)

فنزؿ عمى اجرسيؼ فكاف المقاء عند كادم

تالغ(٘ٗٔ) ،فنشب القتاؿ بينيما في معركة عنيفة قدـ فييا الطرفاف اركع مالحـ
البطكلة ،كقد كاف ابرز ما يميزىا خركج النساء في اليكادج سافرات ناشرات الشعكر

مف اجؿ تشجيع المقاتميف عمى الثبات كاالنتصار( .)ٔٗٙكقد آلت اليزيمة عمى
يغ مراسف كجنكده كقتؿ فييا اكبر كلده ككلي عيده ابك حفص عمر كفر ىك كقكمو مف
بني عبد الكاد في بسائط تممساف( ،)ٔٗٚكنيب المرينيكف جميع ما في معسكر تممساف
مف امكاؿ كخيكؿ كسالح( .)ٔٗٛكبذلؾ يككف الخميفة الكاثؽ قد فقد حميفان قكيان.

كبعد اف تمكف االمير ابك يكسؼ مف القضاء عميو كرجع الى فاس اخذ يعد
العدة مف اجؿ الخركج الى مراكش كقتاؿ آخر الخمفاء المكحديف .كقد كانت خطتو
ىذه المرة تقكـ عمى ضرب المؤيديف لو في كؿ مكاف كبكؿ قكة حتى يضعؼ مف

جيكدىـ في مساعدتو ،كفي الكقت نفسو تقكـ القكات المرينية بتدمير كؿ عناصر
االقتصاد في المن طقة إلضعاؼ مقاكمة الخميفة الكاثؽ كمف معو ،فانتشرت سرايا
الجيش المريني في كؿ مكاف

()ٜٔٗ

تنسؼ الزرع كتخرب الضياع كأقامت في تمؾ

الربكع الى اف دخمت سنة ٙٙٚقٕٜٔٙ/ـ ،ففي غرة المحرـ منيا تحرؾ االمير ابك
يكسؼ صكب عرب الخمط

العبيد

(ٔ٘ٔ)

(ٓ٘ٔ)

كبعد تمكنو منيـ اتجو الى كادم تادال كعمى كادم

اقاـ ىناؾ اياما ،ثـ غ از صنياجة اعكاف الخميفة الكاثؽ فتمكف مف اىميا

كسبى عياليا كبعد ذلؾ انساقت لو احكاز مراكش كقد كاف اثره فييا كبي نار

(ٕ٘ٔ)

،كقد

تكممت خطتو بالنجاح حيث اجتمع عظماء القبائؿ مف العرب كالمصامدة عند الخميفة

الكاثؽ كقالكا ل و(( :كـ تقعد عف حرب بني مريف...اما ت ار بالدنا قد خربت كامكالنا قد
نيبت كحريمنا قد سبي فاخرج لجيادىـ عسى اف يككف السبب لبعادىـ فانيـ في
شرذمة قميمة كعصابة يسيرة كاكثرىـ قد بقي برباط تازة يحرس ذلؾ الثغر خكفان عميو
مف بني عبد الكادم فاغتر ادريس ابك دبكس بقكليـ كسارع الى نصرتيـ))(ٖ٘ٔ).
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كاماـ ىذا التحريض مف االشياخ كتيكيف األمر اخذ الخميفة الكاثؽ يعد

العدة مف اجؿ خكض المعركة مع المرينييف فأحشدت لديو الحشكد فسار بقكاتو مف

المكحديف كالعرب كاإلغزاز كبعض قكات الركـ كقد اجتمع لديو منيـ جيش كبير(ٗ٘ٔ).

ككاف يدرؾ انو سيخكض المعركة الحاسمة في تاريخ الدكلة المكحدية ،فاف تمكف مف
تحقيؽ النصر عمى المرينييف فانو سيتمكف مف ردىـ الى ما كراء كادم اـ الربيع

حيث منازليـ ،كاذا حصؿ العكس فأنو سيسقط مدافعان عف عرشو كقكمو المكحديف كقد
اشتير الكاثؽ بالشجاعة كاالقداـ(٘٘ٔ).

ف خرج مف مراكش في جيكشو الضخمة مف اجؿ لقاء االمير ابي يكسؼ يعقكب
كلما سمع ىذا بذلؾ انسحب امامو ككر راجعان نحك المغرب ،ككاف ذلؾ خطة منو ،اذ

ىدؼ مف ذلؾ االنسحاب ابعاد الخميفة الكاثؽ عف مركز حكمو في مراكش حتى ال

يعكد الييا مف جديد كيتحصف بيا اذا ما ىزـ اماـ االمير يعقكب ،كلكي يبعده ايضان
عف أم امدادات قد تصؿ اليو مف مراكش( .)ٔ٘ٙكقد ذكر عناف سببان آخر لذلؾ

االنسحاب كالتقيقر الى الكراء كىك اف االمير ابا يكسؼ قد اطمع عمى ضخامة جيش
الخميفة الكاثؽ كحسف استعداده كانو خشي اف يخكض المعركة الحاسمة معو قبؿ

العمؿ عمى المماطمة كانياؾ جيشو(.)ٔ٘ٚ

كقد انطمت تمؾ الخطة عمى الخميفة الكاثؽ كلـ يتفطف ليا فعندما انسحب
امامو طمع بو كطارده ،فكاف االمير ينسحب امامو كالخميفة الكاثؽ يتبعو ظانان انو

يطارد جيشان يخشى لقاءه ،كلما كصمكا الى كادم كدغفك عندىا استعد االمير يعقكب
بف عبد الحؽ لمق اء الخميفة المكحدم فنظـ جنكده كنازؿ الخميفة كحشكده فكقع القتاؿ
بينيـ عمى اشده ،ككاف الخميفة الكاثؽ يقكد المعركة بنفسو فكاف يقاتؿ الى جانب

المكحديف قتاالن ضاريان لكف بني مريف قد صمدكا كصبركا كقاتمكا بشدة حتى اختمت
صفكؼ الجيش المكحدم(.)ٔ٘ٛ

ثـ تمكنت جماعة مف فرساف بني مريف مف تطكيؽ الخميفة كجمعو كالتحمت

معيـ في معركة عنيفة اثخف فييا الخميفة بالجراحات ،كعندما رأل انو ال طاقة لو
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بالعدك فكر باالنسحاب الى عاصمتو كي يحتمي بأسكارىا( .)ٜٔ٘كلـ تشأ االقدار لو
ذلؾ فقد ادركتو خيكؿ بني مريف كحطمتو رماحيـ فخر صريعان كقطع رأسو كجيء بو
الى االمير ابي يكسؼ ككاف ذلؾ في يكـ االحد الثاني مف المحرـ سنو

ٙٙٛقٕٔٚٓ/ـ(ٓ.)ٔٙ

كلما كصؿ الخبر الى العاصمة مراكش بمقتؿ الخميفة الكاثؽ اجتمع االشياخ
كبايعكا ابنو عبد الحؽ المعتصـ فمـ تدـ لو الخالفة سكل خمسة اياـ ثـ خرج بعدىا

فا انر في جممة مف ال مكحديف عندما دخؿ االمير ابك يكسؼ الى مراكش(ٔ ،)ٔٙكبذلؾ
تككف دكلة المكحديف قد انقرضت كزالت عمى يد بني مريف

زمف احد احفاد السيد االعمى .

(ٕ)ٔٙ

ككاف سقكطيا في

اسباب سقوط الدولة الموحدية:
عمى الرغـ مف اف الدكلة المكحدية قد سقطت في عيد الخميفة الكاثؽ ابي

دبكس عمى يد المرينييف في سنة ٙٙٛقٕٔٚٓ/ـ ،إال انيا كانت تعاني كمنذ نشأتيا
مف العديد مف االمكر التي كانت كالمرض الذم يدب في جسـ الدكلة كالذم لـ يؤثر
فييا اياـ قكتيا كعزىا كمجدىا ،كلكف ما اف حمت بيا ىزيمة العقاب في سنة
ٜٙٓقٕٕٔٔ/ـ كتكلى امرىا خمفاء ضعاؼ حتى ظيرت فييا بكادر االنحالؿ
كالتصدع كعمى كافة الصعد كالسيما السياسية كااليديكلكجية كالعسكرية كاالقتصادية

كىك ما ادل بيا الى السقكط:

 -2الصعيد السياسي والفكري :
يمكف القكؿ باف بداية التراجع الفعمي لعظمة الدكلة المكحدية عندما اعتمى
عرش خالفتيا المستنصر ابف الناصر(ٕٓٔٙٓ-ٙقٕٕٖٔ-ٕٔٔٗ/ـ) فقد كاف
عيده بمثابة ىدنة كانتظار كما لك كاف الخصكـ كاالعداء يريدكف اف يتحققكا مف اف
الدكلة قد دخمت فعالن في عيد انحسار كما اف تحققكا مف ذلؾ حتى اتفقكا عمى اقتساـ

التركة بينيـ(ٖ.)ٔٙ
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كلكف ال يمكف اف نمقي بالالئمة عمى ىؤالء فقط كانما كاف ىناؾ سبب آخر في

ىذا الصراع ىك اف المكحديف كمنذ قياـ دكلتيـ في المغرب لـ يستطيعكا اف يضعكا
نظامان ثابتان لتكلي الخالفة

(ٗ)ٔٙ

بؿ حتى الخميفة عبد المؤمف الذم جعؿ نظاـ الحكـ

كراثيان لـ يستطع اف يضع نظامان ثابتان لو ،فقد عقد كالية العيد البنو االكبر محمد ،إال

اف ىذ ه القاعدة كسرت كذلؾ بعد خمعو كتكلي اخيو يكسؼ الخالفة ،فتح ىذا الحادث
مشاكؿ قادت لنزاع خطير في جياز الدكلة فقد أُتخذ فيما بعد حجة اذ اف مبدأ كراثة

االبف االكبر لخالفة ابيو لـ يقر(٘.)ٔٙىذا ترؾ الباب مفتكحان عمى مصراعيو بيف ابناء

الخميفة عبد المؤمف كسمح ايضان لتدخؿ االشياخ في تنصيب اك عزؿ مف يشاؤكف فقد
كانكا يبحثكف عف شخصيات ضعيفة ليضعكىا في الكاجية( ،)ٔٙٙفقد انتقمكا مف بيعة

صبي صغير السف ال يتجاكز عمره السادسة عشر كىك المستنصر الذم امتنع في
بداية امره عف بيعتو الشيخ ابك محمد عبد الكاحد الينتاتي في افريقية بسبب

صباه

()ٔٙٚ

الى شيخ كبير السف ىك عبد الكاحد بف يكسؼ بف عبد المؤمف كالذم لـ

يحالفو الحظ في كبح جماحيـ كاطماعيـ التي تعكدكا عمييا مع المستنصر ،بعدىا

ارغمكه عمى خمع نفسو مف الخالفة كقتمكه(.)ٔٙٛ

كمما زاد مف تدخؿ ىؤالء االشياخ في تنصيب ىذا اك عزؿ ذاؾ ىك اف ابناء
كاحفاد الخميفة عبد المؤمف يرل كؿ كاحد منيـ انو اكلى بالخالفة مف اآلخر ،فأبناء

المنصكر كاحفاده يركف انيـ احؽ باألمر مف سائر ابناء عبد المؤمف كاحفاده ،كيريد
ابناء الناصر

()ٜٔٙ

مف بيف ابناء المنصكر االستئثار بالخالفة مف دكف سكاىـ ،ككاف

احفاد السيد االعمى يركف انيـ ال يقمكف شأنان عنيـ لذلؾ نافسيـ فييا البياسي

(ٓ)ٔٚ

.

ككاف لذلؾ االثر الكبير في ضعؼ الدكلة المكحدية كخصكصان عمى صعيدىا

السياسي ،فقد كاف االشياخ كاالعراب يساندكف ىذا اك ذاؾ كحسب مصالحيـ .تمؾ
الرؤية اسقطت ىيبة الخالفة في نظر مف حكليـ مف المتربصيف بالدكلة كسيؿ عمييـ

اقامة مراكز قكة في قمة الحكـ فأخذت تكلي مف تشاء كتعزؿ مف تشاء ككفقان

لمصالحيا(ٔ .)ٔٚكبذلؾ اصبح مف المعتاد اف يككف عمى رأس الدكلة اكثر مف خميفة،
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كمف جانب آخر نجد اف الخمفاء فيما بعد اخذكا يسعكف الى التحالؼ مع اعدائيـ مف

اجؿ الكصكؿ الى سدة الحكـ ،فقد استعاف المأمكف(ٕ )ٔٚعمى المعتصـ

(ٖ)ٔٚ

بالنصارل

كنقميـ معو الى مراكش ،فكجدت مراكز القكة في ىذا الصراع فرصة سانحة لتبسط
نفكذىا كلذلؾ اخذت تنصب الخميفة الذم ترغب بو ،ىذا ادل بالتالي الى اف يككف

سببان في اضمحالؿ الدكلة المكحدية كزكاليا(ٗ.)ٔٚ

كيمكف تحديد آثار طريقة اختيار الخميفة كما اعقبيا مف نزاع عمى السمطة

عمى كياف الدكلة المكحدية في ثالثة مظاىر تمثمت في :تعدد الخمفاء في كقت كاحد،
كاالستعانة بالنصارل الذم تمثؿ في بعض الخمفاء كالبياسي ،كتكلية حكاـ ضعاؼ

عمى الكاليات .كمما الشؾ فيو اف ىذا الصراع قد اثر كثي انر عمى الدكلة فأىممت

االدارة كانتشرت الفتف في كافة حدكدىا(٘.)ٔٚ

كاذا كانت بكادر التصدع في الكسط المكحدم في المرحمة االكلى قد تحكمت

بيا االطماع السياسية فاف المرحمة الالحقة ستعرؼ تصدعان مف نكع آخر كىك

التصدع االيديكلكجي في البنية التكمرتية ،كذلؾ اف الخميفة المأمكف عندما دخؿ

مراكش سنة ٕٙٙقٕٕٜٔ/ـ كجمس عمى كرسي خالفتيا اعمف الغاء الرسكـ

الميدكية( .)ٔٚٙكاماـ ىذا يجب عمينا الكقكؼ قميالن لكي نتساءؿ :ما ىي الدكافع التي
دفعت المأمكف الى اعالف ذلؾ ؟ فيؿ كانت دكافع دينية اـ دكافع سياسية ؟ عممان اف

لذلؾ ا العالف اثر كبير عمى الدكلة المكحدية فقد كاف السيد ابك زيد اخك البياسي
يعاني األمريف مف الثائريف عميو في بمنسية كقد ازداد ضغطيـ عميو كبشكؿ كبير بعد

ىذا االعالف  .كعكدة عمى الدكافع فاف المأمكف كعندما قرر العبكر الى المغرب

حاكؿ استمالة القبائؿ العربية كغير العربية مف خمط كىسككرة الى جانبو مف اجؿ
تقكية مركزه فييا ،فكتبكا لو ممبيف دعكتو كلكف بعد حيف نكثكا بيعتو فعندما كصؿ الى
مراكش القى القبض عمى عدد كبير مف االشياخ كاقصاىـ عف مسرح السياسة

()ٔٚٚ

ىذا ربما يككف احد الدكافع .كقد َع َّد احدىـ اف ىدفو مف ذلؾ االنقالب ىك تحقيؽ
انفتاح اكبر عمى المجتمع المكحدم ،فضالن عف ىذا فقد ذكر اف المأمكف قد شعر
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بمحدكدية االثر التكمرتي في تعميؽ التجربة المكحدية كعجزىا عف كسب تعاطؼ

المجتمع( . )ٔٚٛاما ابف عذارم فقد برر اقداـ المأمكف عمى تمؾ الخطكة بأنيا قد جاءت
تنفيذان لما كاف يجيش بو خاطر كالده المنصكر كلكف لـ يسعفو الكقت في اعالف

ذلؾ(.)ٜٔٚ

كقد ارجع بعض الباحثيف سبب ىذا االنقالب في العقيدة التكمرتية الى قكة
شخصية المأمكف بحكـ ثقافتو الكاسعة كتككينو العممي الرفيع كقربو مف اىؿ

العمـ(ٓ ،)ٔٛفقد كصفو صاحب الحمؿ المكشية بانو كاف عالمان فصيحان بميغان ككاف مف
اىؿ الرأم كالحزـ(ٔ،)ٔٛكقد شايعو في ذلؾ ابف ابي زرع فقد كصفو ايضان بانو كاف

عالمان بأمكر الديف كالدنيا كمقدمان عمى عظائـ االمكر(ٕ .)ٔٛكلكف عمى الرغـ مف

امتالكو الصفات العممية لـ نجده يتبنى مذىبان خاصان بعد اف ابطؿ العقيدة التكمرتية

االمر الذم يدفعنا الى عدـ ترجيح ذلؾ الرأم

كقد عمؿ المراكشي سبب ذلؾ االنقالب الى تنشئتو االندلسية فقد قضى مدة

طكيمة مف حياتو كاليان عمى اشبيمية كبيذه النشأة كاف بعيدان عف التأثير المباشر لمكسط

التكمرتي(ٖ.)ٔٛ

كلكف عمى ما يبدك اف تمؾ االسباب كانت مجرد تبريرات كالحقيقة اف السبب
الرئيس في اقدامو عمى ىذا االنقالب ىك ازدياد ضغط اشياخ المكحديف عمى الحكـ
كاتساع سمطتيـ كنقضيـ المتكرر لبيعات الخمفاء المكحديف ،فأراد بتمؾ الخطكة اف

يحد مف نفكذىـ كذلؾ ألف العقيدة التكمرتية كانت تشكؿ دعـ معنكم ليـ(ٗ.)ٔٛىذا

الرأم سانده الدكتكر مكسى فقد ذكر اف تسمط مجمس اشياخ المكحديف ىك الذم دفع

بالمأمكف الى نبذ الميدكية كازالة اسـ الميدم مف الخطبة كالسكة كاالذاف(٘.)ٔٛ

لذلؾ فاف ما قاـ بو المأمكف ُي َعد انعكاس نا لظركؼ كانت تمر بيا الدكلة
المكحدية ففرضت عميو القياـ بيذا االنقالب( ،)ٔٛٙكما يدؿ عمى اف ما ذىبنا اليو مف
اف انقالب المأمكف عمى العقيدة الميدكية كالغائيا ليس ايمانان دينيان منو كانما جاء مف
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

533

أ.م.د.عمي صدام نصر اهلل

الباحث .ستار جميل عجيل

اجؿ تحطيـ دكر االشياخ ،اف كلده الرشيد عندما تكلى الحكـ(ٖٓٙٗٓ-ٙق-ٕٖٖٔ/
ٖٕٗٔ ـ) اقدـ عمى اعادة العمؿ بالرسكـ الميدكية مف اجؿ رأب الصدع الذم اصاب
البنية الرمزية لمدكلة فحينيا سارع اليو الشيكخ كلبكا دعكتو( ،)ٔٛٚكىك ما يعكس لنا
مدل تأثير تمؾ العقيدة في المجتمع المغربي .
كلكف ىذا االنقالب لـ يحسـ المشاكؿ السياسية بؿ عمؿ عمى تفجيرىا(،)ٔٛٛاذ
اف تمؾ الخطكة التي قاـ بيا المأمكف قد فتحت الباب لمطامعيف في السمطة فكجدكا في

اج راء المأمكف ىذا حجة لمقياـ عمى الدكلة المكحدية ،ففي المغرب االدنى اتخذ
الحفصيكف مف تمؾ الخطكة حجة لالنفصاؿ عنيا ،اما المغرب االكسط فقد استقؿ بو

بنك عبد الكاد بحجة انتفاء مبررات البقاء تحت السمطة المكحدية( .)ٜٔٛكما تسبب ذلؾ
االجراء في ارباؾ معنكم كبير لدل المكحديف الذيف ظمكا مخمصيف لتعاليـ الميدكية
فكأنيـ بذلؾ قد فقدكا كؿ سبب لمكالء اك الثقة اك االمؿ في السمطة المكحدية(ٓ.)ٜٔكؿ

تمؾ المشاكؿ كانت تدفع باتجاه االنييار السياسي في الدكلة المكحدية كىك ما
اصبحت تعاني منو الى اف سقطت في زمف الخميفة الكاثؽ .

 -1الصعيد العسكري :
لقد خاضت الدكلة المكحدية العديد مف الحركب في المغرب كاالندلس ،ففي

المغرب كانت حركة ابف غانية شككة تقض مضجع الدكلة كقد جيزت الييا العديد
مف الجيكش ككانت الحرب سجاالن بيف الطرفيف فما اف تحقؽ الدكلة عمييا انتصا انر
حتى تجمع انصارىا مف جديد كتثكر بكجو المكحديف فكانت سببان في انياؾ بنية

الجيش ،عندىا ايقف الخميفة الناصر استحالة السيطرة عمى تمؾ المناطؽ الصحراكية

فأككؿ امرىا في سنة ٖٓٙقٕٔٓٚ/ـ الى الشيخ عبد الكاحد بف ابي حفص

الينتاتي(ٔ.)ٜٔ

اما في االندلس فقد كاف لمعركة العقاب التي خاضيا الخميفة الناصر ضد
النصارل في سنة ٜٙٓقٕٕٔٔ/ـ الكقع الكبير كالمؤثر عمى بنية الجيش كمعنكياتو،
اذ خسر فييا العديد مف رجالو االشداء كفقد قدرتو عمى ضبط االمكر كعمى كضع
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الخطط الحربية كضعان صحيحان كتحقيؽ االنتصارات(ٕ ،)ٜٔفضالن عف ذلؾ فقد مثمت
تمؾ المعركة بداية الصراع

السياسي عمى العرش المكحدم الذم رافقو صراع

عسكرم انعكس بدكره عمى البنيو التحتية في التنظيـ العسكرم .فقد ترؾ ذلؾ الصراع
اث انر بالغان في انحالؿ المعسكر المكحدم فقد كانت القكات المكحدية عمى مستكل رفيع

جدان مف التعبئة المعنكية كاالستعداد المادم كلذلؾ حققكا الكثير مف االنتصارات في
المغرب كاالندلس ،إال اف المكحديف لـ يستطيعكا بعد تمؾ النكبة العظيمة اف يجمعكا

جيشان قاد انر عمى تحقيؽ تمؾ االنتصارات السالفة ،بؿ تابع الجيش المكحدم مسيرتو

اليابطة فقد تعرض لمكثير مف اليزائـ اماـ النصارل في االندلس كاماـ الثائريف عمى

الدكلة المكحدية في المغرب مما ادل الى انحاللو كضعفو ،فضالن عف ىذا فقد خسر
الجيش المكحدم الكثير مف عناصره في المعارؾ التي دارت حكؿ العرش(ٖ.)ٜٔ

فكاف مف نتائج ىذا الصراع اف اختمت بنية الجيش(ٗ ،)ٜٔكقد كاف ضعؼ
الخمفاء كصراعيـ حكؿ العرش الذم رافؽ مرحمة االنحالؿ قد ىيأ ظرفان مؤاتيان كمناخ نا

صالحان لتفكيؾ الجياز العسكرم كانيياره(٘ ،)ٜٔفقد ضعفت المبادئ المكحدية
كخصكصان بعد ما تنكر الخميفة المأمكف لمميدكية فاصبح حينيا اليـ االكؿ لمجند ىك

الغنائـ ال القتاؿ في سبيؿ المبدأ كالفكر(.)ٜٔٙبؿ ازداد في تمؾ الحقبة تسمط القبائؿ

العربية كالبربرية كاصبحكا جزءان مف بنية الجيش ،كلكف ليس كما كانكا مف قبؿ بؿ

اصبحكا سبب نا في ضعفو ،فقد كجدكا في ضعؼ الخمفاء تجارة رائجة ،ففي كؿ فتنة

تنشب ككؿ حرب تندلع كاف ليـ دكر بارز فقد كانكا يشايعكف ىذا الخميفة اك ذاؾ

مقدميف مصالحيـ المادية عمى مصالح الدكلة(.)ٜٔٚ

كنتيجة لذلؾ تفشت الثكرات كالفتف ،لذا نجد اف الخمفاء كاماـ ضعؼ القكة

العسكرية لدييـ قد لجأكا الى طمب العكف ممف كانكا ليـ باألمس مقاتمكف ،فالبياسي
استعاف بالنصارل بؿ كحتى المأمكف قد استعاف بيـ كذلؾ عندما بعث اىؿ مراكش

اليو بيعتيـ كىك باألندلس ،كلخكضو العديد مف المعارؾ التي خسر فييا الكثير مف
جنده مع البياسي كأنظاره ترنك صكب مراكش ،لذلؾ استنفر ممؾ قشتالة فراندة
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الثالث( )ٜٛالذم اشترط عميو التنازؿ لو عف العديد مف الحصكف مقابؿ امداده بالجنكد
النصارل الذيف ألحقيـ بجيشو كادخميـ معو الى العاصمة المكحدية مراكش .كلكف لـ

يكف ى ك اكؿ مف أجازىـ الى العدكة المغربية كما زعـ ابف ابي زرع( )ٜٜفقد سبقو في
ذلؾ عمي بف يكسؼ امير المرابطيف (ٓٓ٘قٕٔٔٗ-ٔٔٓٙ/ٖ٘ٚ -ـ (ٕٓٓ).

كقد كاف استخداـ النصارل في الجيش يأتي دائمان عمى حساب مكانة الجند

المكحدم ،فقد تراجعت مكانتيـ لحساب النصارل الذيف اصبحكا مركز قكة في الدكلة

كاخذكا يتحكمكف باإلدارة

(ٕٔٓ)

بؿ كفي تنصيب الخمفاء ايضان(ٕٕٓ).

ٖ -الصعيد االقتصادم :كلـ يكف لمصراع السياسي كاالقتتاؿ الحربي اال اف يؤثر
عمى الجانب االقتصادم ،فقد عرفت الدكلة المكحدية في طكر انحالليا تدىك انر خطي نار
عمى المستكل االقتصادم ،ذلؾ التدىكر كاف لو اثر سمبي عمى كياف الدكلة

كاستم ارريتو ،فقد ُع َّدت الصراعات السياسية كالحركب كالفتف كاضطراب االمف كسيادة
الفكضى سببان رئيسان في حالة االنييار االقتصادم الذم شيدتو الدكلة في سنة ٓٔٙ

قٕٖٔٔ/ـ كما بعدىا(ٖٕٓ).

فعندما تكلى الخميفة المستنصر(ٕٓٔٙٓ-ٙقٕٕٖٔ-ٕٖٔٔ/ـ) التاثت عميو

االمكر كشيد عيده اضطرابات سياسية ،فقد ترؾ لو كالده الناصر عرش نا ممغكمان .كمما

زاد مف متاعب ىذا الخميفة ىك تزامف كاليتو مع سنكات الجدب كالجفاؼ التي بمغت

ذركتيا في عاـ ٙٔٙقٕٕٔٓ/ـ فقد شيد ىذا العاـ مجاعة كبيرة شكاىا الظاعف
كالمقيـ عمى حد تعبير ابف عذارم(ٕٗٓ).

كما اف تكفي المستنصر سنة ٕٓٙقٕٕٖٔ/ـ حتى انفرط عقد الدكلة
المكحدية كبدأ الصراع بيف السادة حكؿ العرش ،كفقدت الدكلة الكثير مف اراضييا
التي كانت تمثؿ عماد خزانتيا .فقد اغتنمت الكاليات البعيدة عف مركز القرار الفرصة

فانفصمت عنيا فتقمص نفكذ المكحديف في االندلس كالمغرب(ٕ٘ٓ).ففي سنة

ٕ٘ٙقٕٕٔٛ/ـ ظير في االندلس ابف ىكد
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تحت شعار العباسييف كتمكف مف بسط سيطرتو عمى الكثير مف اراضي شرؽ

االندلس( . )ٕٓٚكازاد ضغط الممالؾ النصرانية عمى االراضي االندلسية فكانت مممكة
ارغكف مف الشرؽ كمممكة قشتالة مف الشماؿ كالبرتغاؿ مف الغرب( .)ٕٓٛاما في

المغرب فقد انفصمت افريقية عنيـ كبدأت احكاليـ تضطرب فييا ،كما سيطرت قبائؿ

بني مريف عمى بكادم المغرب االقصى ،ككذلؾ استفحؿ امر بني عبد الكاد في

تممساف ،ىذه االنقسامات اسيمت كثي نار في اضعاؼ اقتصاد الدكلة(.)ٕٜٓ

كذلؾ استغؿ رجاؿ الدكلة كاصحاب المطامع ضعؼ الخمفاء فاستبدكا باألمكاؿ

ككثر االرتشاء مف جانبيـ(ٕٓٔ).كلـ يقؼ االمر عند ىذا الحد فقد كاف لمقبائؿ العربية
كالبربرية دكر سمبي كبير في انييار االقتصاد المكحدم ،ففي ضعؼ الخمفاء كتقربيـ

الييـ مف اجؿ الكصكؿ الى العرش عاثت تمؾ القبائؿ في البالد فسادان فقطعكا الطرؽ

كامتينكا المصكصية كمارسكا اعماؿ النيب كالسمب كخربكا الزرع كىدمكا

المساكف(ٕٔٔ) ،فعادت بسائطيا خرابان بعد اف كانت عامرة

(ٕٕٔ)

كقد حمؿ احد الباحثيف ىذه القبائؿ مسؤكلية الخراب الذم اصاب المغرب في
تمؾ الحقبة كما بعدىا فقد عاثكا كخربكا مراكش كالكثير مف القرل كالمدف المحيطة

بيا(ٖٕٔ).كلـ يكف الخمفاء ليممككا الجرأة لمكقكؼ بكجو ىؤالء بؿ عمى العكس نجد اف
بعضيـ عمد الى مداراتيـ كمجاممتيـ بؿ كمنحيـ االمتيازات كلك كاف ذلؾ عمى
حساب الرعية ،كذلؾ مف اجؿ ضماف تحالفيـ كما كاف الحاؿ مع الخميفة الرشيد الذم

تحالؼ مع عرب الخمط(ٕٗٔ) .بؿ نجد اف ضعؼ الخمفاء كنتيجة لقمة المكارد المالية
لمدكلة قد كصؿ الى حد طمب االمكاؿ مف زعماء تمؾ القبائؿ كما فعؿ المعتصـ في
طمب الماؿ مف ابف كقاريط

(ٕ٘ٔ) ()ٕٔٙ

كمف ذلؾ يمكف القكؿ اف تمؾ الممارسات كمف دكف شؾ كانت مف االسباب
التي ادت الى انياؾ االقتصاد المكحدم كانعكست سمبان عمى الناس فأدت الى افتقارىـ

كتجكيعيـ .كلكف ال ي مكف انكار الدكر الذم ادتو تمؾ القبائؿ في الدفاع عف الدكلة

المكحدية في عصكر الخمفاء االقكياء إال انيا اصبحت كباالن عمييا فيما بعد(.)ٕٔٚ
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كمما زاد مف تدىكر الكضع االقتصادم في داخؿ المدف ىك ما كانت تتعرض لو مف
حصار شديد كمرىؽ كاف يستنزؼ كافة مكاردىا ،فقد كاف المتمردكف اك العناصر

المكالية لمسمطة الناىضة يضربكف عمى حكاضر المدف حصا انر شديدنا قد يمتد امده
الى عدة شيكر(.)ٕٔٛ

كلـ تقتصر عكامؿ االنييار االقتصادم عمى العامؿ البشرم كحده كانما رافقو
كفي تمؾ الحقبة بالذات العامؿ الطبيعي ،اذ شيدت الدكلة المكحدية في العدكتيف

مكجات مف الجفاؼ تزامنت مع كاقع امني مزرم(.)ٕٜٔفقد شيد الثمث االكؿ مف القرف
السابع اليجرم/الثالث عشر الميالدم مكجات كبيرة مف الجفاؼ ادت الى حدكث

مجاعات طاحنة(ٕٕٓ).

ففي خضـ ذلؾ الصراع شيدت المدف االندلسية كالمغربية القحكط كالمجاعات
كاشتد في ارجائيا الغالء فقد شيد قصر كتامة

ٙٓٚقٕٔٔٓ/ـ

(ٕٕٕ)

(ٕٕٔ)

مجاعة في سنة

،كذلؾ اف قحطان شديدان قد ألَـ بمدينة غرناطة

(ٖٕٕ)

في سنة

ٙٓٛقٕٔٔٔ/ـ (ٕٕٗ) ،كلـ تسمـ اشبيمية(ٕٕ٘) مف تمؾ المجاعات فقد ضربتيا مجاعة

عظيمة في عاـٕٔٙقٕٔٔ٘/ـ(،)ٕٕٙككذلؾ عاد القحط مف جديد ليضرب مدينة

غرناطة في سنة ٖٔٙقٕٖٖٔ/ـ عندىا خرج اىميا يتضرعكف الى اهلل مف اجؿ

االستسقاء(.)ٕٕٚ

كقد تكاترت مكجات القحط الشديد كالمجاعات في المغرب مف سنة

ٙٔٙقٕٜٔٔ/ـ الى حدكد سنةٖٙٛق ٕٔٗٔ/ـ كىك ما اكده ابف عذارم بقكلو:
((كفي سنة ست عشرة كستمائة كاف المحؿ العظيـ كالمجاعة التي شكاىا الظاعف
كالمقيـ كتناىى الحاؿ في مزيد السعر الى ما ال نياية ))( .)ٕٕٛكما اخذت سمسمة
الككارث تتعاقب كيأخذ بعضيا برقاب بعض مما يبدد الشككؾ حكؿ حقيقة اندالعيا
مدة ال تقؿ عف عقديف مف الزماف ،ففي عاـ ٙٔٚق ٕٕٔٓ/ـ اشتد الحاؿ في تناىي

غالء االسعار بالبالد المغربية( ،)ٕٕٜكفييا ايضان كاف القحط كالجراد(ٖٕٓ).
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كذلؾ ضربت مدينة فاس ما بيف سنتي( ٜٙٔ-ٙٔٛقٕٕٕٔ-ٕٕٔٔ/ـ )مجاعة

شديدة ىمؾ فييا الكثير مف سكانيا فقمت فييا المجابي كمات اكثر ناسيا جكعان .كلـ

تسمـ كذلؾ العاصمة مراكش مف القحط فقد ضربيا في عاـ ٕٓٙقٕٕٖٔ/ـ قحط

شديد

(ٖٕٔ)

كلـ يقؼ اثر الطبيعة عند ىذا الحد بؿ تعداه فقد ضرب مدينة فاس سيؿ
عظيـ كذلؾ في سنة ٕٙٙقٕٕٜٔ/ـ كقد خمؼ ذلؾ السيؿ دما انر ىائالن في بنيتيا

االقتصادية(ٕٖٕ) .كمف المالحظ اف الككارث الطبيعية في تمؾ الحقبة كانت تأتي تباع نا

كبشكؿ متزامف احيانان ،ففي سنة ٖٓٙق ٕٖٕٔ/ـ ضربت مدينة سبتة مجاعة حادة
بمغ سعر الشعير فييا سبعة دراىـ لممف الكاحد(ٖٖٕ).

كفي ىذا السياؽ افادنا ابف عذارم بأمر بالغ الداللة عف المجاعة التي

عصفت بمراكش في عاـ ٕٖٙقٕٖٔٗ/ـ كالمعاناة التي القت بفكاجعيا عمى سكانيا
كنفاد االسكاؽ مف المكاد الضركرية لالستيالؾ البشرم حيث قاؿ((:لـ يبؽ الحد ...

ذخيرة كال ماؿ كال عقار كاستكلت المجاعة عمى جميكر الناس ك أركا محنان يستعاذ باهلل
منيا))(ٖٕٗ) .كفي المعنى ذاتو اكرد ابف عذارم نصان آخر يكشؼ لنا عمؽ ما قاساه

الناس مف غالء االسعار كنفاد المكاد االستيالكية مف االسكاؽ ككاف ذلؾ في

عاـٖٗٙقٕٖٔٙ/ـ فقاؿ(( :كفييا كاف الغالء المفرط الذم انتيى فييا الربع الكاحد
مف الدقيؽ الى سبعة كثالثيف درىمان))(ٖٕ٘).

كقد رافقت تمؾ الككارث كارثة مف نكع آخر كاف اثرىا االقتصادم كاضحان عمى

السكاف كىك بركز ظاىرة االحتكار ،حيث لجأ الناس الى تخزيف الزرع كسائر انكاع

االغذية تحسبان لكؿ ما قد ينجـ عنيا مف شح العيش اك نقص مكاد التمكيف(.)ٕٖٙ

كالطريقة نفسيا انتيجيا كبار المحتكريف مف التجار الذيف كانكا يستغمكف الظركؼ

القمقة مف اجؿ تصريؼ بضائعيـ كبأضعاؼ اثمانيا(،)ٕٖٚفقد امتنع تجار العاصمة

المكحدية مراكش مف اخراج الحنطة كالشعير الى االسكاؽ في كقت اشتدت فيو
المجاعة عمى الناس فقمت حينيا االقكات فارتفعت االسعار كفي ذلؾ يقكؿ ابف
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عذارم(( :كلقد كاف عندىـ منيا ما تتمشى بو احكاؿ الناس مدة طكيمة لكف حب
النفس منعيـ مف اخراجو كالتمسؾ بو))

()ٕٖٛ

.الى اف اشتدت كطأة المجاعة عمى

الناس فقمت االقكات كارتفعت االسعار كفي ذات الصدد يضيؼ ابف عذارم:

((كتغيرت الصكرة الجميمة كتنكرت الدنيا باستيالء المجاعة كاذا ظير في السكؽ بعد
اياـ كثيرة شيء مف خبز الشعير  ...كما يصؿ اليو اال الكفاة الذيف ليـ تجمد عمى

االقتحاـ ))(.)ٕٖٜ

كبالجممة فاف ما ذكرناه قد ادل الى خراب المدف زراعي نا كتجاريان كصناعي نا ،اذ

اسيمت تمؾ الظركؼ في شمؿ الحياة الزراعية التي عرفت في تمؾ الحقبة ضعف نا

كشحان عمى مستكل االنتاج(ٕٓٗ) ،كذلؾ ألف الكثير مف الفالحيف قد فقدكا بيائميـ التي
كانت قد تعرضت لمنيب كالسمب في اطار ما يسمى بالغنيمة مف قبؿ المحاربيف ،كال

يخفى عمى احد اف االبقار كالخيؿ كدكاب الجر كانت ىي الكسيمة االساسية مف
كسائؿ الزراعة لدل الفالح كحرمانو منيا يعني التأثير كبشكؿ مباشر عمى مردكدية
اعمالو الزراعية فينعكس ذلؾ عمى مستكل معيشتيـ كمف ثـ يؤدم الى مجاعة

محمية(ٕٔٗ) .فضالن عف ىذا ف اف بالد المغرب اصبحت تعيش ازمة مناخية حادة تجمت
ابرز مظاىرىا في سنكات القحط(ٕٕٗ).كثمة عامؿ آخر كاف لو االثر الكاضح في شمؿ

الحياة الزراعية كىك كثرة الحركب كالفتف التي المت بالدكلة المكحدية كخصكصان في
اياـ الصراع عمى كرسي الخالفة الذم ادل الى تخريب المزارع كالبساتيف(ٖٕٗ).

اما عمى الجانب التجارم فقد شكؿ القمؽ االمني ىاجسان كبي انر اماـ نقؿ

المنتجات(ٕٗٗ) ،كقد شيدت التجارة التي كانت تمثؿ عصب الحياة االقتصادية في
الدكلة المكحدية ككاحدة مف اىـ مصادر الدخؿ لدل الفرد انييا انر كبي انر كنكسة عظيمة

عمى المستكييف الداخمي كالخارجي فقد تكقفت القكافؿ التجارية عف المسير بسبب
انتشار قطاع الطرؽ كحالة انعداـ االمف(ٕ٘ٗ) ،كاضمحمت الكثير مف المراكز

التجارية(.)ٕٗٙ
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كما تسببت االكبئة في رككد الحركة التجارية كاحيان نا في شمميا بسبب خكؼ
التجار مف الدخكؿ الى المناطؽ المكبكءة ،ككاف اخطر كباء ضرب المنطقة المغربية
ىك كباء عاـٓٔٙقٕٖٔٔ/ـ(.)ٕٗٚ
كشيد الجانب الصناعي ىك اآلخر خرابان كبي انر فقد اصاب القطاع الحرفي
شحة عمى مستكل االنتاج بسب قمة المكاد االكلية التي كاف يحصؿ عمييا مف
الزراعة(.)ٕٗٛفاضمحمت الكثير مف المراكز الصناعية كخربت المدف التي اشتيرت
بصناعتيا مثؿ فاس كسبتة(.)ٕٜٗ
كؿ تمؾ الظركؼ كذلؾ الخراب كاف كباالن عمى خزينة الدكلة فقد انتابيا العكز
كاصبحت خاكية عمى عركشيا اذ امتنع الناس عف دفع الضرائب

(ٕٓ٘)

كالسيما أثناء

النزاع بيف يحيى بف الناصر كالمأمكف كمف ثـ الرشيد(ٕٔ٘) .كاماـ ىذا الضعؼ المالي
اراد الخمفاء الحصكؿ عمى االمكاؿ كبشتى الطرؽ كلك كاف ذلؾ عمى حساب الرعية،
فظير حينيا ما يعرؼ بقطاع المجابي فقد ذكر ابف عذارم اف الرشيد اقطع ابف
كقاريط بعض المناطؽ فاستأثر بجبايتيا(ٕٕ٘) .كلـ ترأؼ تمؾ الشخصيات المتنفذة
بأحكاؿ سكاف االقطاعات التي كانت تحت رحمتيـ ،كاصبح االقطاع بابان لجمع الماؿ
كلك بالقكة فقد فرض المتنفذكف عمى الرعية مغارـ مجحفة كسامكىـ سكء العذاب،
كتكعدكىـ بإحراؽ زرعيـ كتيديدىـ بالقتؿ اف تكقفكا عف ادائيا(ٖٕ٘).االمر الذم زاد
مف معاناة الرعية كتدىكر احكاليا االقتصادية

(ٕٗ٘)

.ككاف مف نتيجة ذلؾ كمو مف

أف الذ
حركب كفقداف لألمف كككارث طبيعية كتعسؼ المتنفذيف في جمع الضرائب ْ

الناس بالفرار مف مدنيـ حيث لـ يجدكا سبيالن اماميـ سكل ذلؾ(ٕ٘٘) ،كىذا ما اكده
ابف عذارم بقكلو(( :فكاف الضعفاء يخرجكف عمى االبكاب فاف البمد ضاؽ بيـ فآثركا
الفرار بأنفسيـ كلـ يبؽ بالبمد اال االقؿ ممف ال يستطيع خركجان))
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يكشؼ لنا ىذا النص عمؽ البؤس كالمعاناة التي عصفت بالحكاضر مما
انعكس سمبان عمى إعمارىا كتأىيميا بالسكاف فقد فرغت منيـ فمف كاف لو القدرة عمى
العمؿ كاالنتاج ركب مكجة الفرار ،كلـ يبؽ حبيس اسكار المدف سكل الشيكخ
كالمرضى كالعجزة الذيف كانكا بأمس الحاجة الى مف يعينيـ(.)ٕ٘ٚكقد اشار ابف ابي
ال((:كانت شدة الخكؼ مف الفتف فخال اكثر بالد
زرع الى ىجرة الناس مف مدنيـ قائ ن
المغرب))

()ٕ٘ٛ

.

كنحف ىنا كاماـ ىذا التكضيح عمى كافة الصعد فقد ادركنا كثرة معاناة الدكلة
كعدـ استطاعتيا النيكض مف جديد مما كاف سبب نا في سقكطيا في زمف الخميفة
الكاثؽ ابي دبكس الذم حاكؿ اف ينيض بيا لكف القدر لـ يكفقو.
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الخاتمة:
يمكف تمخيص ابرز النتائج التي تـ التكصؿ الييا مف خالؿ البحث بما يأتي:
أكالن  -بعد اف تعرضت الدكلة المكحدية لمعديد مف الغزكات عمى يد المرينييف في عيد
الخميفة المرتضى عيد بقيادة الجيش فييا الى ابي دبكس كذلؾ لشجاعتو كقربو منو،
فأثبت جدارة في ذلؾ ،حيث تمكف مف ىزيمة المرينييف في احدل الكقائع التي نشبت

بينيـ .

ثانيان -مف اىـ االسباب التي ادت الى انشقاؽ ابي دبكس عف الخميفة المرتضى بعد
اف كاف مف رجالو المقربيف ىك سعي بعض خصكمو لدل الخميفة حسدان منيـ لممكانة

التي تمتع بيا بعد االنتصار الذم حققو عمى المرينييف فأرادكا االطاحة بو ،مما

اضطره لمتكجو الى بني مريف .

ثالثان -اف تكجو ابي دبكس الى المرينييف كليس لغيرىـ بسبب استقباليـ العديد مف
الشخ صيات التي انشقت عف الدكؿ المكحدية في تمؾ المدة مف جراء بعض المشاكؿ
التي كقعت في الداخؿ المكحدم فضالن عف ىذا فأنو اراد اف ينجك بنفسو خكفان مف

التصفية الجسدية ،كالتخطيط معيـ في امر االطاحة بالخميفة المرتضى فاتفقكا عمى

ذلؾ األمر كتـ تنفيذه كاصبح ابك دبكس خميفة الدكلة المكحدية بمقب الكاثؽ باهلل.

رابعان -يبدك اف الخميفة الكاثؽ كاف ينكم اإليفاء لممرينييف بالعيد الذم قطعو معيـ.
كلكنو غير رأيو مغت انر بذلؾ العدد الكبير الذم انضـ اليو مف القبائؿ المنتشرة في تمؾ

الربكع ،لذا نجده يكتب لممرينييف ميددان اياىـ كمتحديان ليـ مما دفع بيـ لمعمؿ عمى
االطاحة بو .

خامسان -عمى الرغـ مف قصر مد خالفة الكاثؽ التي لـ تزد عمى ثالث سنكات ،إال
انو قد تمكف بعد مركر سنة كاحدة مف خالفتو مف تنظيـ االمكر في العاصمة مراكش

كالقضاء عمى بعض الفتف الداخمية فضالن عف تحرير بالد السكس ،ككاف مف الممكف
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اف يحقؽ المزيد لكال انشغالو بالصراع مع المرينييف في السنتيف االخيرتيف مف خالفتو
الذم افضى الى نياية عيده كسقكط الدكلة المكحدية.
سادسان -عمى الرغـ مف اف سقكط دكلة المكحديف كاف عمى ايدم بني مريف في سنة
ٕٔٚٓ/ٙٙٛـ إال اف ىناؾ عكامؿ اخرل ادت الى اضعافيا كتسببت في سقكطيا ىذا
عمى المدل البعيد  ،كلعؿ النقطة االبرز في ىذا المجاؿ اف الدكلة المكحدية كمنذ
نشأتيا لـ تقر نظامان ثابتان في تكلي الخالفة ،فقد أُسقط فييا مبدأ تكلي االبف االكبر

لمخالفة مف بعد ابيو  ،مما فتح الباب عمى مصراعيو لمتنافس عمى الخالفة بيف

االخكة كبقية افراد األُسرة ،فنشأت نتيجة ذلؾ التنافس حركب داخمية اضعفت األسرة

الحاكمة ،مما انعكس سمبان عمى قكة الدكلة ككاف مف العكامؿ الميمة في انييارىا
كسقكطيا .
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الهوامش
(ٔ) ابف عذارم :البياف– قسـ المكحديف ،ص ٗٗٚ؛ النكيرم:نياية االرب،جٕٗ  ،صٕٕٔ.
(ٕ) ابف عذارم  :ـ .ف كالصفحة ؛ الصفدم :الكافي بالكفيات ،ج، ٛصٕٕٔ.
(ٖ) ـ .ف  ،ص. ٜٗٓ

(ٗ) ابف ابي زرع :الذخيرة السنية ،ص. ٜٛ-ٛٚ
(٘) كادم اـ الربيع :كىك كادم كبير يقع بيف جباؿ عالية تمتد مف حدكد تادال كناحية فاس،
اشتير سكانو بصيد االسماؾ التي تصدر الى مممكة البرتغاؿ.ينظر:الكزاف:كصؼ افريقيا،

جٕ ،ص. ٕٗٚ

( )ٙكدام ابي الرقراؽ :كىك كادم كبير يفصؿ بيف اقميمي فاس مف جية الغرب كاقميـ
تامسنا ،كتقع عمى ضفتيو العديد مف المدف المغربية كلعؿ مف ابرزىا مدينة الرباط.
ينظر:ـ.ف جٔ ،صٗ. ٕٖٓ، ٜٔ

( )ٚتامسنا :كىي اقميـ كبير في بالد المغرب يبدأ غربان عند اـ الربيع كينتيي الى ابي
الرقراؽ شرقان كاالطمس جنكبان كشكاطئ البحر المحيط شماالن ،طكلو مف الغرب الى الشرؽ

ثمانكف ميالن كمف االطمس الى المحيط نحك ستيف ميالن .مجيكؿ :االستبصار ،صٜٔٚ؛
الحميرم :الركض المعطار ،ص ٕٜٔ؛ الكزاف :ـ .ف،جٔ ،صٗ. ٜٔ

( )ٛسال :كىي كاحد مف مدف بالد المغرب االزلية القديمة تقع عمى مصب نير ابي رقراؽ
في البحر المحيط(المحيط االطمسي ) بينيا كبيف مراكش تسع مراحؿ ،كقد اتخذىا الخمفاء
المكحدكف قاعدة ليـ تنطمؽ منيا جيكشيـ نحك االندلس  ،كقد تميزت بيكائيا النقي كخيراتيا
الكفيرة  .ينظر :الحميرم :ـ .ف ،ص ٖٜٔ؛كينظر ايضان :براكف :مكجز تاريخ سال ،

ص ٜٔكما بعدىا .

()ٜحسيف :مدينة سال ،ص ٗٙ؛ رباط الفتح :كىي مدينة تقع عمى شاطئ المحيط االطمسي
عمى الضفة الجنكبية لنير ابي رقراؽ ،اسسيا يكسؼ بف عبد المؤمف كلـ يكتمؿ بناؤىا ٍا ّال
في عيد كلده المنصكر كذلؾ في سنة ٖٜ٘قٜٔٔٚ/ـ .الحميرم :ـ .ف،صٕٖٗ .
(ٓٔ) فاس :كىي مدينة محدثة اسسيا ادريس الثاني سنة ٕٜٔقٛٓٛ/ـ كاتخذىا عاصمة
لدكلتو  ،كتعد قطب بالد المغرب االقصى  ،احيطت بسكر عظيـ ،بينيا كبيف سجمماسة
عشر مراحؿ ،اشتيرت بخيراتيا الكفيرة .الحميرم  :ـ.ف ،صٖٗٗ .
(ٔٔ)ابف عذارم:البياف -قسـ المكحديف،صٕٗٚ؛ابف ابي زرع:االنيس المطرب ،صٕٖٓ.
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(ٕٔ) مراكش :كىي مدينة كبيرة تقع شماؿ أغمات كعمى اثني عشر ميالن منيا بداخؿ
المغرب ،بناىا يكسؼ بف تاشفيف أمير المسمميف في سنة ٓٗٚقٔٓٚٛ/ـ ، ،بعد أف اشترل

أرضيا مف أىؿ أغمات بجممة أمكاؿ كاختطيا لو كلبني عمو ،ثـ ممكيا عبد المؤمف بف عمي
كانقرضت دكلة المرابطيف بعد أف كانت قاعدة مممكتيـ ،ككاف بيا قصكر كثيرة لجممة مف
األمراء كالقكاد كخداـ الدكلة ،ككانت أزقتيا كاسعة كأرجاؤىا فسيحة كأسكاقيا رائجة كسمعيا
نافقة .الحميرم :الركض المعطار  ،صٓٗ٘ .
(ٖٔ) االنيس المطرب ،صٕٖٓ .ٖٖٓ-
(ٗٔ) ابف خمدكف:العبر ،ج،ٙصٕٖٚ؛ كينظر ايضان:عناف :عصر المرابطيف كالمكحديف،

ؽٕ ،ص٘٘٘ ؛ عمكم :سجمماسة كاقاليميا ،صٕٗٓ .
(٘ٔ)الناصرم :االستقصا ،جٕ ،ص. ٕٕٜ
( )ٔٙابف ابي زرع  :االنيس المطرب ،صٕٖٓ .

( )ٔٚابف القطاف:نظـ الجماف ،صٖٗ(مقدمة المحقؽ).
( )ٔٛجبؿ ايجميز :كىك جبؿ صغير يقع بالقرب مف بالد اغمات ،كقد اقتطع امير المسمميف
عمي بف يكسؼ بف تاشفيف منو الحجر الذم بنى بو قصره المعركؼ بقصر الحجر.

االدريسي ،نزىة المشتاؽ ،جٔ ،صٖٖٕ .
( )ٜٔابف عذارم  :البياف – قسـ المكحديف ،صٖٗٗ .
(ٕٓ)ابف القطاف :نظـ الجماف ،صٖٗ(مقدمة المحقؽ)؛الناصرم :االستقصا ،جٖ ،صٕٗ.
(ٕٔ) الكافي بالكفيات ،ج، ٛصٕٕٔ .

(ٕٕ) ابف ابي زرع :الذخيرة السنية ،ص. ٜٛ-ٜٚ
(ٖٕ) االستقصا ،جٖ ،صٕٗ .
(ٕٗ)االنيس المطرب ،صٖٗٓ .

(ٕ٘) البياف– قسـ المكحديف  ،صٖٗٗ .
( )ٕٙالذخيرة السنية ،ص. ٜٔٓ
( )ٕٚالعبر ،ج، ٙصٖٔ٘ .
( )ٕٛصٖ٘
( )ٕٜينظر :البياف – قسـ المكحديف ،صٖٗٗ. ٖٗ٘-
(ٖٓ) ابف ابي زرع :الذخيرة السنية ،ص. ٜٔٓ
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(ٖٔ) الزيانيكف :كىـ احد بطكف قبيمة زناتة الكبرل ،دخمكا الى المغرب االكسط ،كاستطاعكا
اف يبسطكا سيطرتيـ عميو في سنة ٖٖٙق ،ٕٖٔٓ/كقد اطمؽ عمييـ بني زياف نسبة الى

منشئ دكلتيـ االمير يغمراسف بف زياف الذم خاض العديد مف المعارؾ مع ابناء قبيمتو
كالحفصيف كالمرينيف فأصبحت امارتو كاحدة مف اقكل امارات المغرب ،الى اف سقطت في

عيد ابي ثابت الحسف بف عبد اهلل في سنة ٜٔٙقٔ٘٘ٗ/ـ كبذلؾ زاؿ حكميـ الذم داـ
لمدة ثالثة قركف .التنسي :تاريخ بني زياف ،ص ٜٚ،ٕٜٓكينظر ايضان :شقداف :تممساف في
العيد الزياني،صٖ٘،ٚٙ؛عمار :مكجز تاريخ الجزائر ،صٜ٘ٚ،ٛ؛باألعرج :العالقات

الثقافية  ،ص٘.ٜ ،
(ٕٖ) الحفصيكف  :كىـ مف قبائؿ المغرب االقصى مف قبيمة ىنتاتة ،يرجع نسبيـ الى جدىـ
ابي حفص يحيى بف عمر الذم كاف مف رجاؿ الخميفة عبد المؤمف ،كبعد معركة العقاب

سنة (ٜٙٓقٕٕٔٔ/ـ) التي انيزـ فييا المكحدكف فأنفرط عقدىا فأعمنكا انفسيـ حكامان في

تكنس سنة (ٕٙٚقٕٕٔٛ/ـ) فتعاقبكا عمى حكميا الى سنة( ٜٔٗقٔ٘ٙٛ/ـ) فسقطت بيد
االسباف  .ينظر ابف خمدكف ،العبر ،ج ،ٙصٖٖ٘ .
(ٖٖ) ابف يكنس :ىك ابك محمد عبد اهلل بف يكنس استكزره الخميفة المرتضى مدة مف
الزمف ،ثـ عزلو عنيا بعد ما كصؿ الييا انو يكاتب ابف يدر عدك الدكلة ،فألقي القبض عميو

مع عيالو كاىؿ بيتو فأكدعكا السجف ،ثـ قُتؿ الكزير في سنة ٓ٘ٙقٕٔ٘ٓ/ـ كاطمؽ سراح
اىؿ بيتو بعد ذلؾ بسنو كاحدة  .ابف عذارم :البياف -قسـ المكحديف ،ص. ٗٓ٘ ،ٖٜٛ
(ٖٗ) امف ممكليف :كىي المعركة التي كقعت بيف المرينييف كالمكحديف بمكضع يعرؼ بامف
ممكليف مف احكاز مكناسة كذلؾ في سنة ٜٙٗقٕٔ٘ٔ/ـ ،كقد انتيت بيزيمة المكحديف بعد
التخاذؿ كالخمؿ الذم كقع في صفكفيـ.ينظر:ـ.ف،صٓٓٗ. ٗٓٔ -

(ٖ٘) ـ .ف  ،صٔٓٗ .
( )ٖٙالسكس :كىك مف االقاليـ الكبيرة في المغرب حيث يحتؿ الطرؼ الجنكبي كالجنكبي
الغربي مف المغرب كىك بذلؾ يطؿ مف جيتو الغربية عمى ساحؿ المحيط االطمسي كمف
جيتو الجنكبية يرتبط ببالد السكداف الغربية ،اشتير بكثرة خيراتو كرخص في اسعار مكاده

كنسائو غاية بالجماؿ .ينظر :اليعقكبي :البمداف ،صٜٜٔ، ٜٔٛ؛ ابف االثير  :مخطكط
تحفة العجائب  ،كرقة ٘ٗ كينظر ايضان  :الشمرم :اقميـ السكس  ،صٗٔ .

( )ٖٚابف عذارم :البياف -قسـ المكحديف ،صٗٓٗ.ٗٓ٘-
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( )ٖٛالخميفة السعيد :ىك ابك الحسف عمي بف ادريس المأمكف ،بكيع لو بالخالفة سنة
ٓٗٙق ٕٖٔٗ/ـ ،كلقب بالمعتضد باهلل كلكف غمب عميو لقب السعيد ،قاد العديد مف الحركب
مع المرينييف كالزيانيف فسقط صريعان في احداىا كذلؾ في سنة ٙٗٙقٕٔٗٛ/ـ .ـ .ف
ص ٖٜ٘؛ابف ابي زرع :االنيس المطرب ،صٕ٘ٙ؛ الناصرم :االستقصا ،جٕ ،صٕٕٙ؛
عناف ،عصر المرابطيف كالمكحديف،ؽٕ ،ص. ٘ٔٚ
( )ٖٜابف عذارم :البياف -قسـ المكحديف ،ص٘ٓٗ .
(ٓٗ) ـ .ف ،ص. ٕٜٗ
(ٔٗ) ـ .ف ،صٖ٘ٗ .
(ٕٗ)الحريرم :تاريخ المغرب االسالمي  ،ص. ٔٙ
(ٖٗ) عرب سفياف :كىـ اقكاـ كثيرة انتشرت في بالد المغرب االقصى بعد اف استقدميا عبد
المؤمف مف افريقية ،يرجع نسبيـ الى جشـ بف معاكية بف بكر بف ىكزاف كىـ اخكة الخمط
كبني جابر ،كانت الزعامة لسفياف مف بينيـ في أكالد جرمكف سائر أياـ المكحديف ،كلما كىف
أمر بنى عبد المؤمف كفشمكا كذىبت ريحيـ استكثركا بجمكعيـ فكانت ليـ سكرة غمب كاسر
عمى الدكلة بكثرتيـ كقرب عيدىـ بالبداكة كخربكا ما بيف المدف كظاىركا الخالفة كأكثركا
الفساد ،كقد لعبكا دك انر كبي انر في تمؾ البالد خالؿ الصراع عمى السمطة بيف العادؿ (ٕٔ-ٙ
ٕٗٙىػٕٕٔٙ -ٕٕٖٔ/ـ)كأخيو المأمكف(ٕٕٜٗٙ-ٙىػٕٖٔٔ-ٕٕٔٙ/ـ)ينظر.ابف خمدكف:
العبر  ،ج ٙص.ٖٗٔ،ٖٕٗ، ٖٙ
(ٗٗ) ابف عذارم :البياف– قسـ المكحديف ،صٕ٘ٗ . ٕٗٙ-
(٘ٗ) ـ .ف  ،صٖ٘ٗ .
( )ٗٙابف القطاف :نظـ الجماف ،صٖ٘ (.مقدمة المحقؽ)
( )ٗٚالناصرم  :االستقصا ،جٕ ،صٖٕٓ .
( )ٗٛابف ابي زرع :الذخيرة السنية ،ص ٜٔٓ؛ابف خمدكف :العبر ،ج، ٙصٖٔ٘ .
( )ٜٗابف ابي زرع  :الذخيرة السنية ،ص.ٜٔٓ
(ٓ٘) عبد الجبار:سقكط الدكلة المكحدية ،ص. ٕٔٛ
(ٔ٘) الذخيرة السنية ،ص. ٜٔٓ
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(ٕ٘) عرب جشـ  :كىـ مف القبائؿ العربية ،يرجع نسبيـ الى جشـ بف معاكية بف بكر بف
ىكزاف ،انتقمكا الى بالد المغرب العربي في اياـ المكحديف ،فسكنكا ما بيف سال كمراكش في

اكاس بالد المغرب االقصى .ابف خمدكف ،العبر ،ج ،ٙص. ٖٚ
(ٖ٘)االستقصا ،جٕ ،صٖٕٓ .

مراكش أربع عشرة مرحمة نحك
البر األعظـ ،بينيا كبيف ّ
(ٗ٘) مكناس  :مدينة بالمغرب عمى ّ
ثنية بيضاء بينيما حصف جكاد ،اختطّ إحداىما يكسؼ
المشرؽ ،كىي مدينتاف صغيرتاف عمى ّ

ابف تاشفيف ممؾ المغرب مف الممثميف كاألخرل قديمة كأكثر شجرىا الزيتكف كمنيا إلى فاس

مرحمة كاحدة .ياقكت الحمكم :معجـ البمداف،ج٘ ،صٔ.ٔٛ
(٘٘) تادال :كىي مدينة قديمة تقع في المغرب االقصى تمتد غربان مف الضفة اليسرل لنير
اـ الربيع كيحدىا جنكبان كادم اـ العبيد كشماالن منابع اـ الربيع كشرقان تمتد عمى جبؿ فازاز

كدرف لتطؿ عمى التخكـ الصحراكية

،تميزت بكثرة الخيرات كاالسكاؽ ،كقد بنى عمييا

المرابطكف حصنان عظيمان .مجيكؿ :االستبصار ،صٕٓٓ ؛كينظر ايضان :الطكيؿ :النشاط

االقتصادم ،ص. ٖٛ

( )٘ٙالناصرم :االستقصا ،جٕ ،صٖٕٓ.
( )٘ٚىزرجة :كىـ مف قبائؿ المصامدة ،يسكنكف في جباؿ درف في المغرب االقصى الى
جنب القبائؿ األخرل مثؿ ىنتاتة ،كككمية ،ككنفيسة ،كغيرىا .ابف خمدكف ،العبر ،ج،ٙ

صٓ. ٖٚ
( )٘ٛابف عذارم :البياف– قسـ المكحديف  ،ص. ٖٗٙ
( )ٜ٘ابف القطاف :نظـ الجماف ،صٖ٘ (.مقدمة المحقؽ)

(ٓ )ٙابف عذارم :البياف– قسـ المكحديف  ،صٖ٘ٗ. ٖٗٙ-
(ٔ )ٙـ .ف ،ص  ٖٗٙ؛ابف خمدكف :العبر ،ج، ٙصٖٔ٘
(ٕ )ٙحاحة(حاحا):ىي كاحدة مف قبائؿ المصامدة تقطف في احد اقاليـ مممكة مراكش الذم
ينتيي الى البحر المحيط في جيتي الغرب كالشماؿ كالى االطمس في الجنكب كيقؼ في
الشرؽ عند نير اسيؼ نكاؿ كىذا النير ىك الحد الفاصؿ بيف بالد حاحة كاالقاليـ المجاكرة

لو ،كقد غمب عمييـ طابع الجيؿ كالعيش الخشف ،فال يجيدكف القراءة ،كيأكمكف خبز الشعير
كلباسيـ مف الصكؼ امتازكا بقكتيـ كشراستيـ ،كمف بطكنيـ زكف ككلخصف كالظكاعف .ابف
خمدكف :العبر ،ج، ٙص ٕٜٜ؛ الكزاف :كصؼ افريقيا ،جٔ ،ص٘. ٜٛ، ٜ
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(ٖ )ٙرجراجة  :كىي احدل قبائؿ المصامدة بالمغرب االقصى تسكف ضكاحي الصكيرة عند
عدكتي كادم تانسيفت كذلؾ عند مصبو في البحر ،اشتيرت بأسبقيتيا في االسالـ كالدفاع
عف حكزتو ضد جيرانيا البرغكاطييف الخارجيف عف االسالـ= =بتامسنا ،ككذلؾ ينتسب الييا
الكثير مف العمماء ،ثـ تالشكا بيف القبائؿ فبعضيـ في بالد السكس كبعضيـ بالسراغنة
كبعضيـ في جيات اخرل .البيػػذؽ :المقتبس،صٓ٘ (ىامش رقـ ٔٓٔ )؛ ابف الخطيب:
اعماؿ االعالـ،ؽٖ ،صٓ( ٕٚىامش رقـ ٔ) كينظر ايضان :الرجراجي :رجراجة ،ص.ٛ، ٚ

(ٗ )ٙابف عذارم  :البياف– قسـ المكحديف صٖٗٙ؛ينظر ايضان :عناف :عصر المرابطيف

كالمكحديف ،ؽٕ ،ص. ٘٘ٙ
(٘)ٙ

عبد اهلل بف كانكديف :يرجع اصمو الى قبيمة حاحة ،كىك مف كبار قادة الخميفة

المرتضى ،لكنو ماؿ عنو الى ابي دبكس بعد االطاحة بو .ابف عذارم :ـ .ف ،صٔٗٗ .لـ
نعثر عمى تاريخ كفاتو .
()ٙٙابف عطكش :ىك عبد العزيز بف عطكش ،يرجع اصمو الى قبيمة رجراجة ،كاف مف قادة
الخميفة المرتضى ،لكنو ماؿ عنو الى الخميفة الكاثؽ فشارؾ في القاء القبض عمى الخميفة
المرتضى لـ نعثر لو عمى تاريخ كفاة .ـ .ف كالصفحة .
( )ٙٚـ .ف ،ص. ٖٗٚ- ٖٗٙ
( )ٙٛالناصرم  :االستقصا ،جٕ ،صٖٕٔ .
مراكش ،كىي مدينتاف متقابمتاف
( )ٜٙاغمات :ناحية في بالد البربر مف أرض المغرب قرب ّ
السكس األقصى بأربع مراحؿ ،كمف
كثيرة الخير ،كمف كرائيا إلى جية البحر المحيط ّ

سجمماسة ثماني مراحؿ نحك المغرب ،كليس بالمغرب ،بمد أجمع ألصناؼ الخيرات كال أكثر

ناحية كال أكفر حظّا كال خصبا مثميا  .ياقكت الحمكم :معجـ البمداف،جٔ،صٕٕ٘ ؛ابف
االثير :تحفة العجائب ،كرقة ٘ٗ .
(ٓ )ٚابف عذارم :البياف– قسـ المكحديف ،صٖٗٚ؛ الناصرم :االستقصا،جٕ ،صٖٕٔ.
(ٔ )ٚالناصرم :ـ .ف كالصفحة.
(ٕ )ٚابف عذارم :البياف– قسـ المكحديف ،ص. ٖٗٛ
(ٖ)ٚابف ابي زرع :الذخيرة السنية ،صٓٔٔ
(ٗ )ٚابف القطاف :نظـ الجماف ،ص(ٖٙمقدمة المحقؽ) .
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(٘ )ٚازمكر :كىي مدينة في بالد المغرب  ،اشتيرت بأعالميا مف اصحاب المغة كاالدب
كالشعر  .الحميرم :الركض المعطار،ص٘ .

( )ٚٙابف ابي زرع :الذخيرة السنية ،صٓٔٔ ؛ الناصرم  :االستقصا ،جٕ ،صٕٖٕ .
( )ٚٚابف ابي زرع :ـ .ف كالصفحة.
( )ٚٛابف عذارم  :البياف – قسـ المكحديف  ،صٕٗٗ .
()ٜٚـ .ف ،ص ٖٗٗ ؛الناصرم  :االستقصا ،جٕ ،صٖٖٕ .

(ٓ )ٛابا مكسى :ىك ابك مكسى بف عزكز الينتاتي ،عمؿ كزي انر لمخميفة المرتضى ثـ انتقؿ
بعدىا الى ابي دبكس فقربو منو كأدنا كأناط بو ميمة الك ازرة ،ثـ بعدىا قدمو عمى بالد حاحة.

ينظر :ابف عذارم :البياف -قسـ المكحديف ،ص. ٗ٘ٓ -ٖٜٗ
(ٔ )ٛمسعكد بف كانكف :ىك زعيـ بني سفياف أخكه بني جابر ،كبني جشـ ،كانت لو الكثير
مف المنازعات مع المكحديف كالمرينييف الى اف ىمؾ سنة ٓٙٛقٕٔٛٔ/ـ .ينظر ابف

خمدكف :العبر ،ج،ٙص. ٕٛ
(ٕ )ٛابك زيد األعرج :كىك عبد الرحمف بف السيد ابي عمراف ،بف اخت الخميفة الكاثؽ
كصيره ،كقد أسند إليو اإلنابة عمى مراكش عندما نيض لمقاتمة ابف يدر .ينظر :ابف عذارم:
البياف -قسـ المكحديف ،صٕ٘ٗ ،لـ نعثر لو عمى تاريخ كفاة .

(ٖ )ٛـ .ف ،ص ٖٗٗ ٗٗٗ -؛ابف خمدكف :العبر ،ج، ٙصٕٖ٘ .
(ٗ )ٛدكالة :كىـ مف قبائؿ المصامدة ،كقد عرفت تمؾ االرض باسميـ ،فاستكطنكا في
الجانب الشمالي مف جبؿ درف مما يمي مراكش الى البحر مف جانب الغرب .ابف خمدكف:
ـ .ف ،ج ،ٙصٖٗ٘ .

(٘ )ٛابف عذارم :البياف -قسـ المكحديف ،صٗٗٗ.
( )ٛٙـ  .ف ،ص. ٗٗٛ
( )ٛٚابك الحسف الرعيني :ىك ابك الحسف عمي بف محمد بف عبد الرحمف االشبيمي
المعركؼ بابف الفخار،كلد في مدينة اشبيمية في شعباف سنة ٕٜ٘قٜٔٔٙ/ـ ،كنشأ فييا
كاخذ دركسو عف عمماء عصره  ،اشتير بالكتابة في صدر شبابو ،كلي القضاء فييا سنة

٘ٔٙقٕٔٔٛ/ـ ،استقر آخر عمره في مراكش حتى كفاتو في الرابع كالعشريف مف رمضاف
سنة ٙٙٙقٕٔٙٛ/ـ .ابف عبد الممؾ :،الذيؿ كالتكممة ،س٘،صٕٖٕ؛شبكح :برنامج شيكخ
ابف الفخار الرعيني،مج٘ ،جٔ ،صٖٓٔ . ٔٓٗ،
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( )ٛٛابف عذارم :البياف -قسـ المكحديف،ص.ٗٗٛ
( )ٜٛـ .ف  ،ص.ٜٗٗ -ٗٗٛ
(ٓ )ٜابف ابي دينار:المؤنس ،صٓ٘ٔ ؛ينظر ايضان:عبد الجبار :سقكط الدكلة المكحدية،
ص. ٔٓٙ

(ٔ )ٜحميد بف مخمكؼ :ىك زعيـ قبيمة ىسككرة ،تمؾ القبيمة التي عممت الى جنب الخمفاء
المكحديف ،ناؿ مكانو ميمة في عيد الخميفة الكاثؽ .ينظر :ابف خمدكف ،العبر ،ج،ٙ
صٖٔ٘.
(ٕ )ٜالبياف – قسـ المكحديف  ،ص. ٜٗٗ
(ٖ )ٜالذخيرة السنية ،صٔٔٔ .
(ٗ )ٜالمؤنس،صٓ٘ٔ .
(٘ )ٜتممساف :ىي مدينة ازلية ليا سكر حصيف متقف الكقاية كىي آخر بالد المغرب
االكسط ،غالتيا كثيرة ،كخيراتيا شاممة كبالجممة انيا حسنة لرخص اسعارىا كنفاؽ اشغاليا
كمرابح تجارىا .ينظر :االدريسي ،نزىة المشتاؽ ،مج ٔ،ص.ٕٗٛ

( )ٜٙيغمراسف بف زياف :ىك ابك يحيى بف ثابت بف محمد العبد الكادم اكؿ مف استقؿ
بتممساف مف سالطيف بني عبد الكاد ،بكيع لو سنة ٖٖٙقٕٖٔ٘/ـ كقد خاض العديد مف
المعارؾ ضد المكحديف ،تكفى بكادم شمؼ سنة ٔٙٛقٕٖٔٛ/ـ كنقؿ الى تممساف فدفف
فييا .الزركمي :االعالـ ،جٕ ،ص ٕٓٚ، ٕٓٙكينظر ايضان  :نكييض :معجـ اعالـ
الجزائر ،صٖٗ٘.ٖ٘٘ ،

( )ٜٚمسعكد بف جمداسف :ىك مف زعماء ىسككرة ،تكلى زعامتيا بعد عمر بف كقاريط ،قاـ
بأمر ابي دبكس بعد اف ماؿ عنو مدة مف الزمف كلما انقرض أمر المكحديف امتنع في بالدىـ
عمى بني مريف كأصبحت حينيا ممجأن لمثائريف عمييـ .ينظر :ابف عذارم :البياف -قسـ

المكحديفٗ٘ٔ ،؛ ابف خمدكف :العبر ،ج. ٕٚٔ ،ٙ

( )ٜٛابف عذارم  :البياف – قسـ المكحديف ،ص.ٜٗٗ
( )ٜٜىيالنة :مكضع بالقرب مف مراكش ،بينيا كبيف أغمات ثماف مراحؿ ،جرت لممكحديف
فييا حركب عديدة .ينظر :ياقكت الحمكم :معجـ البمداف ،جٔ ،صٕٕٜ؛ الحميرم :الركض
المعطار ،ص. ٗٙ

(ٓٓٔ) ابف عذارم :البياف -قسـ المكحديف صٓ٘ٗ .
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(ٔٓٔ) ـ .ف كالصفحة .
(ٕٓٔ) ـ .ف كالصفحة؛ ابف خمدكف :العبر ،ج، ٙصٕٖ٘ .
(ٖٓٔ) عبد العزيز :عبد العزيز بف عمي بف المأمكف بف ابك العالء ادريس السعيد ،خرج
عمى الخميفة الكاثؽ؛ ألنو كاف يرل الخالفة تنحصر في أبناء المنصكر دكف غيره ،القي
القبض عميو في مراكش كقتؿ بالسيؼ سنةٙٙٚقٕٔٙٛ/ـ .ينظر :ابف عذارم :ـ .ف،
صٕٔ٘ٗٗ٘ -
(ٗٓٔ) المنصكر :ىك يعقكب بف يكسؼ بف عبد المؤمف بف عمي المكحدم ،الممقب
بالمنصكر ،تكلى الخالفة في سنة ٓ٘ٛقٔٔٛٗ/ـ ككاف عمره في حينيا اثنتاف كثالثكف
سنة ،قاد العديد مف المعارؾ كاف برزىا معركة االرؾ التي انتصر فييا عمى االذفكنش ،تكفى
سنة ٜ٘٘قٜٜٔٔ/ـ  .ابف عذارم :ـ .ف ،صٓٔٚ؛ الصفدم :الكافي بالكفيات،
ج،ٕٜص٘ .
(٘ٓٔ) ابف عذارم :ـ.ف،صٔ٘ٗ ؛كينظر ايضان:عناف:عصر المرابطيف كالمكحديف ،ؽٕ،
صٗ. ٘ٙ

( )ٔٓٙابف عذارم :ـ .ف،صٕ٘ٗ ٖٗ٘ ،؛ ابف خمدكف :العبر ،ج، ٙصٖٖ٘ ؛ كينظر
ايضان:عناف  :ـ.ف كالصفحة.

( )ٔٓٚعمي بف يدر :ينتسب الى بني باداس أمراء السكس ،تحصف فييا عمى المكحديف في
اياـ الخميفة المرتضى بعد أف داخمو كأغراه عمى ذلؾ ابك محمد يكنس ،فكثر جمعو فييا
كخاض العديد مف المعارؾ مع المكحديف .ىمؾ سنةٙٙٛقٕٜٔٙ/ـ .ينظر :ابف خمدكف،
العبر،ج،ٙص ٕٕٚ
( )ٔٓٛابف عذارم  :ابف عذارم :البياف -قسـ المكحديف  ،صٕٓٗ .
( )ٜٔٓابف خمدكف :العبر ،ج، ٙصٖٖ٘.
(ٓٔٔ) ابف ابي زرع :الذخيرة السنية صٔٔٔ  ٕٔٔ،؛ينظر ايضان  :الحريرم :تاريخ
المغرب االسالمي ،صٖٗ .

(ٔٔٔ) ابف عذارم  :البياف – قسـ المكحديف ،صٖ٘ٗ .
(ٕٔٔ) ـ .ف  ،صٗ٘ٗ .
(ٖٔٔ) البياف – قسـ المكحديف  ،صٗ٘ٗ .
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(ٗٔٔ) بنك تيزغت :كىـ مف قبائؿ المغرب األقصى ،يرجع نسبيـ الى زعزاع احد أكالد
حمير ،سكنكا بالد السكس ،كانت ليـ منازالت كبير ضد المكحديف .ينظر :األدريسي :نزىة
المشتاؽ ،جٔ ،صٖٕٕ .
(٘ٔٔ) ـ .ف ،ص٘٘ٗ .
( )ٔٔٙـ .ف ،ص. ٗ٘ٙ
( )ٔٔٚـ.ف كالصفحة ؛كينظر ايضان :عناف  ،عصر المرابطيف كالمكحديف ،ؽٕ ،صٗ.٘ٙ

( )ٔٔٛالزناتية :نسبة الى زناتة ،اسـ لقبائؿ شتى مف البربر ينتمكف الى زانا بف يحيى بف
فرم كمساكنيا منتشرة في كؿ بقاع المغرب،ينظر:ابف خمدكف :العبر،ج ، ٙص ٕٔ.ٖٕ -

()ٜٔٔابف عذارم :البياف -قسـ المكحديف ص.ٗ٘ٙ

(ٕٓٔ) جنفيسة :كىي قبيمة كبيرة مف قبائؿ المغرب العربي ،اشتممت عمى قبائؿ كبطكف
كثيرة ،مساكنيا بجباؿ المصامدة جنكبي مراكش .البيػػذؽ :المقتبس،صٖٗ ،ىامش رقـٕ .
(ٕٔٔ) عبد اهلل بف احمد :كىك زعيـ قبيمة ىسككرة ماؿ عف الدكلة المكحدية في عيد الخميفة
الكاثؽ كلما جمع الكاثؽ جمكعو كسار بيا إليو مع اخكتو كاعداد كبيرة مف ابناء قكمو .ينظر:

ابف عذارم ،البياف -قسـ المكحديف،ص. ٕ٘ٙ

(ٕٕٔ) ابف حمديف :كىك ابف عـ عمي بف يدر السكسي ،تسمـ حصف تيزغت مف قبؿ ابف
يدر فحفظو لو كاجتمعت لديو القبائؿ ،عندىا قصده الكاثؽ بجيكشو فتمكف منو كتـ أسره في
سنة ٘ٙٙقٕٔٙٚ/ـ .ينظر :ـ .ف ،ص٘٘ٗ ،ٕٗٙ -كلـ نعمـ ما اذا تكفي في محبسو اك
الطمؽ سراحو .

(ٖٕٔ) ـ .ف  ،ص ٗ٘ٚ؛ابف خمدكف  :العبر ،ج، ٙصٖٖ٘ ؛كينظر ايضان :عناف :
عصر المرابطيف كالمكحديف،ؽٕ،صٗ٘ٙ

(ٕٗٔ) ابك الحسف بف زجدار :كىك زعيـ قبائؿ الخمط ،انظـ اليو قبائؿ زناتة كلمطة ،فماؿ
بيـ نحك الخميفة الكاثؽ فناؿ عنده مكانو ميـ حتى اخذ يعرؼ بناصح الدكلة المكحدية.

ينظر :ابف عذارم :ـ .ف ،صٗٙٔ -ٗ٘ٚ
(ٕ٘ٔ) ـ .ف ص.ٗ٘ٚ
( )ٕٔٙالعبر ،ج، ٙصٖٖ٘ .
( )ٕٔٚالبياف – قسـ المكحديف ،ص. ٗ٘ٛ-ٗ٘ٚ
( )ٕٔٛـ .ف ،ص. ٗ٘ٛ
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( )ٕٜٔكاكزجيت :كىي قبيؿ كبيرة مف البربر تسكف في جباؿ األطمس الكبير جنكبي مراكش
ما بيف كادم درعة ككادم داداس ،كمف اشير بكنيا بني خزامة كر اززات كغيرىما الكثير.

البيذؽ :المقتبس ،صٗٗ ،ىامش رقـ. ٙٚ

(ٖٓٔ) البياف – قسـ المكحديف ،ص. ٗٙٓ -ٜٗ٘
(ٖٔٔ) ـ .ف ،صٓ ٗٙ؛كينظر ايضان :عناف  :عصر المرابطيف كالمكحديف ،ؽٕ ،
ص٘.٘ٙ

(ٕٖٔ) ابف عذارم  :ـ .ف ،ص ٓ.ٗٙٔ - ٗٙ
(ٖٖٔ) عرب المعقؿ :كىـ مف قبائؿ اليمف الذيف ىاجركا الى المغرب كقد ذكر ابف خمدكف
انيـ ينتمكف الى قبائؿ ربيعة ،استكطنكا بجيات سجمماسة ككادم ممكية.ينظر :العبر،جٕ،
ص٘. ٖٙ

(ٖٗٔ)ابف عذارم:البياف– قسـ المكحديف،صٕٗٙ؛ابف ابي زرع :الذخيرة السنية،صٔٔٔ.
(ٖ٘ٔ) ابف عذارم  :ـ .ف ،ص ٔ ٗٙ؛ابف خمدكف  :العبر ،ج، ٙصٖٖ٘.
()ٖٔٙابف عذارم :ـ .ف،صٗ ٗٙ؛كينظر ايضان:عناف  :عصر المرابطيف كالمكحديف،ؽٕ،
ص. ٘ٙٙ

( )ٖٔٚعناف  :ـ .ف كالصفحة .

( )ٖٔٛالحريرم :تاريخ المغرب االسالمي ،صٖٗ .
()ٖٜٔابف عذارم :البياف – قسـ المكحديف ،ص٘ ٗٙ؛ابف خمدكف :العبر ،ج، ٙصٖٖ٘.
(ٓٗٔ) الذخيرة السنية ،صٔٔٔ .
(ٔٗٔ) ـ .ف ،ص٘ٔٔ .
(ٕٗٔ) ـ .ف كالصفحة .

(ٖٗٔ) ـ .ف كالصفحة ؛كينظر ايضان :الحريرم :تاريخ المغرب االسالمي،صٓ. ٙ

(ٗٗٔ) تازة :كىي مدينة كبيرة تقع عمى سفح جبؿ ،كىي عمى الطريؽ الرابط بيف بالد
المغرب كبالد المشرؽ ،كتسمى ايضان مكناسة تا از ،تميزت بحصانتيا حيث بني حكليا سكر
عظيـ مف الحجر كالحصى .مجيكؿ:االستبصار،ص. ٔٛٙ

(٘ٗٔ)ابف االحمر:تاريخ الدكلة الزيانية ،ص. ٔٛ

( )ٔٗٙـ .ف كالصفحة ؛ كينظر ايضان :الحريرم  :تاريخ المغرب االسالمي،،صٓ. ٙ
()ٔٗٚابف االحمر :تاريخ الدكلة الزيانية ،ص. ٜٔ
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( )ٔٗٛابف ابي زرع :الذخيرة السنية ،ص. ٔٔٙ
( )ٜٔٗالحريرم  :تاريخ المغرب االسالمي،،صٖٗ .
(ٓ٘ٔ) عرب الخمط :كىـ مف بطكف عرب الجشـ كانكا شيعة لقرامطة البحريف ثـ انتقمكا
الى بالد المغرب العربي فسكنكا بالمغرب األقصى ،مف بطكنيـ بنك المشتفؽ كبني عامر.

ينظر :ابف خمدكف ،العبر ،ج،ٙص. ٕٜ

(ٔ٘ٔ) كادم العبيد :يقع بيف جباؿ عالية اذ يمر في شعاب كعرة عمى تخكـ ىسككرة كاقميـ
تادال كيمتقي مف جية الشماؿ في كادم اـ الربيع ،كىك يككف الحد الفاصؿ بيف عاصمة
الجنكب مراكش كعاصمة الشماؿ فاس .االدريسي :نزىة المشتاؽ ،جٕ ،ص ٕٗٙ؛كينظر

ايضان :عربكش :مف تاريخ منطقة تادلة ،ص. ٖٜ

(ٕ٘ٔ) ابف ابي زرع :االنيس المطرب ،ص. ٖٓٙ
(ٖ٘ٔ) ـ .ف كالصفحة.
(ٗ٘ٔ) ـ .ف كالصفحة.
(٘٘ٔ) عناف  :عصر المرابطيف كالمكحديف ،ؽٕ ،ص. ٘ٙٛ

( )ٔ٘ٙابف ابي زرع :الذخيرة السنية ،ص ٔٔٚ؛ كينظر ايضان :الحريرم :تاريخ المغرب
االسالمي،صٖ٘ .

()ٔ٘ٚعصر المرابطيف كالمكحديف ،ؽٕ ،ص. ٘ٙٛ
( )ٔ٘ٛابف ابي زرع :االنيس المطرب ،صٖٓٙ

( )ٜٔ٘ـ .ف كالصفحة ؛ابف خمدكف:العبر ،ج، ٙصٖٖ٘ ؛الناصرم :االستقصا،جٕ،ص
ٖٕٗ .
(ٓ )ٔٙابف ابي زرع:الذخيرة السنية ،صٔٔٛ-ٔٔٚ؛الصفدم :الكافي بالكفيات،ج،ٛ
صٕٕٔ ؛ابف االحمر :ركضة النسريف ،ص. ٜٔ

(ٔ)ٔٙالسماللي:،االعالـ ،ج، ٙص. ٖٜ

(ٕ )ٔٙاليكنيني :ذيؿ مرآة الزماف ،جٕ،صٖٖٗ .
(ٖ )ٔٙابف ابي زرع :الذخيرة السنية ص٘ٙ؛كينظر ايضان  :العركم :مجمؿ تاريخ
المغرب،جٕ ،ص ٔٛٛ؛ المغركام محمد :المكحدكف كازمات المجتمع ،صٕٗٔ .

(ٗ )ٔٙمكسى:دراسات في تاريخ المغرب االسالمي ،ص. ٜٚ
(٘ )ٔٙالحريرم  :تاريخ المغرب االسالمي ،صٔٛ
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( )ٔٙٙالمغراكم :المكحدكف كازمات المجتمع ،صٕٗٔ .
( )ٔٙٚابف ابي زرع  :الذخيرة السنية ،صٕٗ .

( )ٔٙٛابف ابي زرع :االنيس المطرب ،صٖٕٗ ٕٗٗ-؛ كينظر ايضا :المغراكم :
المكحدكف كازمات المجتمع ،صٕٗٔ .
( )ٜٔٙالناصر :ىك محمد بف يعقكب بف عبد المؤمف بف عمي المكحدم ،بكيع بالخالفة
بعيد مف ابيو المنصكر في سنة ٜ٘٘قٜٜٔٔ/ـ ،قاد معركة العقاب سنةٜٙٓقٕٕٔٔ/ـ

ضد الممالؾ النصرانية فانتيت بيزيمة الجيكش المكحدية ،تكفى سنة ٓٔٙقٕٖٔٔ/ـ .ينظر

ابف عذارم :البياف -قسـ المكحديف،صٕٖٙكمابعدىا؛ الصفدم :الكافي بالكفيات ،جٗ،
ص. ٔٗٛ
(ٓ )ٔٚمكسى  :دراسات في تاريخ المغرب االسالمي ،صٕ ٛ؛البياسي :ىك ابك محمد عبد
اهلل بف ابي حفص عمر بف عبد المؤمف ،اعمف تمرده ضد الخالفة المكحدم فاستقؿ في

مدينة بياسة لذلؾ لقب بالبياسي ،اعمف الخالفة لنفسو سنة ٕٔٙقٕٕٔٗ/ـ ،كتمقب بالظافر،
قاد العديد مف الحركب في االندلس ضد الدكؿ بعد اف تعاكف مع النصارل ،قتمو ابك العالء
ادريس في سنة ٖٕٙقٕٕٙ/ـ .ابف عذارم :البياف -قسـ المكحديف ،صٕٓٚ؛ ابف االبار:
الحمة السيراء ،جٕ ،صٖٗٓ ،اليامش؛ الصفدم :الكافي بالكفيات ،ج ،ٛص. ٕٜٓ

(ٔ )ٔٚعبد الجبار :سقكط الدكؿ المكحدية،صٕٓٔ .

(ٕ )ٔٚالمأمكف :ىك ابك العالء ادريس بف يعقكب المنصكر ،نافس اخيو العادؿ عمى
الخالفة فأعمف نفسو خميفة لممكحديف في االندلس سنة ٕٗٙقٕٕٔٚ/ـ ،لما كصؿ الى
مراكش اعمف فييا بطالف الميدكية ،كقتؿ العديد مف اشياخ المكحديف ،كاقاـ لمنصارل كنيسو

فييا ،تكفى سنةٕٜٙقٕٖٕٔ/ـ ،اشتير بفصاحتو كبالغتو .الصفدم :ـ.ف ،ج، ٛصٕٓٔ،
ٕٔٔ .
(ٖ)ٔٚالمعتصـ :كىك ابك زكريا يحيى بف الناصر(ٕٖٖٗٙ-ٙقٕٖٔٙ-ٕٕٔٚ/ـ )المنافس
لممأمكف ثـ البنو الرشيد .ينظر:ابف عذارم :البياف – قسـ المكحديف ،صٗ.ٕٚ
(ٗ )ٔٚمكسى :دراسات في تاريخ المغرب االسالمي ،صٖ. ٛ
(٘ )ٔٚـ .ف كالصفحة .

( )ٔٚٙمجيكؿ :الحمؿ المكشية ،صٗ. ٔٙ
( )ٔٚٚـ .ف كالصفحة.
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( )ٔٚٛالمغراكم :المكحدكف كازمات المجتمع ،ص. ٔٗٚ
()ٜٔٚالبياف  -،قسـ المكحديف ،ص. ٕٛٚ
(ٓ )ٔٛالمغراكم  :المكحدكف كازمات المجتمع ،ص ٔٗٚ؛ عبد الجبار :سقكط الدكلة
المكحدية،صٕ٘ٔ .

(ٔ )ٔٛمجيكؿ ،صٖ. ٔٙ
(ٕ )ٔٛاالنيس المطرب ،ص. ٕٜٗ
(ٖ )ٔٛالمعجب ،ص.ٗٔٙ
(ٗ)ٔٛالغنام :سقكط دكلة المكحديف ،صٖٕ٘ .

(٘ )ٔٛدراسات في تاريخ المغرب االسالمي ،ص. ٜٛ
( )ٔٛٙعبد الجبار :سقكط الدكلة المكحدية،صٕ٘ٔ .
( )ٔٛٚابف عذارم  :البياف  -قسـ المكحديف  ،ص. ٖٔٚ
( )ٔٛٛالمغراكم :المكحدكف كازمات المجتمع ،ص. ٔٗٛ
( )ٜٔٛعبد الجبار :سقكط الدكلة المكحدية ،صٕ٘ٔ .

(ٓ )ٜٔابف القطاف :نظـ الجماف ،ص( ٖٚمقدمة المحقؽ)
(ٔ)ٜٔالزركشي :،تاريخ الدكلتيف ،ص. ٔٛ-ٔٚ
(ٕ )ٜٔالصالبي :دكلة المكحديف،صٕٕٛ
(ٖ )ٜٔـ .ف كالصفحة

(ٗ )ٜٔمكسى :المكحدكف ،ص. ٘ٙ
(٘ )ٜٔمكسى  :دراسات في تاريخ المغرب االسالمي ،صٗ. ٛ
( )ٜٔٙالصالبي  :دكلة المكحديف ،ص. ٕٕٛ
( )ٜٔٚـ .ف ص. ٕٕٜ-ٕٕٛ
()ٜٔٛ

فراندة الثالث :كىك ابف الفكنسك السابع تكلى حكـ مممكة ليكف في سنة

ٕ٘٘ق ٔٔ٘ٚ/كذلؾ عمى اثر كفاة كالده بينما تكلى اخكه سانشك الثالث حكـ مممكة قشتالة
كاالراضي التابعة ليا كلكنو لـ يقـ عمييا إال عامان كاحدان فادركتو المنية فطمع فرناندة في
ممكو كعمى اثر ذلؾ خاض العديد مف الحركب الى اف تكفى في سنة ٗ٘ٛقٔٔٛٛ/ـ ،كقد.

داـ حكمو حكالي اثنيف كثالثيف سنة ،كلقب البيبكج يقصد بو الكثير المعاب اك االحمؽ ينظر:

عناف :عصر المرابطيف كالمكحديف ،ؽٕ ،ص٘ٛٙ
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( )ٜٜٔاالنيس المطرب ،صٕٔ٘ .
(ٕٓٓ) مجيكؿ  :الحمؿ المكشية ،ص ٜٙ؛كينظر ايضان :مكسى :دراسات في تاريخ المغرب
االسالمي ،صٗ. ٛ

(ٕٔٓ) مكسى :ـ .ف ،ص٘ ٛ؛برادة :الجيش المغربي ،ص. ٗٙ
(ٕٕٓ) ابف عذارم  :البياف – قسـ المكحديف -ص. ٕٜٛحيث اشار الى دكرىـ في تنصيب
الرشيد بعد كفاة ابيو المأمكف.

(ٖٕٓ) مكسى :دراسات في تاريخ المغرب االسالمي ،ص٘ ٛ؛ عبد الجبار :سقكط الدكلة
المكحدية ،ص. ٖٔٚ
(ٕٗٓ) البياف – قسـ المكحديف ،ص. ٕٙٙ
(ٕ٘ٓ) بك لقطيب :جكائح كأكبئة  ،صٕٖٕ .

( )ٕٓٙابف ىكد :كىك سميؿ اسرة بني ىكد حكاـ الثغر االعمى اياـ المرابطيف ،كقد كاف
شيمان شجاعان استطاع في سنة ٕ٘ٙقٕٕٔٛ/ـ اف يسيطر عمى مرسية كاشبيمية كمالقة،

فعظـ سمطانو كتمقب باأللقاب السمطانية ،اغتيؿ سنة ٖ٘ٙقٕٖٔٛ/ـ فكانت دكلة تسع
سنكات كتسعو اشير كتسعة اياـ .ينظر :الذىبي :سير أعالـ النبالء،ج،ٔٙصٖٕٜٗ، ٕٜ؛

ابف الخطيب :اعماؿ االعالـ  ،ؽٕ  ،ص. ٕٚٚ،ٕٚٛ

( )ٕٓٚابف خمدكف  :العبر ،ج، ٙصٖٓٗ .
( )ٕٓٛبكلقطيب  :جكائح كاكبئة ،صٕٖٕ
( )ٕٜٓالصالبي :دكلة المكحديف،صٕٖٕ .

(ٕٓٔ) المطكم :الحركب الصميبية ،ص. ٕٖٜ

(ٕٔٔ) ابف عذارم  :البياف – قسـ المكحديف ،صٖٔٓ .
(ٕٕٔ) ابف األزرؽ:بدائع السمؾ ،ج ٔ ،صٙٙ
(ٖٕٔ) بكلقطيب  :جكائح كاكبئة ،صٔٓٔ .
(ٕٗٔ) ابف عذارم  :البياف – قسـ المكحديف ،صٖٔٓ .
(ٕ٘ٔ) ابف كقاريط :ىك احد زعماء الخمط ،كقد انضـ لمدكلة المكحدية حينان مف الزمف كلكف
ما اف انتابيا الضعؼ حتى اخذ يعيث في جياتيا فسادان عندىا اصبح في مرمى قكاتيا فألقي
القبض عميو مف قبؿ الشيخ ابي زكريا بف عطكش في مدينة ازمكر بعدىا امر الخميفة الرشيد

بقتمو فقتؿ في سنة ٖٗٙقٕٖٔٚ/ـ .ينظر:ـ.ف،ص.ٖٗ٘،ٖٗٚ
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( )ٕٔٙابف عذارم  :البياف – قسـ المكحديف ،صٖٔٛ
()ٕٔٚاحمد :اثر القبائؿ العربية ،ص٘٘ٔ .
( )ٕٔٛبكلقطيب  :جكائح كاكبئة  ،ص. ٜٛ
( )ٕٜٔـ .ف ،صٔ. ٙ

(ٕٓٔ)البياض :الككارث الطبيعية ،ص. ٕٚ
(ٕٕٔ) قصر كتامة :كيعرؼ ايضان بقصر عبد الكريـ اك قصر صنياجة كذلؾ الف اشياخ
كتامة استكطنكا في تمؾ المنطقة كبنكا دا انر فسميت قص انر كذلؾ لعدـ كجكد قصكر في تمؾ
الجيات .مجيكؿ :االستبصار،ص. ٜٔٛ

(ٕٕٕ)البياض :الككارث الطبيعية ،صٕٚ
(ٖٕٕ) غرناطة  :كىي مدينة باألندلس بينيا كبيف كادم آش أربعكف ميالن  ،كىي محدثة
مف أياـ الثكار باألندلس كانما كانت المدينة المقصكدة إلبيرة فخمت كانتقؿ أىميا إلى غرناطة
كمدنيا كحصف أسكارىا كبنى قصبتيا حبكس الصنياجي ،كيشقيا نير يسمى حدرة كبينيا
كبيف إلبيرة ستة أمياؿ  .الحميرم :صفة جزيرة االندلس ،صٖٕ .

(ٕٕٗ) ابف عبد الممؾ :الذيؿ كالتكممة ،س، ٛصٔٔٗ .

(ٕٕ٘) اشبيمية  :كىي مدينة تقع غرب قرطبة بينيما مسيرة ثمانية أياـ ،كيقاؿ إف الذم بناىا
يكليكس قيصر  ،ككاف سبب بنيانو إياىا أنو لما دخؿ األندلس ككصؿ إلى مكانيا أعجبو
كرـ ساحتيا كطيب أرضيا كجبميا المعركؼ بالشرؼ .الحميرم :صفة جزيرة االندلس ،ص
. ٔٛ

( )ٕٕٙعزاكم :رسائؿ مكحدية ، ،جٔ ،صٕ٘ٔ، . ٕٔٙ-صٕٖٓ .؛ البياض :الككارث
الطبيعية ،صٕٚ
( )ٕٕٚالبياض :ـ .ف ،ص. ٕٛ

( )ٕٕٛالبياف – قسـ المكحديف ،ص. ٕٙٚ-ٕٙٙ
( )ٕٕٜـ .ف ،ص. ٕٙٚ
(ٖٕٓ) ابف ابي زرع :الذخيرة السنية ،صٗ٘ .
(ٖٕٔ) ابف عبد الممؾ :الذيؿ كالتكممة  ،سٔ  ،ص٘. ٔٚ
(ٕٖٕ) بكلقطيب  :جكائح كاكبئة ،صٔ. ٙ

(ٖٖٕ)الحميرم :الركض المعطار ،ص٘ٓ. ٙ؛ كزف المف الكاحد يساكم ٛٔٙغـ .ىنتس:
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المكاييؿ  ،ص. ٗٛ
(ٖٕٗ) البياف – قسـ المكحديف  ،صٕٖ٘ .
(ٖٕ٘) ـ .ف  ،ص. ٖٖٜ

( )ٕٖٙعبد الجبار :سقكط الدكلة المكحدية ،ص. ٖٜٔ
( )ٕٖٚبكلقطيب  :جكائح كاكبئة،ص. ٔٓٓ-ٜٜ
( )ٕٖٛالبياف  -قسـ المكحديف ،صٕٖٔ .
( )ٕٖٜالبياف  -قسـ المكحديف ،صٕٖ٘ .

(ٕٓٗ) عبد الجبار :سقكط الدكلة المكحدية ،ص. ٖٜٔ
(ٕٔٗ) بكلقطيب  :جكائح كاكبئة ،ص. ٜٚ-ٜٙ
(ٕٕٗ) ـ .ف ،صٕٔ .

(ٖٕٗ) الحريرم  :تاريخ المغرب االسالمي ،ص. ٜٔٓ
(ٕٗٗ) عبد الجبار :سقكط الدكلة المكحدية ،ص. ٖٜٔ
(ٕ٘ٗ)ابك رميمة :عالقات المكحديف ،صٕ. ٖٛ
( )ٕٗٙابف ابي زرع :االنيس المطرب ،صٗ. ٕٚ
( )ٕٗٚالناصرم :االستقصا ،جٕ ،صٖٕ٘ .

( )ٕٗٛعبد الجبار :سقكط الدكلة المكحدية ،ص. ٖٜٔ
( )ٕٜٗابف ابي زرع :االنيس المطرب ،ص٘.ٕٚ
(ٕٓ٘) ابف ابي زرع :الذخيرة السنية ،صٖ٘ ؛كينظر ايضان :المنكني :كرقات  ،صٔٔ .
(ٕٔ٘) مكسى :دراسات في تاريخ المغرب االسالمي،صٗٔٔ .
(ٕٕ٘)البياف – قسـ المكحديف  ،صٖ٘ٓ .

(ٖٕ٘) بكلقطيب  :جكائح كاكبئة ،صٓٔٔ .
(ٕٗ٘) عبد الجبار :سقكط الدكلة المكحدية ،صٖٗٔ .
(ٕ٘٘) بكلقطيب  :جكائح كاكبئة ،صٓٓٔ .
( : )ٕ٘ٙالبياف – قسـ المكحديف ، -ص. ٖٕٙ
( )ٕ٘ٚالبياض :الككارث الطبيعية ،صٕٓٔ .
( )ٕ٘ٛالذخيرة السنية ،ص. ٖٚ
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المصادر والمراجع

اوالً :المصادر :

ابف االبار ،محمد بف عبد اهلل القضاعي (تٙ٘ٛقٕٜٔ٘/ـ)

ٔ -الحمة السيراء ،تح :حسيف مؤنس،طٕ ،دار المعارؼ ،القاىرةٜٔٛ٘،ـ.
ابف االثير،ابك الحسف عمي بف ابي الكرـ محمد (تٖٓٙقٕٖٖٔ/ـ)

ٕ -مخطكط تحفة العجائب كطرفة الغرائب ،مكتبة آيا صكفيا ،رقـ المخطكطٓ.ٛٙ
ابف االحمر ،اسماعيؿ بف يكسؼ بف محمد(تٛٓٚقٔٗٓ٘/ـ)

ٖ -تاريخ الدكلة الزيانية بتممساف ،تح :ىاني سالمة،طٔ ،مكتبة الثقافة الدينية ،بكرسعيد،
ٕٔٗٔ قٕٓٓٔ/ـ.

ٗ -ركضة النسريف في دكلة بني مريف ،تح :عبد الكىاب بف منصكر ،المطبعة الممكية،
الرباط ٕٖٔٛقٜٕٔٙ/ـ.

االدريسي ،ابك عبد اهلل محمد بف عبداهلل بف ادريس الحسني (تٓ٘ٙقٔٔٙ٘/ـ)

٘ -نزىة المشتاؽ في اختراؽ االفاؽ  ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ٕٕٔٗ،قٕٕٓٓ/ـ.
ابف األزرؽ :ابك عبداهلل محمد بف عمي األندلسي (تٜٛٙىػٜٔٗٔ/ـ)

 -ٙبدائع السمؾ في طبائع الممؾ ،تح :عمي سامي النشار ،طٔ ،دار السالـ ،القاىرة،
ٕٜٔٗق  ٕٓٓٛ/ـ.

البيػػذؽ  ،ابك بكر الصنياجي(ت٘٘٘ق ٔٔٙٓ/ـ)

 -ٚالمقتبس مف كتاب االنساب في معرفة االصحاب  ،تح :عبد الكىاب بف منصكر ،دار
المنصكر  ،الرباطٜٔٚٔ ،ـ.

التنسي ،محمد بف عبد اهلل(تٜٜٛقٜٔٗٗ/ـ)

 -ٛتاريخ بني زياف ممكؾ تممساف ،مقتضب مف نظـ الدرر كالعقباف في بياف شرؼ بني
زياف ،تح :محمكد آغا بكعياد،المؤسسة الكطنية لمفنكف،الجزائرٕٓٔٔ،ـ
الحميرم ،محمد بف عبد المنعـ الصنياجي(ت  ٕٚٚىػ ٖٕٔٙ /ـ)

 -ٜالركض المعطار في خبر االقطار ،تح :احساف عباس،طٕ ،مؤسسة ناصر لمثقافة ،دار
السراج ،بيركت ٜٔٛٓ،ـ .

ابف الخطيب  ،لساف الديف ابك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل السمماني (تٚٚٙىػٖٔٚٗ/ـ )

ٓٔ -اعماؿ االعالـ فيمف بكيع قبؿ االحتالـ مف ممكؾ االسالـ( تاريخ اسبانية االسالمية)،

تح :ليفي بركفنساؿ،طٕ ،دار المكشكؼ  ،بيركتٜٔٙٗ،ـ.
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ابف خمدكف  ،عبد الرحمف بف محمد (تٛٓٛىػٔٗٓ٘/ـ)
ٔٔ -تاريخ ابف خمدكف المسمى( العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في اياـ العرب كالعجـ كالبربر
كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف االكبر) ،تح  :سييؿ زكار ،دار الفكر ،بيركت ٕٓٓٓ ،ـ .
ابف ابي دينار ،محمد بف قاسـ ( كاف حيا عاـٓٔٔٔىػٜٔٙٛ /ـ )
ٕٔ -المؤنس في اخبار افريقية كتكنس  ،دار الميسرة ،بيركت ٜٜٖٔ،ـ
الذىبي ،شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز (ت ٚٗٛىػٖٔٗٚ/ـ)
ٖٔ -سير أعالـ النبالء ،دار الحديث ،القاىرةٕٔٗٚ ،ق ػٕٓٓٙ/ـ.
ابف ابي زرع ،ابك الحسف عمي بف عبد اهلل الفاسي (ت بعد ٕٚٙىػٖٕٔٙ/ـ)
ٗٔ -االنيس المطرب بركض القرطاس في اخبار ممكؾ المغرب كتاريخ مدينة فاس  ،دار
المنصكر لمطباعة كالنشر  ،الرباطٜٕٔٚ،ـ.
٘ٔ -الذخيرة السنية في اخبار الدكلة المرينية  ،دار المنصكر لمطباعة كالنشر،
الرباطٖٜٕٔ،قٜٕٔٚ /ـ .
الزركشي  ،ابك عبد اهلل محمد بف ابراىيـ (ت ٗ ٜٛق ٔٗٛٛ/ـ)
 -ٔٙتاريخ الدكلتيف المكحدية كالحفصية  ،تح :محمد ماضكر ،طٕ  ،المكتبة العتيقة ،
تكنس ٜٔٙٙ ،ـ.
الصفدم ،صالح الديف خميؿ بف ايبؾ (ت ٗٚٙقٖٖٔٙ/ـ)
 -ٔٚالكافي بالكفيات  ،تح  :احمد االرناؤكط ،كتركي مصطفى ،طٔ  ،دار احياء التراث ،
بيركت ٕٔٗٓ ،ق ٕٓٓٓ/ـ .
ابف عبد الممؾ  ،محمد بف محمد بف عبد الممؾ المراكشي(تٖٓٚق ٖٔٓٗ/ـ )
 -ٔٛالذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة ،تح  :احساف عباس ،طٔ  ،دار الثقافة ،
بيركت  ٜٔٙ٘ ،ـ.
ابف عذارم ،ابك العباس احمد بف محمد المراكشي (ت بعد ٕٔٚىػ ٖٖٔٔ/ـ)
 -ٜٔالبياف المغرب في اخبار االندلس كالمغرب  ،خاص بأخبار الدكلة المكحدية ،تح :
محمد ابراىيـ الكتاني كآخريف ،طٔ ،دار الغرب االسالمي ،بيركت ٔٗٓٙ ،قٜٔٛ٘ /ـ.
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ابف القطاف ،عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي (تٕٙٛىػٕٖٔٓ/ـ)
ٕٓ -نظـ الجماف لترتيب ما سمؼ مف اخبار الزماف  ،تح :محمكد عمي مكي ،طٕ ،دار
الغرب االسالمي  ،بيركت ٔٗٔٓ ،قٜٜٔٓ /ـ.
مجيكؿ( ،كاف حيا في القرف الثامف اليجرم  /ال اربع عشر الميالدم)
ٕٔ -الحمؿ المكشية في ذكر االخبار المراكشية ،تح  :سييؿ زكار كعبد القادر زمامة ،
طٔ ،دار الرشاد الحديثة  ،مطبعة النجاح الحديثة ،الدار البيضاء ٖٜٜٔقٜٜٔٚ/ـ.
المراكشي ،عبد الكاحد بف عمي (تٙٗٚىػٕٜٔٗ/ـ)
ٕٕ -المعجب في تمخيص اخبار المغرب  ،تح  :محمد سعيد العرياف كمحمد العربي،
مطبعة االستقامة  ،القاىرةٜٜٔٗ ،ـ.
النكيرم  ،شياب الديف احمد بف عمي (تٖٖٚىػٖٖٕٔ/ـ)
ٖٕ -نياية االرب في فنكف االدب ،طٔ ،دار الكتب القكمية ،القاىرة ٕٖٔٗ،ق ٕٖٓٓ/ـ .
الكزاف ،الحسف بف محمد الفاسي المعركؼ بميكف األفريقي (ت بعد عاـ ٜ٘ٚق ٔ٘٘ٓ/ـ)ٓ
ٕٗ -كصؼ افريقيا ،ترجمة محمد حجي كمحمد االخضر،طٕ ،دار الغرب االسالمي،
بيركت ٜٖٔٛ،ـ.
ياقكت بف عبد اهلل(ت ٕٙٙقٕٕٜٔ /ـ):
ٕ٘ -معجـ البمداف ،طٕ  ،دار صادر ،بيركتٜٜٔ٘،
اليعقكبي ،أحمد بف إسحاؽ(ت بعد ٕٕٜقٜٓ٘/مػ)
 -ٕٙالبمداف،طٔ  ،دار الكتب العممية ،بيركت ٕٕٔٗ ،قٕٕٓٓ/ـ
اليكنيني  ،مكسى بف محمد (ت  ٕٚٙقٖٕٔٙ/ـ )
 -ٕٚذيؿ مرآة الزماف ،طٕ  ،ك ازرة التحقيقات الحكمية كاألمكر الثقافية لمحككمة اليندية ،دار
الكتاب اإلسالمي ،القاىرةٖٔٗٔ،ىػٜٜٕٔ /ـ.

ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

320

عهد الواثق أبي دبوس وسقوطه الدولة الموحدية

ثانياً :المراجع

احمد ،مصطفى ابك ضيؼ
ٔػ اثر القبائؿ العربية في الحياة المغربية خالؿ عصرم المكحديف كبني مريف (ٗٗ٘-

ٛٚٙقٕٔٗٚ-ٖٔٔٓ /ـ) ،دار النشر ،الدار البيضاء (،د .ت).
باألعرج ،عبد الرحمف
ٕػ العالقات الثقافية بيف دكلة بني زياف كالمماليؾ ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية
اآلداب  ،جامعة ابك بكر بمقايد ،الجزائر ٕٜٔٗ-ٕٔٗٛ،قٕٓٓٛ-ٕٓٓٚ/ـ
برادة ،ثريا
ٖػ الجيش المغربي كتطكره في القرف التاسع عشر،مطبعة النجاح الجديدة ،الرباط،
ٜٜٔٚـ.
براكف ،كينيث
ٗػ مكجز تاريخ سال ٓٓٓٔٔٛٓٓ-ـ ،ترجمة:محمد حبيدة كأناس لعمك،طٔ ،منشكرات
مجمة امؿ ،الدار البيضاءٕٓٓٔ،ـ.
بكلقطيب ،الحسيف
٘ػ جكائح كأكبئة مغرب عيد المكحديف ،مطبعة النجاح الجديدة  ،الرباط (د.ت ) .
البياتي  ،باف عمي محمد
ٙػ النشاط التجارم في المغرب االقصى خالؿ القرف(ٖ٘-قٔٔ-ٜ/ـ)،رسالة ماجستير
غير منشكرة  ،كمية التربية لمبنات  ،جامعة بغداد ٕٔٗ٘،قٕٓٓٗ/ـ .
الحريرم ،محمد عيسى
ٚػ تاريخ المغرب االسالمي كاالندلس في العصر المريني (ٓٔٙقٕٖٔٔ/ـ -
ٜٛٙقٔٗٙ٘/ـ) طٕ  ،دار القمـ،الككيت ٔٗٓٛ،قٜٔٛٚ/ـ.
حسيف ،حمدم عبد المنعـ محمد
ٛػ التاريخ السياسي كالحضارم لممغرب كاالندلس في عصر المرابطيف  ،دار المعرفة
الجامعية ،القاىرة ٜٜٔٚ،ـ
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

322

أ.م.د.عمي صدام نصر اهلل

الباحث .ستار جميل عجيل

الزركمي ،خير الديف محمكد محمد
ٜػ االعالـ ،ط٘ٔ ،دار العمـ لممالييف  ،بيركت ٕٕٓٓ،ـ.
الرجراجي ،محمد السعيدم
ٓٔػ رجراجة كتاريخ المغرب ،طٔ ،جمعية البحث كالتكثيؽ كالنشر ،الرباط
ٕٔٗٗ،قٕٓٓٗ/ـ
ابك رميمة ،ىشاـ
ٔٔػ عالقات المكحديف بالممالؾ النصرانية كالدكؿ االسالمية في االندلس ،طٔ ،دار
الفرقاف ،االردفٔٗٓٗ ،قٜٔٛٗ/ـ.
السماللي ،العباس بف ابراىيـ
ٕٔػ اإلعالـ بمف حؿ مراكش كاغمات مف األعالـ ،مراجعة عبد الكىاب بف
منصكر،طٕ ،المطبعة الممكية،الرباطٖٔٗٔ،قٜٜٖٔ/ـ
شبكح ،ابراىيـ
ٖٔػ برنامج شيكخ ابف الفخار الرعيني ،مجمة معيد المخطكطات العربية ،القاىر،
ٖٔٚٛقٜٜٔ٘/ـ
شقداف ،بساـ كامؿ عبد الرزاؽ
ٗٔػ تممساف في العيد الزياني ٖٖٜٕٙ-ٙقٔ٘٘٘-ٕٖٔ٘ /ـ ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،كمية الدراسات العميا ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس ٕٕٔٗ،ق ٕٕٓٓ/ـ.
الشمرم ،عبد الحسيف كاظـ عناد
٘ٔػ اقميـ السكس االقصى كدكره في الحياة السياسية كالفكرية في عيد المكحديف،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة بابؿٕٔٗٛ،قٕٓٓٚ/ـ.
الطكيؿ ،محمد حجاج
ٔٙػ النشاط االقتصادم في تادال خالؿ العصر الكسيط ،مطبعة النجاح ،الدار
البيضاء ٜٜٕٔ،ـ
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عبد الجبار ،صديقي
ٔٚػ سقكط الدكلة المكحدية دراسة تحميمية في االسباب كالتداعيات  ،رسالة ماجستير
غير منشكرة ،كمية العمكـ االنسانية ،جامعة ابي بكر بمقايد ،الجزائر ٕٓٔٗ-ٕٖٓٔ،ـ .
عربكش ،مصطفى
ٔٛػ مف تاريخ منطقة تادلة كبني مالؿ ،مكتبة الطالب (،د .ـ)ٜٜٔٛ،ـ ،ص. ٖٜ
العركم ،عبد اهلل
ٜٔػ مجمؿ تاريخ المغرب ،ط٘ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاءٜٜٔٙ ،ـ
عزاكم ،احمد
ٕٓػ رسائؿ مكحدية ،ط٘ ،كمية اآلداب كالعمكـ ،القنيطرةٔٗٔٙ ،قٜٜٔ٘/ـ.
عمكم ،حسف حافظي
ٕٔػ سجمماسة كاقاليميا في القرف الثامف اليجرم/الرابع عشر الميالدم ،طبع ك ازرة
االكقاؼ كالشؤكف االسالمية،المممكة المغربية ٔٗٔٛقٜٜٔٚ/ـ.
عمار ،عمكرة
ٕٕػ مكجز تاريخ الجزائر ،طٔ ،دار الريحانية ،الجزائرٕٕٓٓ ،ـ .
عناف  ،محمد عبد اهلل
ٖٕػ دكلة االسالـ في االندلس  -عصر المرابطيف كالمكحديف في المغرب كاالندلس
،طٕ ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة ٔٗٔٔ ،قٜٜٔٓ/ـ.
الغنام ،مراجع عقيمة
ٕٗػ سقكط دكلة المكحديف ،طٕ  ،جامعة قاريكنس ،بنغازم (د .ت).
المطكم ،محمد العركسي
ٕ٘ػ الحركب الصميبية في المشرؽ كالمغرب،طٕ ،دار الغرب االسالمي،بيركت،
ٕٜٔٛـ .
المغركام ،محمد
ٕٙػ المكحدكف كازمات المجتمع،طٔ ،جذكر لمنشر ،الرباط ٕٓٓٙ،ـ .
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المنكني ،محمد
ٕٚػ كرقات عف حضارة المرينييف ،طٖ ،مطبعة النجاح  ،الرباط ٕٔٗٓ،قٕٓٓٓ/ـ
مكسى  ،عز الديف عمر
ٕٛػ دراسات في تاريخ المغرب االسالمي،طٔ ،دار الشركؽ ،بيركت ٖٔٗٓ،ق
ٜٖٔٛ/ـ
ٕٜػ المكحدكف في الغرب االسالمي تنظيماتيـ كنظميـ ،طٔ  ،دار الغرب االسالمي،
بيركتٔٗٔٔ ،ق .ٜٜٔٔ/
الناصرم  ،ابك العباس احمد بف خالد
ٖٓػ االستقصا ألخبار دكؿ المغرب االقصى ،تح :جعفر كمحمد الناصرم  ،دار
الكتاب ،الدار البيضاء ٜٔ٘ٙ ،ـ.
نكييض ،عادؿ
ٖٔػ معجـ اعالـ الجزائر مف صدر االسالـ حتى العصر الحاضر ،طٕ ،مؤسسة
نكييض الثقافية،بيركتٔٗٓٓ،قٜٔٛٓ/ـ
ىنتس ،فالتر
ٕٖػ المكاييؿ كاالكزاف االسالمية كما يعادليا في النظاـ المترم ،ترجمة :كامؿ العمي،
منشكرات الجامعة االردنية،عمافٜٔٚٓ،ـ .
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