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 :الممخص
خصص ىذا البحث لدراسة اآلثار المترتبة عمى سياسة 
التكلية في بالد المغرب منذ الفتح حتى نياية الدكلة المكحدية 
. إذ كانت بعض السياسات التي اتخذت مف كرائيا التكلية 
ذات آثار إيجابية اتسمت في كثير مف الجكانب كالجانب 
العسكرم الذم تمثؿ في الفتكحات كتكسيع رقعة الدكلة 
العربية اإلسالمية، كنشر اإلسالـ بعد القضاء عمى أعدائو ، 
فضالن عف األمف كاالستقرار الذم حصؿ عميو سكاف المغرب 
سكاءن كاف مف القبائؿ العربية أـ عرب المغرب)البربر( في 

 عيد بعض الكالة كاألمراء كالعماؿ .
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Abstract: 

      This research was devoted to studying the 

implications of the policy of inclusiveness in the 

Maghreb from the conquest to the end of the Almohad 

state. As some of the policies that were adopted behind it 

were positive with positive effects that were 

characterized in many aspects, such as the military side 

that represented in the conquests and expansion of the 

Arab-Islamic state, and the spread of Islam after the 

elimination of its enemies, as well as the security and 

stability that the Moroccan population obtained, whether 

it was from the Arab tribes Mother of the Arabs of 

Morocco (Berbers) in the era of some governors, princes 

and workers.. 
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 المقدمة:
رب العالميف ، الخالؽ البارئ المصكر لو األسماء الحسنى ؛ كالصالة كالسالـ  الحمد هلل

، صالة كسالمان دائميف إلى أف يرث اهلل  عمى أشرؼ خمقو ، كأكـر رسمو ، سيدنا محمد 
األرض كمف عمييا كىك خير الكارثيف، بما أدل األمانة ، كما بمغ مف كحي ، كما أضاء مف 

 ظممات ، كما ىدل مف شعكب كمجتمعات كبعد.
لقد تركت سياستي التكلية كالعزؿ في بالد المغرب العربي اإلسالمي الكثير مف اآلثار 

األخرل السمبية، إذ كانت بعض السياسات التي اتخذت مف كرائيا التكلية  اإليجابية كنظيرتيا
ذات أثار إيجابية اتسمت في كثير مف الجكانب كالجانب العسكرم الذم تمثؿ في الفتكحات 
كتكسيع رقعة الدكلة العربية اإلسالمية، كنشر اإلسالـ بعد القضاء عمى أعدائو ، فضالن عف 

عميو سكاف المغرب سكاءن كاف مف القبائؿ العربية أـ عرب  األمف كاالستقرار الذم حصؿ
المغرب)البربر( في عيد بعض الكالة كاألمراء كالعماؿ ، فضالن عف ذلؾ لقد كاف ليذه اآلثار 
انعكاسان كاضحان عمى األكضاع االقتصادية كالعمرانية في تمؾ البالد. ا كسنعرض في 

 الصفحات التالية إلى أبرز تمؾ اآلثار.
 : الجانب الحربي:أوالً 

كاف لتعييف بعض الكالة كاألمراء أثره إيجابُي عمى الجانب العسكرم في بالد المغرب مف 
حيث حركب التحرير التي قامكا فييا كجعمت الييبة كالقكة لمدكلة العربية اإلسالمية بكجو عاـ 

زنطييف كلبالد المغرب عمى كجو الخصكص، إذ قامكا بتطيير البالد مف يد الرـك البي
كالخارجيف عف تعاليـ اإلسالـ في المغرب ، كما أنو بفضؿ كالة المغرب قد كصمت الفتكحات 
إلى بالد أكربا فعمى يدىـ فتحت شبو الجزيرة اآليبرية )األندلس( حتى كصمت فتكحاتيـ خمؼ 

ة في جباؿ البرتات في فرنسا. ككؿ ذلؾ جاء كراء السياسة التي اتبعتيا الدكلة العربية اإلسالمي
 اختيار مف لديو الكفاءة كالخبرة في اإلدارة كالقيادة.

كلمف تتبع جيكد قادة حركب التحرير في بالد المغرب كما تحقؽ فييا يجد إف اختيار 
الخالفة ليؤالء القادة كاف عف دراية بإمكانياتيـ كمياراتيـ في القيادة كما يمكف أف يتحقؽ عمى 

ت النتائج عمى قدر كبير مف تحقيؽ األىداؼ مف تمؾ أيدييـ في تمؾ البالد ، كفعالن جاء
العمميات، كظيرت اآلثار اإليجابية التي ترككىا في بالد المغرب كفيما يتعمؽ بالجانب الحربي 

. فمنذ إف تكلى عمرك بف العاص قيادة العمميات الحربية في جمية لمف يقرأ تاريخ ىذه البالد
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و برقة كطرابمس ثـ نزكالن نحك زكيمة كاف قد أكؿ حدكد بالد المغرب مف جية مصر كدخكل
حقؽ تأميف الحدكد الغربية لمصر ككانت بداية لتأميف كجكد قاعدة حربية لممسمميف في برقة 
ينطمقكف بيا لعممياتيـ الحربية نحك أفريقية كبالد المغرب كىذا ما تـ فيما بعد ،بعد إف تكلى 

ـ( كتكجيو فيما بعد 622-625ق/52-02عبد اهلل بف سعد بف أبي سرح مصر سنة)
بعممياتو الحربية نحك أفريقية كغزكىا ككسر شككة الرـك فييا بانتصاره في معركة سبيطمة 

، فضالن عف زرع الرعب في نفكس اآلخريف مف بقايا الركـ كالمتحالفيف  (1) ـ(652ق/02سنة)
 معيـ مف عرب البربر.

و في أفريقية حتى عسكر في قمكنية ثـ كانت تكلية معاكية بف حديج السككني كتكغم     
ثـ إنتقؿ منيا فيما بعد إلى منطقة القرف التي اتخذىا معسكران لقكاتو ، كبدأ يرسؿ قكاتو مف 

،فضالن عف إرسالو حمالت بحرية حقؽ فييا الكثير مف االنتصارات  (0)ىناؾ لمجابية األعداء
ـ(، كعيف عبد 666ق/56عمى حساب الركـ ، إذ كجو قكة بحرية كبيرة إلى صقمية في سنة)

 (5)اهلل بف قيس قائدان عمييا الذم تمكف مف ىزيمة الركـ كعاد سالمان ىك كجيشو
ـ( عمى رأس حممة 662ق/52كذلؾ كجو ركيفع بف ثابت األنصارم في سنة)      

، كبيذا فأف معاكية بف حديج حقؽ  (5)بحرية إلى جزيرة جربة كتمكف مف تحريرىا مف يد الركـ
ف كانت  الكثير مف اإلنجازات العسكرية التي كانت ليا األثر الكبير في بالد المغرب كا 

لمف جاء  حمالت الغرض منيا مياجمة تمؾ الجزر دكف ترؾ حامية ىناؾ لكنيا كانت حافزان 
 مف بعده مف الكالة كالقادة في إكماؿ تمؾ العمميات الحربية نحك تمؾ الجزر كالسيطرة عمييا. 

رب ذات أثر كبير عمى تمؾ كما يعد تعييف القائد عقبة بف نافع كاليان عمى بالد المغ     
ر ا الحمالت كالدعكات لنشفبفضمو ثبتت أكؿ قاعدة عربية إسالمية لتنطمؽ مني البالد،
بدأ فييا  ـ( التي622-622ق/22-22، إذ كانت الكالية األكلى لعقبة بف نافع سنة)اإلسالـ

، كما إنيا عدت مرحمة جديدة أتسمت بالتحرير كتثبيت أكلى حمالت التحرير كاالستقرار
النصر بعدما انتيت الحمالت التي سبقو بيا عمرك بف العاص ك ابف أبي سرح كمعاكية بف 

الت استطالعية كانت تياجـ كتنسحب بدكف ترؾ أم حامية عسكرية حديج التي عدت حم
خمفيـ،فكاف أكؿ عمؿ قاـ بو ىك تأسيس مدينة القيركاف التي جعميا قاعدة النطالؽ قكاتو 
منيا، فكاف يجابو الركـ في كؿ مكاف حتى كىك مشغكؿ في بناء المدينة ، كيبعث السرايا 

 .(2)ىالمقضاء عمييـ كتطيير المناطؽ التي يسكنك 
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ـ(، مف الكالة الذيف ترككا 680-622ق/60-22كما يعد الكالي أبك المياجر دينار)    
أثران في تحرير المغرب الذم عمؿ عمى تدمير الركـ كمف كاالىـ فقاـ بقطع الصمة بيف الرـك 
كقبيمة أكربة التي كاف يتزعميا كسيمة ككاف ىدفو عدـ استفادة الركـ مف السكاف األصمييف في 

ـ( 622ق/22، كمف ثـ قاـ أكلى حمالتو ليفاجئ فييا أعدائو ، فزحؼ في سنة )مساعدتيـ 
،الذم كسبو صديقان لو بعد مصالحتو كما دخؿ  (6)إلى تممساف إذ تتكاجد فييا قكات كسيمو

كيعد  (2)جميع قكه إلى اإلسالـ ،كمف ثـ انضمكا إلى جانب القكات العربية اإلسالمية ضد الركـ
اكتسبو العرب المسمميف بفضؿ خبرة ىذا القائد فقد كسب أمريف ميميف  ىذا أثران كاضحان قد

 ىما كسب كسيمو كقكاتو كانضماميـ إلى جانب قكاتو ، كمف ثـ دخكليـ إلى اإلسالـ جميعان .
ـ( مف أكبر الحمالت في بالد 625ق/25كما تعد حممتو عمى قرطاجنة سنة)    
طر الركـ إلى طمب الصمح منو كتنازلكا إذ حاصرىا مف جميع الجيات حتى اض (8)المغرب

، فقبؿ ذلؾ أبا ( 5)عف جزيرة شريؾ كالمناطؽ القريبة منيا مقابؿ فؾ الحصار عف المدينة
المياجر كىك بيذا العمؿ قد كسب مناطؽ جديدة زادت مف سعة أرض المغرب كما إنو قد رأل 

كىذا  (12)فتح مدينة ميمةأف مف الصعكبة فتح قرطاجنة مما جعمو يفكر في فتح مناطؽ أخرل ك
 بحد ذاتو أثران إيجابيان قد زاد مف قكة بالد المغرب.

ـ( ، لقد بذؿ 685-681ق/65-60أما عف كالية عقبة الثانية التي كانت في سنة)    
جيده فييا بالقضاء عمى حاميات الرـك في كؿ مكاف ، فقاـ بحممة كبيرة قادىا بنفسو ضد 

زىير بف قيس البمكم كعمر بف عمي القرشي عمى القيركاف الركـ البيزنطييف كترؾ كؿ مف 
، كزحؼ بجيشو الذم بمغ  (11)كمعيـ قكة عسكرية كبيرة لحماية المدينة مف أم خطر خارجي

فقتؿ الكثير مف جند الركـ كىرب منيـ (10)تعداده عشرة آالؼ مقاتؿ كك صؿ إلى مدينة باغاية
، ثـ زحؼ (15)لركـ كأجبرىـ عمى مغادرتياكما إنو زحؼ إلى لميس كأخضع فييا ا (15)الكثير

حيث دارت معركة كبيرة بينو كبيف القكات الركمية انتصرت فييا القكات العربية  (12)إلى أذنة
، كيعد ىذا أثران كبيران لممسمميف فقد طردت كؿ حاميات الرـك  (16)كقتؿ الكثير مف فرساف الركـ

مف البالد ، كما أثر سمبان عمى الركـ الذيف ذىب عزىـ كبأسيـ في ىذه الحممة كما انتيى 
" وذىب عز الروم وممكيم من الزاب إلى آخر :  (12)حكميـ في بالد الزاب كيقكؿ ابف عذارم

 الدىر".
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و األثر الكبير في الجانب قيس البمكم كاليان عمى المغرب لكما يعد تعيف زىير بف      
-65، فنجده في بداية تعينو لممغرب مف قبؿ الخميفة عبد الممؾ بف مركاف)الحربي

ـ( بعد استشياد الكالي عقبة بف نافع الفيرم ، كاف مصران عمى إكماؿ ما 222-685ق/86
ترجاع القيركاف مف يد كسيمة ممؾ البربر بدأ فيو عقبة بف نافع ، فقاـ بتجييز أكلى حمالتو الس

ـ( عمى رأس حممة كبيرة تخكؼ كسيمة مف تجييزىا حتى 688ق/65، فزحؼ مف برقة سنة)
، عسكر زىير في  (18)إنو جيز قكاتو لمالقاة تمؾ القكات الكبيرة التي قادىا زىير بف قيس

معركة حامية انتصرت بينما خرج كسيمة إلى ممس ككقعت بينيـ  ،(15)منطقة يقاؿ ليا قرشانة
كمف ثـ قاـ بقتمو كبذلؾ  (02)فييا القكات العربية اإلسالمية كنجح زىير بتدمير قكات كسيمة

أعاد زىير بف قيس مجد العرب المسمميف مف جديد في القيركاف لكنو لـ يخمص مف الرـك 
ؿ معيـ الذيف ىاجمكا برقة ،األمر الذم اضطره إلى مقاتمتيـ بعد مغادرتو لمقيركاف إذ دخ

بمعركة استشيد عمى أثرىا كباستشياده ترؾ فراغان لتممؤه مرحمة مف االضطرابات في بالد 
 . (01)المغرب

-25ثـ عيد الخميفة عبد الممؾ بف مركاف كالية المغرب إلى حساف بف النعماف)      
ـ(كىك مف الكالة الذيف ترككا أثران كبيران عمى الجانب الحربي في بالد 656-655ق/86
مغرب، إذ جيزه الخميفة بجيش كبير بمغ تعداده أربعيف ألؼ مقاتؿ كما أطمؽ يده في أمكاؿ ال

 .(00)مصر مف أجؿ إعادة المغرب
تقدـ القائد حساف بف النعماف إلى المغرب فدخؿ القيركاف التي اتخذىا معسكران لو     

كمركزان النطالؽ قكاتو ، كاف أكؿ عمؿ فكر فيو ىك القضاء عمى الركـ البيزنطييف ألنو كاف 
يرل بأف بالد المغرب ال تستقر أكضاعيا إال إف يتـ القضاء عمى الركـ كتدمير معاقميـ 

، التي زحؼ إلييا أبا المياجر مف قبمو (05)كانت ترتكز في مدينة قرطاجنة كحصكنيـ التي
كلكف لـ يحررىا بسبب الصمح الذم كقعو مع الرـك ،بذلؾ بدأ حساف أكؿ أعمالو بتحرير مدينة 
قرطاجنة ، فزحؼ إلييا مف القيركاف متكجيان إلى الشماؿ كتـ القضاء عمى كؿ جيكب المقاكمة 

إلى أطراؼ المدينة فكجد فييا الكثير مف المدافعيف مف الجند  ، حتى كصؿ(05)في طريقو
البيزنطييف فحاصر المدينة كعرض شركطو عمى الرـك الذيف رفضكىا ككانكا يعتقدكف إف ىذه 

، فيجـ حساف عمى المدينة كعجزت القكات البيزنطية عف  (02)الحممة مجرد غارة استطالعية
كما قاـ حساف بف النعماف  ،(06)ك جزيرة صقميةالصمكد أماـ قكاتو فيرب الكثير منيـ نح
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التي أصبحت معسكران لتجمع قكاتيـ الياربة فكقع قتاؿ  (08)كبنزرت، (02)بمتابعتيـ إلى صطفكرة
شديد ىناؾ بينيـ فانتصرت القكات العربية كقتمت الكثير منيـ كىرب البعض منيـ إلى مدينة 

قيركاف تاركان حامية عسكرية كبيرة لحماية ، ثـ عاد القائد حساف بعدىا إلى مدينة ال(05)باجة
 .(52)المدينة مف عكدة الرـك إلييا ك لتظؿ تحت نفكذ الدكلة العربية اإلسالمية

كلـ ينفؾ حساف بف النعماف مف مطاردة كقتاؿ المعارضيف كالخارجيف عف سمطاف      
لبربر المتحصنة في ، كأتباعيا مف ا (51)العرب المسمميف في المغرب فكجو قكاتو لقتاؿ الكاىنة

جباؿ أكراس ، كعمى الرغـ مف خسارتو في حربو األكلى معيا بسبب كثرة حشكدىا مما 
اضطره إلى االنسحاب إلى برقة التي أمضى فييا خمس سنكات ثـ عاد بعدىا لقتاؿ الكاىنة 

. (50)كتمكف مف تحقيؽ النصر عمييا فدانت لو بالد المغرب التي كانت تحت نفكذ الكاىنة
عف قتالو لبقايا الرـك الذيف كانكا يتحصنكف في بعض القالع كالحصكف فقضى عمييـ  فضال

 .  (55)كىدـ تمؾ الحصكف حتى ال يفكركا بالعكدة إلييا ثانيةن 
إف الحمالت التي قاـ بيا القائد حساف بف النعماف قد تركت أثران كبيران في نفكس     

العرب المسمميف في بالد المسمميف عامة كالمغرب خاصة حيث زادت في سعة رقعة أرض 
الدكلة العربية اإلسالمية ، كما إنو قضى عمى أكبر قكتيف عدائيتيف لمعرب المسمميف في 

اف جباؿ أكراس التي تقكدىـ الكاىنة كىذا ما يدلؿ عمى الكفاءة التي المغرب ىما الركـ كسك
 كاف يتمتع فييا ذلؾ القائد.

ات األثر الكبير في ذ ـ(215-222ىػ/52- 86) كما كانت كالية مكسى بف نصير     
التي قاـ بيا كزيادة رقعة قكة المغرب العربي اإلسالمي مف حيث الجانب الحربي كالفتكحات 

عندما دخؿ المغرب بدأ يجعؿ اىتمامو منصبان حكؿ العمميات العسكرية معتمدان عمى ، فالدكلة
.  (34)الشخصيات العربية الكفكءة ذات الخبرة في قيادة جيكشو أمثاؿ أبنا عقبة بف نافع الفيرم

فضالن عف استعمالو لكلديو عبد اهلل بف مكسى كمركاف بف مكسى لمقضاء عمى الخارجييف عف 
 .(35)ربرالطاعة مف الب

كمف حمالتو المشيكرة أيضا ىي حممتو المشيكرة عمى طنجة التي فكر بتحريرىا      
بعد إف أخضع المغرب األكسط كاألقصى كمو ، كطنجة ىذه كانت خاضعة تحت إمرة األمير 
الركمي يكلياف، فزحؼ إلييا مف القيركاف كقاـ بتطيير الطريؽ الذم سار عميو مف المقاكمة 

حتى يأمف كؿ خطكط مكاصالتو ، كما حرر كؿ المناطؽ المكجكدة في أطراؼ المكجكدة فيو 
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طنجة كطكع الكثير منيـ في جيشو كعيف عمييـ كاليان يدير شؤكنيـ كقاـ بمحاصرة طنجة ألياـ 
كثيرة حتى تمكف مف دخكليا كدخؿ أىميا بطاعتو ككالئو كاعتنقكا الديف اإلسالمي ككاف أكثرىـ 

 .(36)ترمف قبائؿ البرانس كالب
أما عف الحمالت البحرية لقد كاف لو دكر ميـ فييا ، فخطط لحمالت عديدة      

لضرب أعدائو فجيز حممة كبرل عيف عمييا ابنو عبد اهلل قائدان اتجيت إلى البحر األبيض 
ككانت أكؿ غزكة فيو ككانت كجيتيا صقمية التي دخمت القكات في إحدل مدنيا كلـ يبقى 

كما جيز حممة أخرل قاده ابنو عبد اهلل أيضا في (37)كانسحب إلى تكنسالجيش فييا طكيالن 
 (38)ـ( فتحت فييا جزيرتي ميكرقة كمنكرقة822ق/85سنة)

كمف اآلثار التي قد اتسمت فييا كالية المغرب اثناء كالية مكسى بف نصير بالنسبة     
كخارجو ، فيعكد  لمجانب العسكرم الذم برع فيو  لقد كضع بصمة لو في داخؿ بالد المغرب

، كما إنو زاد (39) ـ(211ق/50لو الفضؿ في فتح شبو الجزيرة اآليبيرية )االندلس( في سنة)
مف رقعة أرض الدكلة العربية اإلسالمية ،ككؿ ذلؾ يعد أثران إيجابيان اتسمت بو سياسة التكلية 

 لمدكلة العربية اإلسالمية .
ـ( دكر كبير في الجانب 202-202ق/125-120كما كاف لمكالي بشر بف صفكاف)    

الحربي كنشر اإلسالـ ،إذ اىتـ كثيران بالنشاط البحرم فشيدت كاليتو عدة حمالت بحرية 
 .(52) ـ(201ق/125ضربت جزيرة صقمية كككرسيكا كسردينيا في سنة)

ـ(، 255-208ق/116-112سممي)كما كاف لتعيف الكالي عبيدة بف عبد الرحمف ال     
عمى كالية المغرب أثران كاضحان عمى الجانب الحربي كتقكيمو ككاف ذلؾ كاضحان في اىتمامو 

5)في الحمالت كضرب األعداء في صقمية كسرقكسة 1
 . )

بالجانب الحربي ىك الكالي عبيد اهلل بف الحبحاب كمف الكالة الذيف اىتمكا كثيران     
ـ( ،الذم اىتـ كثيران بالنشاط البحرم كأرسؿ حمالت عدة لمياجمة 251-255ق/116-105)

ـ( بقيادة عثماف بف أبي 252ق/116الركـ كمنيا الحممة التي أرسمت إلى صقمية في سنة)
تيا إلى تكنس فكجئت بمراكب عبيدة الفيرم فحققت أىدافيا كغنمت كثيران لكف في طريؽ عكد

5)الرـك التي لحؽ بيا اليزيمة كأسرك أكالد عثماف كعد مف القادة معيـ 0
 . )

ـ( خرجت حممة كبيرة كانت كجيتيا جزيرة سردينيا قاده 256ق/112كفي سنة )   
حبيب بف أبي عبيدة الفيرم كقاـ بمياجمة إحدل قرل الجزيرة كقتؿ الكثير مف الجند ىناؾ 
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5)كعادت الحممة محممة بالكثير مف الغنائـ 5
ـ( 252ق/118كما خرجت حممة أخرل سنة)  )،

الكمبي كاستكلى عمى إحدل مدنيا لكف الركـ قامكا بمحاصرتو إلى صقمية قادىا قثـ بف عكانة 
5)كاضطر قثـ إلى عقد صمح معيـ كضمنكا لو باالنسحاب بقكاتو سالمان  5

. )

بكسعيـ مف أجؿ بقاء الديف  كمما تقدـ نجد إف كالة المغرب العربي بذلكا ما    
البيزنطييف فجعمكىـ في  اإلسالمي الديف القائـ في المغرب كما إنيـ دمركا كؿ نشاطات الركـ

مكقؼ دفاعي بعد إف كاف في مكقؼ ىجكمي معادم لمقكات العربية ، كما إنيـ أخضعكا كؿ 
مف خرج عف الديف اإلسالمي كتعاليمو كطاعة الدكلة العربية اإلسالمية، كما ليـ الفضؿ في 

تكلية في بالد المغرب سعة رقعة الدكلة ، كىذا بحد ذاتو أثران إيجابيان كبيران اتسمت فيو سياسة ال
 العربي اإلسالمي .

ـ( كثيران بالجانب 852-812ق/005-021كما اىتـ األمير أألغمبي زيادة اهلل )    
ـ( كعيف عمييا 815ق/025الحربي ،كظير ذلؾ في حممتو التي أرسمت إلى صقمية في سنة)

أبا العباس محمد بف عبد اهلل بف محمد الذم نجح في مياجمة السكاحؿ الصقمية كعاد محمالن 
ـ( 802ق/010، كما جيز حممة كبيرة في سنة)(52)حصؿ عمييا ىناؾ بالكثير مف الغنائـ التي

أرسميا إلى صقمية أيضا كىذه المرة يريد فتحيا بالكامؿ كاالستقرار فييا ، انطمقت الحممة 
بمراكبيا التي بمغت سبعكف مركبان كشارؾ فييا الكثير مف أشراؼ المغرب مف العرب 

أسد بف فرات كىاجـ اركـ في حصكنيـ كحاصر  ،ككاف قائد الحممة آنذاؾ القاضي(56)كالبربر
ثناء حصارىا  تعرض الجيش إلى الكباء مما تسبب في مكت أسد بف فرات  مدينة سرقكسة كا 

، كما كجو الكثير مف الحمالت األخرل إلى (52) كالكثير مف جيشو كلـ تحقؽ الحممة نتائجيا
ف تبقى مف الرـك شماؿ كشماؿ غربي صقمية بقيادة الفضؿ بف يعقكب لمقضاء عمى م

، كما استمرت جيكد األمراء األغالبة فيما بعد في محاكلة السيطرة عمى الجزيرة التي (58)ىناؾ
-822ق/085-061لـ يتمكف المسممكف مف دخكليا إال في كالية األمير إبراىيـ بف أحمد )

 . (55) ـ(520
ـ( 1126-1221ق/22-565كعمى الرغـ مف إف تكلية األمير يكسؼ بف تاشفيف)     

لـ تكف مف الخالفة بؿ مف المرابطيف أنفسيـ إال إنو أعمف تبعيتو لمخالفة كخطبتو لمخميفة 
كقد كاف لتكليتو أمر المغرب أثر كبير في عمميات تحرير المغرب كنشر اإلسالـ  العباسي،

 كذلؾ بقضائو عمى القبائؿ التي لـ تعتنؽ اإلسالـ مثؿ قبائؿ لكاتة كزناتة كدارت معركة فيما
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ـ( كانتصر فييا عمييـ كأعمنكا الطاعة لو، كما قاـ بفتح مدينة 1221ق/565بينيـ في سنة)
 .(22)فاس كقضى عمى الخارجيف فييا كنشر اإلسالـ ىناؾ كعيف عمييا عامالن مف قبائؿ لمتكنة

كؿ ىذه الحمالت التي قاـ بيا أكلئؾ الكالة كالقادة كانت مف النتائج اإليجابية التي     
ف حسف اختيار ىؤالء الكالة كحسف إدارتيـ لشؤكف تمؾ البالد أثر كبير في نفكس تمخضت ع

المسمميف في بالد المغرب كما كاف ليا أثرىا عمى كؿ بالد الدكلة العربية اإلسالمية ، إذ 
جعمت لألساطيؿ العربية اإلسالمية قكتيا كأصبحت رادعة ألعدائيا الذيف بدئكا ييابكنيا في 

 كؿ مكاف كزماف.
 ثانيًا:الجانب الديني:

كاف مف أىـ أىداؼ العرب المسمميف عند دخكليـ لبالد المغرب ىك نشر اإلسالـ بيف    
السكاف المكجكديف ىناؾ ، كلذلؾ فقد اىتمت الخالفة بدكرىا باختيار األكفاء كالمخمصيف كمف 

ادة منصبان عمى ىك األصمح في القيادة لقيادة عمميات تحرير المغرب ، ككاف اىتماـ أكلئؾ الق
نشر اإلسالـ كتثبيت أركانو في تمؾ البالد ، كنجد ذلؾ عندما تـ اختيار عمرك بف العاص 
قائدان لعمميات تحرير المغرب اىتـ كثيران بنشر اإلسالـ فبدأ حمالتو بالزحؼ نحك برقة 

ـ( ، كعندما دخميا عرض عمى أىميا شركطو كىي إما اإلسالـ أك الجزية أك 655ق/00سنة)
، كعندما كجو (21)لقتاؿ ، فاختاركا الجزية فصالحيـ عمييا ككانت آنذاؾ عشرة آالؼ دينارا

كدخؿ أىميا اإلسالـ ككتب إلى  (20)عقبة بف نافع عمى رأس حممة إلى زكيمة كقاـ بفتحيا
:" كتب عمرو بن في ذلؾ (25)الخميفة عمر بف الخطاب يستبشره في ذلؾ كيقكؿ البالذرم

طاب يعممو إنو قد ولي عقبة بن نافع الفيري المغرب فبمغ زويمة العاص إلى عمر بن الخ
ن مابين زويمة وبرقة سمم كميم حسنة طاعتيم قد أدى مسمميم الصدقة وأقر معاىدىم  وا 

كبيذا فإف الديف اإلسالمي تـ نشره في مناطؽ كبيرة مف تمؾ البالد امتدت مف برقة الجزية "  
 .(25)شماالن حتى زكيمة في الصحراء

ـ( كثيران بنشر اإلسالـ في 622-625ق/52-02كما اىتـ القائد عبد اهلل بف أبي سرح)  
بالد المغرب إذ نجد ذلؾ عندما كتب إلى القائد البيزنطي جرجير في سبيطمة يدعكه لإلسالـ 
قبؿ أف يدخؿ معو في قتاؿ كعندما رفض ذلؾ تكجو إليو كقاـ بقتمو بيزيمة جيشو  كدخؿ عبد 

 .(22)كدخؿ سكانيا اإلسالـ ةسبيط اهلل بف أبي سرح
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ـ( عمميات 622-666ق/22-52كما مثمت المدة التي قاد فييا معاكية بف حديج )    
تحرير المغرب اىتمامان كبيران في الجانب الديني الذم تمثؿ في نشر اإلسالـ في بالد المغرب 

سكسة فتمكف مف ، إذ نجد ذلؾ عندما قاـ بإرساؿ عبد اهلل بف الزبير عمى رأس حممة إلى 
، (22)، كما أرسؿ عبد الممؾ بف مركاف لتحرير جمكالء(26)طرد الركـ منيا كىـز حاكميـ نقفكر

 . (28)فكاف ىدؼ ىذه الحمالت بث الفكر اإلسالمي بيف سكاف تمؾ المناطؽ
ـ( اىتمامان ممحكظان 625-622ق/22-22كما شيدت كالية عقبة بف نافع األكلى)  

بنشر اإلسالـ في بالد المغرب ، إذ نجد ذلؾ في بنائو ألكؿ مركز كقاعدة لمعرب المسمميف 
ىناؾ كىي مدينة القيركاف التي عدت مركزان لنشر الدعكة اإلسالمية فضالن عف ككنيا أصبحت 

لتمؾ البالد ، ككاف مف أىـ أسباب بنائيا ىك تثبيت دعائـ اإلسالـ قاعدة عسكرية كحاضرة 
" إن أىل أفريقية إذا دخميا إمام أجابوه إلى اإلسالم ىناؾ كما كجدنا ذلؾ في قكلو ألصحابو 

فإذا خرج منيا رجع من كان أجاب منيم لدين اهلل فأرى يا معشر المسممين أن تتخذوا بيا 
، كقاـ ببناء مسجدىا الجامع الذم عد النكاة ( 25)آخر الدىر"  مدينة تكون عزًا لإلسالم إلى

األكلى لبث اإلسالـ في ربكع البالد كمف ىذه المدينة انطمؽ العمماء كالفقياء لنشر دعكة 
 .( 62) -البربر–اإلسالـ ، كحتى ذكر أنو أسمـ عمى يده الكثير مف عرب المغرب 

ـ( مف القادة الذيف انصب 681-625ق/60-22كما يعد أبك المياجر دينار)   
، إذ نجح في سياستو الحكيمة اتجاه  -البربر–اىتماميـ بنشر اإلسالـ بيف سكاف المغرب 

أكلئؾ السكاف ككسب مكدتيـ  ، كذلؾ عندما كسب كالء كسيمة مف لمـز زعيـ البربر كدخكلو 
ر تمؾ بأنو كاف ، كنرل اليدؼ مف سياسة أبك المياج(61)في اإلسالـ ىك كقبيمتو أكربة البربرية

يرل بأف كسبو لكسيمة قد تتستقر بالد المغرب كيتـ تثبيت دعائـ اإلسالـ فييا ككنو زعيـ 
كان رسول اهلل صّمى اهلل البربر ىناؾ إذ نجد ذلؾ في قكلو لعقبة بف نافع عندما استياف بو " 

قريب عيد  عميو وسمم يستألف جبابرة العرب، وأنت تعمد إلى رجل جّبار في قومو بدار عّزه
 .(60)"بالشرك فتفسد قمبو

ـ( بالجانب الديني في 685-681ق/65-60)كما اىتـ عقبة بف نافع في كاليتو الثانية  
بالد المغرب إذ حرص عمى نشر اإلسالـ بيف سكاف المغرب األقصى فقاـ ببناء المساجد في 

كاف أصكؿ السكس األقصى ككادم نفيس كما إنو ترؾ بعض أصحابو ىناؾ حتى يعممكف الس
،كذلؾ  (65)الديف اإلسالمي كتعاليمو كاشتير منيـ شاكر الذم أقاـ رباط ىناؾ كسمي باسمو
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مف الذيف تركيـ ىناؾ سعيد بف صالح بف منصكر الحميرم الذم بدأ يعمـ الناس شرائع 
 .(65)اإلسالـ ككاف يعرؼ بالعبد الصالح

كما اىتـ القائد حساف بف النعماف كثيران بنشر اإلسالـ في بالد المغرب، كذلؾ بقيامو     
بسياسة حكيمة مع سكاف البربر إذ عمؿ عمى المؤاخاة بينيـ كبيف العرب المسمميف كجعميـ 
تحت لكاء كاحد كما كجدنا ذلؾ بمعاممتو ألبناء الكاىنة إذ اسند قيادة الجيش البنيا الكبير، 

 .(62)جند الكثير مف البربر في الجيش اإلسالمي كساعد ذلؾ عمى دخكليـ اإلسالـكما 
كما عمؿ القائد مكسى بف نصير جاىدان عمى نشر اإلسالـ إذ نجده عندما فتح طنجة    

عيف طارؽ بف زياد عامالن عمييـ كترؾ معو سبعة كعشريف رجالن مف الغرب المسمميف ليعممكا 
:" استعمل موسى بن ذلؾ في قكلو (66)المي كيذكر الرقيؽ القيركانيالسكاف تعاليـ الديف اإلس

نصير عمى طنجة طارق بن زياد مواله وتركو بيا في سبعة وعشرين رجاًل من العرب واثنتي 
عشر ألف فارس من البربر وىي العدة التي جعميا عمييم حسان بن النعمان وكانوا قد 

انصرف بعسكره من العرب خاصة وكان في دخموا اإلسالم وحسن إسالميم وتركيم موسى و 
، خمق عظيم وأمر العرب والسبعة والعشرين أن يعمموا البربر القرآن وأن يفقيوىم في الدين" 

 .(62)فأسمـ كؿ سكاف المغرب األقصى كقامكا ببناء المساجد
ـ( عمى 218ق/122كما تعد تكلية إسماعيؿ بف عبيد اهلل بف أبي المياجر سنة)    

األثر الكبير  عمى الجانب الديني الذم كاف حريصان عمى نشر اإلسالـ بيف سكاف  المغرب ليا
كتعميميـ أصكلو كشرائعو ، كما كجدنا ذلؾ عندما قاـ الخميفة عمر بف عبد  -البربر–المغرب 

العزيز بإرساؿ عشرة مف التابعيف مف أىؿ العمـ كالفضؿ لتعميـ السكاف تعاليـ الديف كقراءة 
، كمف (65)، ككاف مف ضمنيـ الكالي اسماعيؿ بف عبيد اهلل( 68)كالمغة العربية القرآف الكريـ

سماعيؿ بف  ىكالء الفقياء أبك سعيد جعثؿ بف ىاعاف الرعيني ك مكىب بف حي المعافرم ك كا 
عبيد اهلل األنصارم المعركؼ بتاجر اهلل كأبك الجيـ عبد الرحمف بف رافع التنكخي كأبك بكر بف 

باف بف أبي جبمة القريشي كطمؽ بف جاباف الفارسي كأبك عبد الرحمف سكادة الجذامي كح
التابعيف الفقياء  ىكالء، كعمؿ (22)الحبمي المعافرم كأبك مسعكد سعد بف مسعكد التجيبي

جاىديف عمى نشر اإلسالـ كتعميـ السكاف أمر الديف الذيف كانكا يجيمكنيا مف قبؿ كبينكا ليـ 
:" أن الخمرة كانت عند أىل أفريقية حالاًل حتى في ذلؾ (21)الحالؿ كالحراـ كيقكؿ اأبك العرب

 . بعث عمر بن عبد العزيز ىؤالء الفقياء فعرفوا أنيا حرمت"
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كالي إسماعيؿ بف عبيد اهلل شديد الحرص عمى تطبيؽ سياسة الخميفة عمر بف كاف ال    
كنبذ الفكارؽ  -البربر–عب العزيز  التي كانت تيدؼ إلى نشر اإلسالـ بيف عرب المغرب 

 .(20)بيف السكاف كيذكر أنو لـ يبؽ أحد مف البربر في كاليتو إال ك أسمـ 
كالكالة بنشر اإلسالـ كحرصيـ عمى تعميـ  كمف خالؿ ما تقدـ نجد إف اىتماـ القادة    

السكاف تعاليـ أصكلو كقراءة القرآف كتبيف الحالؿ كالحراـ ليـ قد ترؾ أثران في كبيران في بالد 
عطائيـ حقكقيـ كمساكاتيـ   -البربر–المغرب ، إذ كسبكا ثقة عرب المغرب  بتعامميـ معيـ كا 

ـ كجعميـ ينظركف إلى اإلسالـ بأنو ديف مع العرب المسمميف مما ترؾ ذلؾ أثران في نفكسي
 تسامح كمساكاة بدؿ ما كانكا ينظركف إليو عكس ذلؾ .   

 ثالثًا: الجانب العمراني.
لقد تمخضت سياسة التكلية في المغرب عف تكلي شؤكف ىذه البالد مف لدف كالة      

يجابية في ىذا الجانب كقادة اىتمكا كثيران بالجانب العمراني ،إذ اتضحت الكثير مف اآلثار اإل
إثناء كاليتيـ ، فاىتمكا ببناء المدف كالحصكف كالقالع فضالن عف بناء المساجد حتى جعمكا ذلؾ 
المكاف مركزان كقاعدة لمقكات العربية التي اصبحت قكات محررة كفاتحة فضالن عف استقرارىا 

ترؾ حامية في  ىناؾ ، بعد إف كانت تذىب عمى شكؿ حمالت استطالعية تيجـ كترجع بدكف
كعمرك بف العاص المكاف الذم يتـ فتحو ، كما تبيف ذلؾ في حمالت عبد اهلل بف أبي سرح 

 .كمعاكية بف حديج 
كيعد الكالي عقبة بف نافع أكؿ مف اىتـ بذلؾ الجانب في بالد المغرب ، أم إنو رأل     

اخؿ بالد المغرب مف الكجكب بأف يككف ىناؾ مركز أك قاعدة لتجمع العرب المسمميف في د
ـ( بتأسيس أكؿ مدينة لو بمثابة مكاف يأكم 622ق/21ليكمؿ مياـ الفتح ، فبدأ في سنة )

أصحابو كقكاتو في تمؾ البالد كلتككف بمثابة معسكران لو تنطمؽ منو القكات العربية اإلسالمية 
حكؿ تفكير  (25)، كيذكر ابف عذارم(25)فضالن عف انطالؽ الدعكات لمديف اإلسالمي كمبادئو

إن أفريقية إذا دخميا إمام أجابوه إلى اإلسالم فإذا "عقبة في بناء القيركاف بأنو قاؿ إلصحابو 
خرج منيا رجع من كان أجاب منيم لدين اهلل إلى الكفر فأرى لكم يا معشر المسممين أن 

 ".لإلسالم إلى آخر الدىر زاً عتتخذوا بيا مدينة تكون 
نافع حريص عمى اختيار المكاف المناسب لبناء تمؾ المدينة ، كاف الكالي عقبة بف       

فأراد أيف يككف مكضعيا آمنان مستقران مف ىجمات اآلساطيؿ الركمية ، فتبعان لذلؾ جعؿ بنائيا 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2021اذار 

 

)150 ) 
 

إني أخاف "بعيدأن عف الساحؿ ،كعندما أتفؽ مع أصحابو قالكا لو: نقربيا مف البحر،فقاؿ ليـ: 
بغتة فيممكيا ولكن اجعموا بينيا وبين البحر ما ال يدركو أن يطرقيا صاحب القسطنطينية 

كما جعميا غير متكغمة في العمؽ خكفان مف ثكرات البربر  "صاحب البحر إال وقد عمم بو
قربوىا من "فضالن عف جعميا في مكقع تكثر فيو األعشاب كالنباتات لرعي اإلبؿ فيو إذ قاؿ: 

الغزو  ثقالكم فإذا فرغنا منيا لم يكن لنا بد منالسبخة فإن دوابكم اإلبل وىي التي تحمل أ
والجياد حتى يفتتح اهلل لنا منيا األول فاألول وتكون إبمنا عمى باب قصرنا في مراعييا 

، كبدأ ببناء دار اإلمارة ثـ اختط المسجد الجامع ، حتى .(22)"آمنة من عادية البربر والنصارى
الستقرار القبائؿ العربية اإلسالمية المساىمة صارت المدينة عاصمة لتمؾ البالد كمركزان 

بالتحرير، كما أصبحت نقطة جذب ليجرات العرب ، فضالن عف جذب الكثير مف البربر 
، كيعد ذلؾ أثرا كاضحان تركو ذلؾ الكالي في تمؾ البالد يحتذم بو كؿ ( 26)كدخكليـ لإلسالـ

 مف أتى مف بعده مف الكالة كالعماؿ.
ـ( ىي األخرل قد اتسمت 656-655ق/86-25)ساف بف النعمافكما تعد كالية ح     

بالطابع العمراني ككجد فييا األثر الكبير مف حيث البناء كالتجديد ، كمف أىـ أعمالو في 
المغرب ىك تأسيسو لمدينة جديدة سماىا تكنس،كذلؾ بعد إف أكمؿ تحرير مدينة قرطاجنة مف 

ـ( ، كأراد بيا أف تحؿ محؿ قرطاجنة 225ق/85ة)أيدم الركـ البيزنطييف لممرة الثانية في سن
كتككف داران لصناعة السفف كقاعدة تنطمؽ منيا قكاتو ، كما تككف خط دفاع لسكاحؿ المغرب 

 .(22)العربي
اختار حساف بف النعماف المكضع الذم سكؼ تبنى عميو المدينة كىك ال يبعد عف      

، ككاف ىذا المكضع  (28)رادس أك أدسقرطاجنة كثيران ، ككاف يسمى ترشيش كيطمؽ عميو 
، كما قاـ ببناء (25)مؤمنان يطؿ عمى الساحؿ أمف فيو السكاف مف الغارات الخارجية المفاجئة

، كيعد بناء ىذه المدينة حدثان  (82)المسجد الجامع في المدينة ، فضالن عف بنائو لدار اإلمارة
البحر -ؿ مكقعيا عمى بحر الركـ تاريخيان ميمان في تاريخ ىذه البالد كفي تاريخ كمف خال

"النافذة التي أطل عمييا عرب المغرب بأنيا ( 81)كما يذكر حسيف مؤنس -األبيض المتكسط
   . عمى غربي ىذا البحر والباب الذي خرجوا منو لضرب صقمية وسردانية وايطاليا وتحريرىا"

ـ( أكؿ أمراء 810-822ق/156-185كعندما تكلى األمير إبراىيـ بف األغمب )    
األغالبة الدكلة التي قامت في إقميـ الزاب مف بالد المغرب ، قاـ ببناء مدينة جديدة سماىا 
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ابتنى إبراىيم القصر  ":( 85)، كيقكؿ البالذرم (85)، نسبةن إلى بني العباس (80)بالعباسية
فابتنوا ومصر ما ىناك مة القيروان عمى ميمين منيا وخط الناس حولو األبيض الذي في قب

وبنى مسجدا جامعا بالجص واآلجر وعمد الرخام وسقفو باألردن وجعمو مائتي ذراع في نحو 
مائتي ذراع وابتاع عبيدا اعتقيم فبمغوا خمسة آالف وأسكنيم حولو وسمى تمك المدينة 

 .الَعبَّاسية وىي اليوم آىمة عامرة"
كما اىتـ أمراء األغالبة الذيف تكلكا بعد إبراىيـ بف األغمب بالجانب العمراني ، ففي     

ـ( بنى زيادة اهلل رباط سكسة الذم يعد مف أىـ األربطة كألثار لدكلة 852ق/001سنة)
األغالبة كلبالد المغرب ، كما قاـ ببناء قنطرة باب أبي الربيع في القيركاف كما بنى المسجد 

 .(82)في القيركافالجامع 
ـ( ببناء 826-851ق/050-006كما قاـ األمير أبك العباس محمد بف األغمب)    

مدينة جديدة لو بالقرب مف تاىرت سماىا بالعباسية كالتي أحرقيا أفمح بف عبد الكىاب بف 
 .(86)رستـ أحد أمراء الرستمييف ألنو كاف يرل إنيا ستزاحـ مكانة تاىرت اإلقتصادية

ـ( ببناء 520-822ق/085-061قاـ األمير إبراىيـ بف أحمد األغمبي)كذلؾ       
مدينة جديدة سميت بػ)رقادة( نسبة إلى أحد أمراء األغالبة الذم ذىب عنو النـك أيامان طكاؿ 
كأمره الحكيـ بأف يخرج كيتنزه ليذىب مرضو فبدأ يمشي حتى كصؿ إلى مكضع قريب مف 

بنيت عميو المدينة كسميت بذلؾ األسـ كأصبحت القيركاف ناـ فيو فاتخذ ذلؾ المكضع ك 
 (82)عاصمة األغالبة الجديدة

كذلؾ كاف لتكلية يكسؼ بف تاشفيف لدكلة المرابطيف أثره في الجانب العمراني ،     
كيتبيف ذلؾ في بنائو لمدينة مراكش التي جعميا عاصمة لممرابطيف ككضع فييا كافة المرافئ 
العامة مف حمامات كفنادؽ كأحاطيا بسكر كبير يتصؼ بغاية الجماؿ كما قاـ ابنو عِمي ببناء 

 .(88)مي بجامع عمي بف يكسؼ كزيف بأحسف النحت كالحجارة جامع كبير كس
كما كاف لممكحديف أثر كبير في عمراف مدينة مراكش حيث قاـ عبد المؤمف ثاني     

خمفاء المكحديف ببناء جامع كبير فييا بعد ىدـ الجامع الذم بناه المرابطيف ككسعو فيما بعد 
 .(85)حفيده الخميفة المنصكر كزينو باألعمدة التي جمبت مف إسبانيا

ف كاف قد تـ ككؿ ذلؾ العمراف الذم تمثؿ ببن     اء المدف كغيرىا مف المرافئ العامة كا 
بفضؿ دكافع شخصية مف قبؿ مؤسسييا فال ينتقص منيا بأف تككف أثران إيجابيان كاضحان عمى 
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حياة العرب المسمميف في كافة البالد التابعة لمدكلة العربية اإلسالمية كبالد المغرب العربي 
 داء اإلسالـ .بكجو خاص التي جعمت منو قكة تقؼ بكجو أع

 رابعًا:الجانب اإلداري:
اىتـ كالة المغرب العربي منذ كقت مبكر بالتنظيمات اإلدارية لمبالد كذلؾ ليسيؿ ليـ     

عممية إدارتيا بشكؿ جيد كيمكنيـ ذلؾ بالتفاىـ مع سكاف البالد الذيف ينتمكف إلى قبائؿ 
-22عقبة بف نافع اإلكلى) مختمفة ، فبدأ االىتماـ بالجانب اإلدارم منذ بداية كالية

كالتي تعد أكؿ التنظيمات اإلدارية في  عندما قاـ ببناء مدينة القيركاف ـ(625-622ق/22
بالد المغرب إذ كضع القائد عقبة بف نافع خططان لبنائيا إذ قسـ بنائيا إلى عدة أقساـ كمنيا 

لمحيطة بيا عمى القبائؿ ، كمف ثـ قاـ بتقسيـ األرض ا(52)بنائو لممسجد الجامع ثـ دار اإلمارة
، كيذكر (51)العربية التي دخمت المغرب معو لبناء مساكنيا كجعؿ لكؿ قبيمة منيـ مكاف معيف

 . (50)أف قبيمة فير سكنكا الجية الشمالية مف المسجد الجامع
ـ( كثيران بالجانب اإلدارم 656-655ق/86-25)كما اىتـ الكالي حساف بف النعماف    

د المغرب إلى كحدات إدارية ، كذلؾ بعد إف قاـ بقضائو عمى الركـ ك كيعد أكؿ مف قسـ بال
الكاىنة قاـ بتنظيـ مدينة القيركاف كأعاد بناء مسجدىا الجامع كتكسعتو نظر إلى االىتماـ 

، فقاـ بتقسيـ البالد إلى عذة أقساـ فكاف القسـ األكؿ منيا إقميـ (55)بالتنظيـ اإلدارم كالمالي
كيمتد مف ساحؿ البحر إلى زكيمة ك قاعدتو مدينة برقة ككانت تسكنو برقة كما يتصؿ فيو 
 .(55)بعض القبائؿ البربرية

كيشمؿ طرابمس كتكنس كالزاب كجعؿ -افريقية–أما القسـ الثاني فيك المغرب األدنى     
أما القسـ الثاني ىك المغرب األكسط الذم يمتد مف ، أما القسـ اآلخر  (52)قاعدتو القيركاف

، ككانت تسكنو القبائؿ  حتى كادم ممكية كجباؿ تازة غربان كقاعدتو مدينة تممسافتاىرت 
 .(56)البربرية زناتة كمغراكة كمطغرة 

أما القسـ األخير ىك المغرب األقصى كيمتد مف كادم ممكية شرقان حتى المحيط      
ف الدكاكيف ألكؿ ، كذلؾ مف تنظيماتو أنو قاـ بتدكي(52)االطمسي غربان كالبحر المتكسط شماالن 

 .(58)مرة في المغرب كقاـ بتعريبيا ككضع الخراج كالجزية عمى مف لـ يسمـ
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فقد جعؿ المغرب في  ـ(215-222ىػ/52- 86) أما الكالي مكسى بف نصير    
كاليتيف األكلى المغرب األكسط كقاعدتو طنجة كعيف عمييا طارؽ بف زياد كالثانية كالية 

 .(55)افالمغرب األقصى كقاعدتو تممس
ـ( كثيران بالجانب 251-255ق/105-116)كذلؾ اىتـ الكالي عبيد اهلل بف الحبحاب   

اإلدارم في بالد المغرب كذلؾ عندما زاد بعض التقسيمات اإلدارية عمى البالد، إذ قاـ بتقسيـ 
بالد المغرب األقصى إلى قسميف كىما السكس األدنى كىك طنجة كما يمييا كعيف ابنو 

 . (122)عامالن عمييا ، كالسكس األقصى ككلى عميو حبيب بف أبي عبيدة الفيرمإسماعيؿ 
كبيذا نجد إف كالة المغرب العربي قد عممكا جاىديف عمى تنظيـ البالد إداريان ككاجيكا     

بذلؾ صعكبات كبيرة ألنيـ لـ يجدكا ىناؾ تنظيمات إدارية معمكؿ فييا مف قبؿ في تمؾ البالد 
أف يبذلكا ما بجيدىـ إلقامة تمؾ التنظيمات بكقت مبكر كظؿ معمكؿ فييا  األمر الذم قد جعؿ

 عمى مدل العصر اإلسالمي في المغرب العربي.
 االحاالت

 

                                                 

 5ص/1ج( ابف عذارم ، البياف المغرب ، 1)
فتكح مصر كالمغرب،بال.ط،)مكتبة ـ(،821ق/022بف عبد اهلل)ت: ابف عبد الحكـ ،أبك القاسـ عبد الرحمف(0)

؛ النكيرم، نياية األرب ، 16ص/1ج؛ ابف عذارم ، البياف المغرب ،  ص001،،ق(1512الثقافة الدينية،
 12/ص05ج

؛  055صـ(،1588، )دار كمكتبة اليالؿ ، بيركت ،1، فتكح البمداف، طـ(850ق/025البالذرم، أحمد بف يحيى )ت:(5)
 .11/ص05؛ النكيرم، نياية األرب، ج1/16ابف عذارم ، البياف المغرب ، 

ـ(، تاريخ، تحقيؽ: أكـر ضياء 825ق/052عمرك خميفة بف خياط الشيباني)تابف خياط ،أبك (5)
 .50؛الثعالبي ،تاريخ شماؿ أفريقيا، ص  028،صق(1552،)دار القمـ ،بيركت،0العمرم،ط

 
)ت(2) ـ(، الكامؿ في التاريخ، تحقيؽ:عمر عبد 1055ق/652ابف األثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر

؛ كينظر : السامرائي كآخركف ،  65ص/5ج ـ(،1552تاب العربي،بيركت،،)دار الك1السالـ تدمرم،ط
 .65 صتاريخ المغرب العربي ،

 .  128ص/ج1؛ ابف تغرم بردم ، ، النجـك الزاىرة ،  05ص/1ج( ابف عذارم ، البياف المغرب ، 6)
؛ كينظر:  128ص/1ج؛ ابف تغرم بردم ، النجـك الزاىرة ، 05ص/1ج( ابف عذارم ، البياف المغرب ، 2)

 .16اإلسحاقي، كالة المغرب،ص
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مؤنس ، معالـ تاريخ  ؛120ص/1؛ ابف تغرم بردم، ،النجـك الزاىرة، ج006ابف خياط، تاريخ، ص(8)
 .22 ص؛ السامرائي كآخركف ، تاريخ المغرب العربي ، 125 صالمغرب ،

طو، الفتح كاإلستقرار، ؛ 120ص/1؛ ابف تغرم بردم، النجـك الزاىرة، ج006ابف خياط ، تاريخ ، ص(5)
 .16؛ اإلسحاقي، كالة المغرب العربي،ص116ص
صغيرة بأقصى أفريقية بينيا كبيف بجاية ثالثة أياـ كىي قميمة الماء؛ ياقكت الحمكم، ( ميمة : مدينة 12)

 . 055/ص2معجـ البمداف،ج
 . 000ص( ابف عبد الحكـ ، فتكح مصر كالمغرب ، 11)
كالعيكف.   األنيار، عمييا سكراف مف الحجر ، كثيرة  أكراس( باغايو : مدينة كبيرة تقع عند اقداـ جباؿ 10)

 . 125زىة المشتاؽ،ص،  اإلدريسي
 .05ص/1ج؛ ابف عذارم ، البياف ،  51صكالمغرب ، ةافريقي( الرقيؽ القيركاني ، تاريخ 15)
، السالكم، 052/ص5ج،  العبرابف خمدكف ،  ؛51الرقيؽ القيركاني، تاريخ أفريقية كالمغرب،ص( 15)

 .152/ص1اإلستقصا ،ج
مف ثالث مائة قرية كميا عامرة .  أكثر( آذنو : مدينة مشيكرة تبعد عف المسيمة بأربعة مراحؿ ، كحكليا 12)

 .55ص/ج1،اإليماف؛ الدباغ ، معالـ 50صكالمغرب ، افريقيةينظر : البكرم ، المغرب في ذكر تاريخ 
 . 55ص/1ج، اإليماف؛ الدباغ ، معالـ  50صالقيركاني ، تاريخ افريقية كالمغرب ،الرقيؽ ( 16)
 .05ص/1 ج( البياف المغرب ،12)
؛ ابف عذارم ، البياف المغرب ،  1/22، اإليماف؛  الدباغ ، معالـ  5/028ج( ابف األثير ، الكامؿ ،18)

1/50  . 
 .   06( قرشانو : عمى مسافة أثنى عشر ميؿ مف القيركاف ، البكرم ، المغرب ، 15)
ابف خمدكف ، ؛552/ص0؛ ابف اآلبار، الحمة السيراء،ج028/ص5ابف األثير، الكامؿ في التاريخ،ج( 02)

 . 155ص/ج6العبر ، 
ينظر:  ؛025ص/5ج، الكامؿ ،  األثير؛ ابف  008صكالمغرب ،  مصر( ابف عبد الحكـ ، فتكح 01)

 .15االسحاقي، كالة المغرب،ص
؛  25-20 صالضياؼ ، إتحاؼ اىؿ الزماف  ، أبيابف  ؛55ص/1ج( ابف عذارم ، البياف المغرب ، 00)

 .  50ص، كاألندلسمؤنس ، معالـ تاريخ العرب ؛  012 ص /1،جعبد الحميد ، تاريخ المغرب كاالندلس
؛ ابف عذارم ،  58ص/1ج، رياض النفكس ، المالكي؛008ابف عبد الحكـ،فتكح مصر كالمغرب،ص( 05)

 .  62 ص /1 ج،اإليماف؛ الدباغ ، معالـ  55ص/1جالبياف المغرب ،
؛ النكيرم ، نياية  55 ص /1 ج ؛ الدباغ ، معالـ االيماف ، 12 ص /1 ج ( المالكي ، رياض النفكس ،05)

 .  15 ص / 05 ج اإلرب ،
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؛ النكيرم ، نياية اإلرب  55ص/1ج، اإليماف، معالـ ؛ الدباغ  12ص/1ج( المالكي ، رياض النفكس ،02)
 .  15ص/ 05 ج،

؛ الدباغ ،  512ص/5ج، في التاريخ ، الكامؿ األثير؛ ابف  ص58/ج1( المالكي ، رياض النفكس ،06)
 .  52ص/1 ج؛ ابف عذارم ، البياف المغرب ،62ص/1ج، اإليمافمعالـ 

 .   522/ص5الحمكم، معجـ البمداف،جمف نكاحي أفريقية ؛ ياقكت ( صطفكرة : مدينة 02)
الحمكم ، ياقكت ( بنزرت : مدينة بأفريقية بينيا كبيف تكنس يكماف كىي مف نكاحي صطفكرة . ينظر : 08)

 .   158ص/2جالبمداف ، 
 . 61ص/1ج، اإليماف؛ الدباغ ، معالـ  55ص/1جرياض النفكس ، المالكي،( 05)
 .52ص/1جغرب ،م؛ ابف عذارم ، البياف ال 516ص/5ج،  في التاريخ ، الكامؿ األثير(ابف 52)
دىيا بنت ماتيو بف تيفاف بف بارك بف مصكسرم بف افرد بف كصيال بف جراك ، كرثت رئاسة الكاىنة: (51)

الكينة كالمعرفة معرفة بكاف ليا  كسميت بالكاىنة نسبةن إلى إنيا قكميا مف جراكة بعد كفاة زكجيا عف كلديف
 . 255/ص 1السراج ، الحمؿ السندسية ،ج؛ 10/ص2جالعبر ،  ابف خمدكف، ،بالسحر كاعماؿ الشعكذة

 .55ص؛ الرقيؽ القيركاني ؛ تاريخ افريقية ك المغرب ، 008ص( ابف عبد الحكـ ، فتكح ،50)
دينار ،  أبي؛ابف  52ص/1 ج؛ ابف عذارم ، البياف المغرب،22ص/1 ج( المالكي ، رياض النفكس ،55)

 .16صالمؤنس ،
؛ خطاب ، قادة فتح 51/ص1؛ابف عذارم، البياف المغرب،ج005/ص0قتيبة، اإلمامة كالسياسة،جابف ( 55)

 .051ص/1جعبد الحميد ، تاريخ المغرب العربي ،  ؛21صالمغرب ،
؛ ابف عذارم ، البياف 01ص/5ج، الكامؿ ، األثيرابف ؛050ابف عبد الحكـ، فتكح مصر كالمغرب،ص ( 52)

 .051ص/1ج، تاريخ المغرب العربي ،؛ عبد الحميد  55ص/1جالمغرب ،
؛ ابف عذارم ، البياف المغرب ،  008صالبالذرم ، فتكح البمداف ،؛525ابف خياط،تاريخ،ص( 56)

 .22ص؛ خطاب ، قادة فتح المغرب ،52ص/1ج
:سالـ كالعبادم، تاريخ البحرية اإلسالمية في ؛ كينظر  052/ص0،ج( ابف قتيبة ، اإلمامة كالسياسة 52)

 .05ـ(، ص1565،)دار النيضة العربية ،بيركت،1كاألندلس،طالمغرب 
 056، 016ص/28جالحمكم ، البمداف ،  ياقكتينظر : األندلس؛في شرقي  تيف: جزير  كمنكرقة ( ميكرقة58)

. 
عذارم ،  ف؛ اب6مجمكعة ،  أخبارمؤلؼ مجيكؿ ، ؛050ابف عبد الحكـ، فتكح مصر كالمغرب، ص ( 55)

العالـ  ،؛ كحالو ، عمر رضا  66ص، األندلسبنظر مؤنس ، فجر ؛ ك  2ص/0 جالبياف المغرب ،
 .(  1528، )دمشؽ :  0اإلسالمية،ط، مختصر تاريخ الدكلة   اإلسالمي

سالـ كالعبادم، تاريخ ؛   052ص/12 ج؛ ابف عساكر ، تاريخ دمشؽ ، 508،ص( ابف خياط ، تاريخ 52)
 .55البحرية اإلسالمية في المغرب كاألندلس،ص
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؛ عبد الحميد، تاريخ  58سالـ كالعبادم ، تاريخ البحرية اإلسالمية في المغرب كاألندلس، ص:  (؛ينظر51)
 .110ص، تاريخ المغرب العربي ، كآخركفالسامرائي ؛ 1/026المغرب العربي ، 

؛ سالـ كالعبادم ، تاريخ البحرية اإلسالمية في المغرب ؛ ينظر :21/ص1ابف عذارم، البياف المغرب،ج( 50)
 .55كاألندلس، ص

سالـ كالعبادم ، ؛ 21/ص1؛ابف عذارم، البياف المغرب،ج5/005األثير، الكامؿ في التاريخ،ج( ابف 55)
 .55تاريخ البحرية اإلسالمية في المغرب كاألندلس، ص

 .55سالـ كالعبادم ، تاريخ البحرية اإلسالمية في المغرب كاألندلس، ص(ينظر :55)
 .110صلعربي ،السامرائي ،تاريخ المغرب ا؛  

 .121؛ سالـ كالعبادم،تاريخ البحرية اإلسالمية في المغرب كاألندلس،ص022/ص5( ابف خمدكف،العبر،ج(52
؛ سالـ كالعبادم،تاريخ البحرية اإلسالمية في المغرب 120/ص1( ابف عذارم،البياف المغرب،ج(56

 .121كاألندلس،ص
؛ النكيرم، نياية 120/ص1عذارم،البياف المغرب،ج؛ابف 581/ص0( ابف اآلبار،الحمة السيراء،ج(52

 .112،ص05األرب،ج
؛ سالـ كالعبادم،تاريخ البحرية اإلسالمية في المغرب  112،ص05( النكيرم، نياية األرب،ج(58

 .121كاألندلس،ص
؛ ينظر: سالـ كالعبادم،تاريخ البحرية اإلسالمية في المغرب  112،ص05( النكيرم، نياية األرب،ج(55

 .125-120؛ مؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس،ص 116س،صكاألندل
 .028/ص5؛ ينظر: عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي،ج155( ابف، أبي زرع، األنيس المطرب،ص(22
 .8/ص1؛ ابف عذارم، البياف المغرب،ج152( ابف عبد الحكـ،فتكح مصر كالمغرب، ص(21
 .05أبي دينار، المؤنس في أخبار أفريقية كتكنس،ص/ص؛ابف 0( ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج(20
 .000( فتكح البمداف، ص(25
 .165( حمكدة، تاريخ المغرب ،ص(25
؛حمكدة، تاريخ المغرب 11/ص1؛ابف عذارم، البياف المغرب،ج10/ص1المالكي، رياض النفكس،ج ((22

 .55؛ طو ، الفتح كاالستقرار،ص 165،ص؛
؛ أبك عبية، مكجز عف  155/ص1السالكم، االستقصا، ج؛16/ص1(ابف عذارم، البياف المغرب،ج(26

 .125؛ طو ، الفتح كاالستقرار،ص15/ص1؛عناف ، دكلة اإلسالـ،ج62الفتكحات اإلسالمية،ص
؛السالكم، 001؛ابف عبد الحكـ، فتكح مصر كالمغرب،ص011ابف خياط، تاريخ،ص ((22

 .155/ص1االستقصا،ج
 . .02لمسممكف في المغرب كاألندلس،ص؛ زيتكف، ا 162حمكدة، تاريخ المغرب ،ص؛ ((28
 .00/ص05؛النكيرم، نياية األرب، ج15/ص1ابف عذارم، البياف المغرب،ج ((25
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 .51-52؛مؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس، ص050القزكيني، آثار البالد كأخبار العباد، ص ((62
 .155/ص6ج؛ابف خمدكف، العبر، 022/ص5ابف األثير، الكامؿ في التاريخ،ج ((61
ما صنعت؟ أتيت إلى رجؿ جبار فى "؛ ككرد عند النكيرم أنو قاؿ 155/ص6ابف خمدكف، العبر، ج ((60

 .52/ص05" ؛ ينظر:نياية األرب، جقكمو كبدار عزه، كىك قريب عيد بالّشرؾ، فأفسدت قمبو
؛ حمكدة، تاريخ 22/ص5؛السالكم ، االستقصا،ج50/ص1ابف عذارم، البياف المغرب،ج ((65

 .166المغرب،ص
 .166؛ ينظر: حمكدة، تاريخ المغرب،ص156مجيكؿ ،االستبصار،ص ((65
؛ ابف خمدكف، 58،ص1؛ابف عذارم، البياف المغرب،ج512/ص5ابف األثير، الكامؿ في التاريخ،ج ((62

 .122/ص1؛ السالكم، االستقصا، ج155/ص6العبر، ج
 .52تاريخ افريقية كالمغرب،ص ((66
 .55/ص1لمغرب،جابف عذارم، البياف ا ((62
 .58،ص1؛ ابف عذارم، البياف المغرب،ج02ابك العرب، طبقات،ص ((68
 .02ابك العرب، طبقات،ص ((65
 كمابعدىا.02ابك العرب، طبقات،ص ((22
 .58،ص1؛ ينظر: ابف عذارم، البياف المغرب،ج01طبقات،ص ((21
؛ابف 60أفريقية كالمغرب، ص؛الرقيؽ القيركاني ، تاريخ 051ابف عبد الحكـ ، فتكح مصر كالمغرب،ص ((20

 .122/ص1؛ السالكم، االستقصا، ج 58،ص1عذارم، البياف المغرب،ج
، طو ،الفتح 052؛ ابك العرب، المحف، ص005( ابف عبد الحكـ، فتكح مصر كالمغرب، ص(25

، ينظر: أحمد ، نيمة شياب، المغرب العربي في عيد عقبة بف نافع الفيرم دراسة 118كاالستقرار،ص
 .125-120،ص1582رسالة ماجستير غير منشكرة، مقدمة إلى كمية اآلداب ،جامعة المكصؿ،سياسية، 

 .15/ص1( البياف المغرب،ج(25
 .02-15/ص1( ابف عذارم، البياف المغرب،ج(22
،  52؛ ينظر: مؤنس،، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس،ص005( ابف عبد الحكـ، فتكح مصر كالمغرب،ص(26

 .12اإلسحاقي ،كالة المغرب،ص
؛ ينظر: مؤنس،، فتح العرب 515/ص1؛ابف خمدكف،العبر،ج52/ص1( ابف عذارم، البياف المغرب،ج(22

 .065-060لممغرب،ص
( أدس: البحر الذم يقع عمى ساحؿ تكنس في أفريقية كيقاؿ لو رداس كىك اسـ مكضع كالقرية؛ ياقكت (28

 .025/ص5الحمكم،معجـ البمداف، ج
 .065لممغرب،ص( ينظر: مؤنس، فتح العرب (25
 .582؛ الحميرم،الركض المعطار، ص26/ص1( المالكي، رياض النفكس،ج(82
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 .065( فتح العرب لممغرب،ص(81
 .182/ص15؛ الذىبي ،تاريخ اإلسالـ، ج518/ص2( ابف األثير، الكامؿ في التاريخ، ج(80
القديـ نسبةن إلى ؛ كيذكر ابف عذارم: إنيا كانت تسمى القصر 22/ص5( اقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج(85

 . 50/ص1المكاف التي بنيت عميو،ينظر : البياف المغرب، ج
 ..051( فتكح البمداف، ص(85
، ينظر: سالـ ، 085/ص5، ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج 126/ص1( ابف عذارم،البياف المغرب،ج(82

 ..555/ص0المغرب الكبير، ج
 .026/ص5ر ، ج، ابف خمدكف، العب050( البالذرم، فتكح البمداف،ص(86
؛ النكيرم، نياية 22/ص5؛ ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج625/ص0( البكرم، المسالؾ كالممالؾ، ج(82

 .65/ص05األرب،ج
ق(،ص 1555( الكزاف،الحسف بف محمد، كصؼ أفريقيا،ترجمة: عبد الرحمف حميدة، بال.ط،)الرياض، (88

 .025/ص5؛ ينظر: عبد الحميد،تاريخ المغرب العربي،ج 158-155
 .155( الكزاف،كصؼ افريقيا،ص(85
 .05/ص05؛ النكيرم، نياية االرب، ج01/ص1( ابف عذارم ، البياف المغرب،ج(52
 .55/ص1؛ أبك ضيؼ ، أثر القبائؿ العربية،ج186/ص1( عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي،ج(51
؛ ينظر :أبك 05رب،ص؛ المغرب في ذكر بالد أفريقية كالمغ625/ص0( البكرم، المسالؾ كالممالؾ،ج(50

 .22-55/ص1ضيؼ، أثر القبائؿ العربية،ج
 .25( مؤنس،معالـ تاريخ المغرب كاألندلس ،ص(55
 .25؛مؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس،ص55( اإلصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، ص(55
؛ السالكم، االستقصا، 25/ص1؛ابف خمدكف ، العبر، ج016( المقدسي ، احسف التقاسيـ ،ص (52
 .12،ص1؛ عناف، دكلة اإلسالـ،ج102ص/1ج

؛ ينظر :مؤنس، معالـ تاريخ 102/ص1؛ السالكم، االستقصا، ج2/ص1ابف عذارم، البياف المغرب،ج (56)
 ..188؛ حمكدة، تاريخ المغرب، ص22المغرب كاألندلس،ص

 .22؛ مؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس، ص 102/ص1السالكم، االستقصا،ج (52)
؛ السالكم، 58/ص1؛ ابف عذارم، البياف المغرب، ج005الحكـ، فتكح مصر كالمغرب، صابف عبد  (58)

 .026؛ مؤنس، فتح العرب لممغرب،ص 102/ص1االستقصا،ج
 .60-61ينظر: مؤنس، معالـ تاريخ المغرب كاألندلس،ص (55)

 .188؛ حمكدة، تاريخ المغرب،ص21/ص1ابف عذارم، البياف المغرب،ج(122)
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