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:ممخص
ًإن ذاسٔخ انمغشب األَسط انعسكشْ فٓ انعصش انُسٕط ما صال فٓ حاخح إنّ دساساخ فٓ تعض مُايضٕع
رضضشجأ رنض ين ٌضضزي األتحضضاز،انٍامضضح انرضضٓ نض ذثضضشص فضضٓ كراتضضاخ َيتحضضاز انذاسسضضٕه ندضضٕ انمغضضشب األَسضضط فضضٓ ٌضضزي ان
.ٕح،اوصثد حُل انىشأجأ َانركُٔه َركش كشَوُنُخٕا معاسكً ييف إنّ رن يوٍا قذمد تمىاٌح كالسٕكٓ َص
ث إن قشاءج مصادس انعصش انُسٕط فٓ ذاسٔخ انمغشب األَسط َانرٓ صَدذىا تئشاساخ كثٕشج حضُل خُاوضة مدٍُنضح
فٓ ٌزا اندٕ اتشصٌا قضٕح االحرشاف َمذِ حضُسي فٓ انمؤسسح انعسكشٔح نهمغشب األَسط فضٓ انعصضش انُسضٕط
عىذ انشسرمٕٕه َانحمادٕٔه َانضٔاوٕٕه كىمارج ٔمكه ذقضذٔمٍا فضٓ ٌضزا ار ضاس نمضا َصضهد إنٕضً ٌضزي انضذَل فضٓ مدضال
عصشوح َاحرشاف خٕ انمغشب األَسط أإنّ يْ مذِ كان خٕ انمغشب األَسط ٔمه معإٔش َمظاٌش االحرشاف
. رشج انُسٕطح؟،انعسكشْ فٓ ان
ٕمه خالل اسرقشاءوا نهىصُص انراسٔخٕح َخذوا انعذٔذ مه انمظاٌش انرٓ ذثٕه مذِ االحرشافٕح انرٓ َصضم إنٍٕضا خض
:انمغشب األَسط مه انىاحٕح االسرشاذٕدٕح َانركرٕكٕحأ ٔمكه إخمانٍا فٓ انىقا اٖذٕح
. جيش المغرب األوسط،. المؤسسة العسكري لممغرب الوسيط،. االحتراف:الكممات المفتاحية

Abstract:
- The history of the middle Maghreb military in the middle age still in need for further studies in some
of its important subjects which Doesn't appear in the writings and searches of the Algerian army '
scholars in that period.
- This because those researches has been conducted on the establishment , the forming and its Battle's
chronology, in addition that this researches were given in a classical descriptive methods .
- Then by reading the sources of middle age in the history of the the middle Maghreb which informed
us with many signs about unknown sides of this army ,most important among them is the statement of
army proficiency and its presence in the Military in the middle age , in the battlefields of Rostémides,
Hammadids, and Zianid as a status model which could be giving in the discourse to which proficiency
and progressive extent of the middle Maghreb army reached by these countries .
- To which extent the the middle Maghreb army had the military criteria and proficiency level in
middle age ?
Through reading the historical context, we found many aspects which signifies the extent of the
professionalism the middle Maghreb military has reached at tactical and strategic levels, can be
gathered as following
Keywords: professionalism., the middle Maghreb military., army., middle age.

: االستعراضات العسكرية وفوبيا القوة-1
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تشكل االستعراضات العسكرية مظير من مظاىر تفوق وتطور الدولة ونضجيا التنظيمي فيو
نوع من االحتفال تقوم بو الدولة إلبراز قدراتيا الحربية ،وذلك بالقيام باستعراض فنون القتال وتدريبات
عمى شكل خطط حربية كالمبارزة والفروسية والرمي و كيفيات التعبئة وأشكاليا

1

لم تكن ىذه االستعراضات غائبة في المنظومة العسكرية لمجزائر في العصر الوسيط ،فالدولة
الرستمية كانت تيدف من ىذه االستعراضات إلى إعطاء سند لوجستيكي لألدارسة لتأمينيم وىو إرسال
رسالة مشفرة لمجيش والسمطة العباسية التي وقف الرستميون الند لمند في مواجيتيم كما كان ييدفون
االستعرضات جمع كبير من ساكنة
ا
كذلك إلى إرىاب المتمردين وقمعيم وتخويفيم 2وكان يحضر ىذه
تييرت التي انبيرت بالمستوى الذي وصل إليو الجيش الرستمي في فنون قتالو من ذلك انبيرىا بأيوب بن
العباس الذي برع في أساليب القتال وفنون الفروسية ،حيث أىمتو بنيتو الجسدية لمقيام بحركات تدريبية
استعراضية مدىشة 3.وىذا االستعراض كان يقام أمام اإلمام عند الرستميين حيث كان في تنظيم محكم
وانضباط وترتيب.

4

أما في العيد الزياني فقد اعتنى مموك الدولة الزيانية بيذا العنصر ويبدو ذلك في عيد الرجل
العسكري يغمراسن بن زيان حيث أقام الجيش الزياني داخل تممسان عروضا عسكرية حضرىا السمطان
وكبار رجال الدولة والعامة واليدف منيا رفع معنويات الساكنة و إبراز قوة الدولة والسمطان كما كان
السالطين الالحقين يقوم بيذه االستعراضات في الكثير من المناسبات من أجل تفقد عدة الجيش وقدرتو
القتالية واستعداداتو "بممعب الدمينة" حيث يحضر الساكنة

5

ولعل االستعراض الذي أقامو السمطان أبو حمو موسى الثاني سنة 767ىـ1365/م بالساحة الفسيحة
الموجودة شمال أسوار تممسان والتي تسمى "بالمنية" حيث كان السمطان يجمس في سرادقة يراقب
االستعراض من أعمى اليضبة عمى بسيط مستو قد اصطفت بو العديد من الكتائب عمى مختمف أنواعيا
عمى مد البصر حاممين السالح في زي جميل تحسبيم المزىرات ووسط كل كتيبة يوجد فنيين من الجمد
الوشي وخمخل المجين يخظمو سمسمة من الفضة وبيم غممان يرتدون أقبية الحرير الممون وعميو ىودج
محمي بأنواع الحمل برز منو فتاة عمى جانب كبير من الجمال تغني بأشعار زناتية رائعة تبعث الشجاعة
والحماس وترفع ىمم الجند. 6
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ونقل لنا صاحب كتاب البستان في دولة بني زيان استعراضات أبو حمو الزياني "وأمر المولي
أبو حمو بركوب جيشو المنصور ثم أخرج الطبول والعالمات وأمر أىل تممسان بالزينة والخروج وركب
الجيش في أحسن استعداد وخرجت تممسان كميا تشيد ىذا االستعراض العظيم وتنضر لمسمطان ومركبو
الباىر وجيشو".

7

فيذه الكتائب تصول وتجول في تنظيم بديع وحسن حيث تتقدم إلى ىضبة السمطان لمتحية
والسالم عميو ثم يبدأ استعراض الفنون القتالية إلى غروب الشمس

8

لقد كانت االستعراضات التي يقوم بيا جيش المغرب األوسط في العصر الوسيط تحدي كبير في
إبراز القوة والردع عمى كل المتمردين والخصوم واألعداء ،حيث تيدف ىذه االستعراضات إلى بث
الطمأنينة في نفوس الساكنة واحتواءىا وجعل الجيش قريب منيا وكذا إخافة الخصوم ،كما بينت ىذه
االستعراضات المحمة في جيش المغرب األوسط في عصره الوسيط بين المحمي والوافد وبين العسكري
والمدني وانصيارىا كميا في بوتقة حماية األرض.

9

وبينت كذلك الوقوف عمى المستوى النفسي الذي وصل إليو الجندي لممواجية والتحديات
والطوارئ وكذا التعرف عمى الجوانب التحضيرية لمفرد عقميا وجسديا

10

ولعل باب القرماديين بتممسان قد احتضن جل ىذه االستعراضات ومنو الخروج لمحرب

11

- 2االهتمام بجهاز المخابرات:
ونقصد بو الجوسسة وتسمي في العصر الوسيط بالعيون ولقد أولتيا المؤسسة العسكرية أىمية
بالغة بالنظر لحساسية الجياز وأىميتو في تحقيق األمن و ديمومة الدولة ،فالعيون ىي تأتي بالمعمومات
المطموبة عن جيش العدو أو المتمردين والخصوم وىذا قصد رسم خطة لمواجية كل االحتماالت

12

ويخضع أصحاب ىذه المأمورية إلى معايير انتقالية كالمياقة البدنية والشجاعة والسالمة من األمراض
والذكاء وآن يكون عارفا بمسان أىل البالد والقدرة عمى التمثيل والتمون والتخفي وذي حدس وفراسة فميمة
العيون ىي البحث والتفتيش عما يخفي من األخبار والمعمومات السرية الخاصة بالعدو

13

وقد أولت المؤسسة العسكرية في المغرب األوسط في العصر الوسيط عناية كبيرة بيذا الجياز وقد قدمت
لنا المصادر مخابراتي مدىش في العيد الزياني خاصة في عيد أبو حمو موسى الثاني الذي عمل عمى
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تطويره حيث يؤكد عمى ضرورة حضور العيون ويقظتيا دون انقطاع ليال ونيا ار وضرورة االستفسار عن
جزئيات األحداث ومن ثمة ينقمون خطط العدو والخصوم التي من خالليا استراتيجية المواجية

14

كما يسوق لنا ابن مرزوق التممساني عمى اختراف الجواسيس الزيانية مدينة فاس حيث كانت
تتخذ من بين أحمد بن القاسم بن الحاج مرك از لالجتماع والتخطيط بفاس

15

ثم أن كثرة خصوم الدولة

الرستمية جعميا تيتم بالجوسسة لمحفاظ عمى األمن ومواجية األعداء وأصحاب المذاىب المعادية ،ليا
حيث كان ىذا العمل الشغل الشاغل لعبد الرحمان بن رستم

16

ولعل وضعية ىذا الجياز لمجزائر في

العيد الفاطمي قد تجعل الباحث مندىشا ومتعجبا لما وصمت إليو وىو نظام الشجرة ،حيث يتفرع عن
الميدي عنصرين وكل عنصر من العنصرين يتفرع عنو عنصرين وىكذا إذا كشف أمر عنصر معين فال
يمكن أن يصل إلى الرأس المدبرة وىو الميدي ولعل ىذا النظام تشتغل عميو إسرائيل حاليا وأكثر تأث ار
بو

17

ما يثبت احترافيتو ىو إنقاذ يغمراسن بن زيان من محاولة اغتيال في إحدى االستعراضات العسكرية

سنة 652ىـ

18

 -3االستثمار في األقميات ذات الخبرة العسكرية:
بالرغم من وجود قوات نظامية في الجيش الحمادي والزياني والرستمي إال إن المؤسسة العسكرية
استثمرت في عناصر أخرى لتطوير القدرات القتالية لمجيش وجعميا مسايرة لمتطورات آنذاك ،واليدف منيا
ىو االستفادة من خبراتيا العسكرية والتسمحية من ذلك استثمارىا في القبائل الصنياجية التي امتازت
بعناصر أكثر احترافية في استعمال القوس فتميزوا بقواسين ميرة بسيام مريشة ذات أسنة فوالذية وىذا ما
نالحظو في فرقة الجيش الحمادي والتي تمثل القوة الضاربة لمجيش ومركزىا القمب.

19

كما وظفت المؤسسة العسكرية كذلك خبرات العرب الياللية وما تميزوا بو من فنون قتالية مقابل
اعطاءات مالية وتعمل عمى شكل كراديس حيث تحمل كل قبيمة عربية راية خاصة بيا تكتب عمييا
عادة شعارات دينية لمتحريض والحماسة واختير لكل فرقة لون تتميز بيا ،حيث استفاد منيم بمقين بن
محمد في إغارتو عمى المغرب األقصى كما وظفيم الناصر بن عمناس في اليجوم عمى إفريقية

20

اشتير ىذا العنصر العربي بالمبارزة إلبراز البطولة فيي فضاء إلثبات األنا ونيل إعجاب السمطة
خدماتيا فيناك تنوع في المبارزة الياللية من ذلك مواجية الخصم بسخرية وتيديد وافتخار ميما كانت قوة
الخصم

21

وىي استراتيجية مدىشة تثير اإلعجاب ألنيا ذات خبرة حربية طويمة في التمرن عمى القتال
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وفنونو والتي أضافت الكثير في حركية المؤسسة العسكرية الحمادية والزيانية ،كما استثمروا في فرقة
السوادن وىم عناصر عن العبيد الذين يجمبون من بالد السوادن تضم الوصفات واألعالج حيث تميزوا
بالشجاعة وقدرة التحمل أثناء القتال بسبب مؤىالتيم البدنية العالية ،حيث يخضعون لمتدريبات المختمفة
وقد ألف منيم الحماديون قوات خاصة تالزم السمطان في حمو وترحالو

22

وعممية توظيف ىا العنصر كانت سمو بارزة في جيوش الغرب اإلسالمي ولعل إنتصار الزالقة بقيادة
يوسف بن تاشفين سنة 1086م479 ،ىـ يرجع إلى ىذه الفرقة التي كانت أكثر نوعية وحركية في
الجيش المرابطي

23

كما استثمروا في الكتائب المسيحية وتشمل فرق الروم والصقالبة وىم مجمل األسرى من النورمان
المسيحيين أو ممن اعتنقوا اإلسالم نتيجة التسامح الديني الذي مارستو الدولة الحمادية.
وقد كانوا يشكمون طوقا أمنيا لمسمطان بعد الزنوج وقد استخدموا في المعارك الداخمية ولم تشغميم
المؤسسة العسكرية الحمادية في القتال والمواجيات مع الروم حذ ار من مواالتيم ألبناء جمدتيم

24

دون أن ننسى العنصر األندلسي الذين امتازوا بتكتيك عسكري قتالي ودرايتيم بالفنون القتالية النصرانية
بحكم الجوار مع النصارى

25

ونوعا وجعمتو
إن ىذا التنوع قد استفادت منو المؤسسة العسكرية الزيانية في عصرنة جسييا كماً
ً

أكثر عطاء ومردودية فكان نموذج نوعي لمتكتيك وىذا يدل عمى تفتح المؤسسة العسكرية

26

 -4التصنيع الحربي والتسميح:
اىتمت المؤسسة العسكرية ما يعرف اليوم بميدان الصناعة العسكرية في المغرب األوسط في
العصر الوسيط كانت في محيط عسكري ىائج بإمتياز فتسابقت الدول نحو التسمح واإلحكام بالصناعة
العسكرية فإزدىرت الصناعة المعدنية كحاجة الدولة إلى التسمح وقد ساعدت المناجم التي أمدت الصناع
بالمعادن كالحديد والزئبق

27

ففي الدولة الرستمية نجد الحدادون ماىرون بعضيم محميون كما استفادوا من اليد العاممة األندلسية
بصناعة السيوف والسيام والخناجر والدروع كما انتشرت صناعة الرماح كما استعممت المناجنيق لفك
الحصارات

28
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دون ان ننسى صنع الرايات والبنود الذي ىو عبارة عن عمم كبير يعقد في طرف الرمح ويموي
عميو أما الراية فيي تعقد عمى الرمح ويترك لتحركو الريح وىي من شارات الممك باإلضافة إلى الطبول
واألبواق.

29

والسبب في وجود صناعة العديد وفرة موادىا األولية واحتياجات الدولة ليا حيث استخدمت

في صناعة األسمحة التي أقيمت في معظم الدولة الزيانية لتحقيق اكتفاء فييا من سيوف وغيرىا من
أدوات القتال.

30

- 5التدريب والكفاءات النوعية:
كان جيش باديس بن حبوس يتقن السباحة ويظير ذلك خالل مواجيتو لقوات حماد بن بمكين
الذي نزل وقواتو في الجية األخرى من واد الشمف وىو واد يمتاز بعمقو وكثرة مائو وتوعره وانحداره حيث
حمل باديس فرسو وقطع الواد فتبعو عسكره سباحة.
كما يدىشنا النويري أن في الدولة الزيرية بوجود فرقة خاصة ذات تعميم وتدريب عالي متكونة من
مائة من أوالده كميم يتقنون الفنون القتالية حتى أنو اكتفى بيم في حروبو.

31

و عممت الدولة الحمادية

عمى تأسيس جيش نظامي يتكون من األفراد يتمقون تدريبا حربيا دائما ومستمر سمما وحربا

32

 -6الموسيقى العسكرية:
ليا تأثير كبير في بث الروح الحماسية لمجندي والسر في استخدام الموسيقى العسكرية ىو
إرىاب العدو ألن األصوات اليائمة ليا تأثير عمى النفوس بالترويع وأنو أمر يحسن الوجدان لذلك يقول
إبن خمدون إن النفس عند سماعيا النظم واألصوات يدركيا الفرح ،والسرور فيصيب مزاج الروح نشوة
يستيل بيا الصعب

33

واليدف منيا ىو إثارة ىمم الجند أثناء الحرب أو صرف أذىانيم عن التفكير في

األخطار التي يتوقعونيا مثل الغناء او النشد أمام الجند حيث كانت األبواق والطبول أساس ىذه
الموسيقى.

34

- 7بحرية المغرب األوسط في العصر الوسيط بين هاجس األمن والحراك العسكري:
إن موقع المغرب األوسط البحري خاصة عمى عيد الزياني والحمادي وتعدد الخصوم ومحاولة
السيطرة عمى المتوسط دفع بيا أي تطوير القوة البحرية قصد المواجية وقد تحكمت البحرية في المغرب
األوسط في أسا ليب وفنون القتال البحري ،حيث كانت تعبئة األساطيل والتي تقسم إلى قمب وجناحين
ومقدمة وساقة وتصطف عمى ىيئة نصف دائرة حتى إذ حاول العدو االقتراب منيا أحاطت بو وطوقتو
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وكانت معارك البحرية تجري لغزو العدو في مياىو لمتحرش بو وحصاره بح ار فتبدأ عمميات االشتباك
حيث تواجو السفن بعضيا بعضا عن طريق األسيم والنار المنجنيقية ثم تقترب السفن وتحتك ببعضيا
البعض وتبدأ عمميات الطعن وقذف المخاطيف وتثبيتيا ويباشر القتال عمى ظير السفينة بالسالح الفردي
كالسيف والرمح.

35

ومن مظاىر فن الحرب البحري عند جيش المغرب األوسط نجد األعالم والرايات وألوانيا التي
مثمت قمة التنظيم والتنسيق بين الوحدات البحرية فاألحمر واألخضر واألزرق إشارات متعارف عمييا عند
القيادة وىي عبارة عن شفرات متعارف عمييا عند القيادة من خالليا يتم التعامل مع أي طارئ

36

واليدف

من القوة البحرية ىو الدفاع الساحمي الذي ىو جزء من منظومة الدفاع عن ساحل الدولة ومياىيا
اإلقميمية وليذا عممت دول المغرب األوسط الزيانية والحمادية عمى تطوير فن الحرب البحرية عن طريق
المناورة العممياتية بالسفن الحربية

37

فقد كانت تمتمك:

 الغراب :وىو من المراكب الحربية تعتمد عمى المجاديف واألشرعة الشيطيات  ،مفرد شيطي ونوعالزوراق يتخذ لإلستطالع ونقل األخبار ويكون عمى رأس األساطيل لصغر حجمو واستخدامو المكثف
لممجدفين.
 المسطحات :ىي سفن كبيرة تبحر خمف المراكب الصغيرة النقاذىا في حالة الخطر -الطرادات :مفرد طرادة أو طريدة ،وىي سفن سريعة الحركة خصصت لحمل المقاتمين والمؤن

38

 -8مساهمة النخب العسكرية بالمغرب األوسط في تطوير فن الحرب في منطقة البحر المتوسط:
ويظير ذلك في العيد الزياني والحمادي حيث نجد أبو حمو موسى الثاني الزياني

39

-723

791ىـ 1389-1321 /م من أىم النخب المجتيدين في التنظير الحربي ولعل ذلك تجسد في كتابة
واسطة السموك في سياسة المموك الذي يعتبر موسوعة حقيقية في فن السياسية والحرب الناجحة واليدف
منو تطوير المؤسسة العسكرية الزيانية

40

أما عن مصادر ومرجعيتو تنظيره العسكري يمكن حصرىا في ثقافتو التاريخية الموسوعية ويظير ذلك
من خالل اطالعو عمى التجارب األموية والعباسية والفارسية الذي يستشيد بيم في الكثير من المعارك
والخطط الحربية

41

ثم حمل بعض معارك المرنيين والحفصيين وسبب الخسارة فييا

42

كما اعتمد عمى كتاب سموان المطاع في عدوان اإلتباع إلبن ضفر الصقمي.

43
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 كذلك التجارب الميدانية ألبو حمو الزياني حيث عاشيا كجندي في ساحات المعارك فإذا كانت التجربةالسياسية مصدر تنظيره فإن التجربة العسكرية القتالية عنصر ىام ألراءه العسكرية ،لعل رحمتو إلى
تممسان حفظت لنا العديد من المعارك والمواجيات مع المرنيين

44

ومن بين مظاىر تنظيره العسكري يمكن إجماليا فيما يمي:
اىتمامو بالخيل أي طبقة الفرسان كان ليا أىمية في معاركو الحرب ويعطي عدة مواصفات ألخبار
الفرس والفارس
أسموب الحيل :يعتمد عمى التمويو كتزوير الرسائل واتقانو لحسن التصوير ويوىم بالطو كأن مرسمو من
عدوه

45

كما ركز في سيطرتو العسكرية عمى ضرورة الحضور الذىني في المعركة وىو عنصر ميم وىو
سبق زياني بإمتياز في منطقة المتوسط ،فيو يرى أن االلتفات إلى الميمنة تارة أو الميسرة تارة أخرى
يؤدي إلى شمل في التركيز ينجر عنو مشاكل كثيرة كما دعا إلى حسن التوزيع واالنتشار في الميدان
فكمما كان مرتبا كمما كان ذلك إرىابا لعدوه

46

كما حذر من األخطاء التكتيكية البسيطة والتي تعتبر قاتمة وتغير موازن المعركة وبين كذلك
أىمية الزحف واستراتيجية الصف.
وكذلك يعطينا كيفيات عن مواجية عدو موازي من حيث القوة وعدو محصن
وما نستنتجو ىو أن أبو حمو موسى الثاني سياسي وعسكري بامتياز واضعا معالم النجاح العسكري وفن
الحرب في المتوسط.
 -9طبقة الفرسان أساس منظومة جيش المغرب األوسط:
تذكر بعض الروايات أن بني عبد الواد شاركوا مع عقبة إبن نافع كفرسان 47وىذا أمر طبيعي
بالنظر إلى اشتيار المغرب األوسط بيذه الثروة منذ عيد ماسينيسا التي كانت أكثر طبا لروما نظ ار
لنوعيتيا وخفتيا.

48

أضف إلى أن األدلة التاريخية تثبت اعتناء األمازيع بالفروسية حيث ساعدتيم لبيئتيم ومعيشتيم
واقتنائيم المواشي التي تجعميم يقضون وقتا طويال عمى ظيور الخيل

49

وتميزوا بإتقان الفروسية حيث

50

وىذه الكاىنة الممكة البربرية،

يقول إبن عذارى المراكشي إن أكثر قبائل زناتة فرسان يركبون الخيل
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طاردت قوات الفتح العربي بقيادت الحسان إبن نعمان من باغاية إلى قابس ليس بالمشاة وانما بطبقة
الفرسان نظ ار لطول المسافة

51

 -01الحصار والغذاء في استراتيجيه الجيش في المغرب األوسط:
إن اتباع أسموب الحصار وتطبيقو وانجاحو يعتمد عمى دراسة ألن طول الحصار سوف يرىق
الجيش الذي يحاصر المنطقة خاصة إذا كانت المنطقة المحاصرة تتمتع بإدخار غذائي كافي وىذا ما
جعل البعض يقترح ضرورة استراحة الجيش والحصار بالتناوب.52
 لم يكن ىذا األسموب غائبا عن الجيش الزياني والحمادي فقد أمدتنا المصادر بحضور ىذا األسموبفي استراتيجية الجيش مما يدل عمى احترافيتو ومسايرتو لمتجديد التكتيك الحربي ،53وىناك أمثمة كثيرة
يقدميا لنا يحي بن خمدون في بغية الرواد حيث تجاوزت الحصارات الحمادية والزيانية أكثر من مائة
حصار 54كما مارس الجيش الحمادي والزياني أسموب حرق المحاصيل الزراعية أثناء الحصار حتى ال
يستفيد منيا الخصم المحاصر ومن ثمة تسريع استسالمو واألمثمة كثيرة.55
 -00القضاء العسكري (قراءة في التأديب):
القضاء العسكري أو ما يعرف بقضاء الجند من المواضيع المغيبة في دراسات الباحثين والتي تم
تناوليا ضمن دراسة القضاء بشكل عام في العصر الوسيط وىذا يرجع إلى عدم توفر منطمقات لدراسة
ىذا الموضوع إال أن اإلشارات التي قدمتيا لنا المصادر التاريخية يمكن أن نستأنس بيا حول الموضوع
الذي وجدناه عند األغالبة واألندلس واألمويين والعباسيين.
فالقضاة كا نوا يصطحبون مع الجند لحل مشاكميم ونزاعاتيم التي قد تحدث حول الغنائم 56خاصة
وأن الجيش الحمادي والزياني كان يضم تركيبات أثنية متعددة تحتك وتصطدم في بعض األحيان ،فيشير
يحي إبن خمدون عمى اصطحاب الجيش في عيد يغمراسن وأبو حمو الزياني لمعمماء والفقياء الذين
مزجوا بين المشاركة في القتال ورفع معنويات الجيش وحل نزاعاتيم وفق الشريعة وقانون الدولة.57
ىذه بعض المظاىر التي استقيناىا من خالل دراستيا لبعض المصادر التاريخية التي تناولت
تاريخ المغرب األوسط في العصر الوسيط والتي تثبت أن المؤسسة العسكرية بالمغرب األوسط أسست
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المغرب األوسط عمى مبادئ القتال العصري االحترافي
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