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الملخص:
تتناول ىذه الدراسة مناذج لبعض الدول اليت أسسها الرببر يف ببلد اظتغرب واألندلس كدولة بٍت زيري يف
غرناطة ،وتونس ،ودولة بٍت زتاد يف أشَت ،والقلعة ،وّتاية ،ودولة اظترابطُت يف اظتغرب واألندلس ،وىذا بتقصي
أسباب قيامها ،وذكر إؾتازات بعض حكامها يف إطار اضتضارة اإلسبلمية اليت ميزت العصور الوسطى.
ومعلوم أن الرببر ينقسمون إىل قبائل فرعية كثَتة ،ومنها قبيلة صنهاجة اليت يرجع إليها الفضل يف تأسيس الدول
اليت تعاصتها ىذه الدراسة.
الكلمات المفتاحية :دول الرببر؛ اظتغرب؛ األندلس؛ صنهاجة.
Abstract :
This study deals with examples of some countries founded by Berbers in the
Maghreb and Andalusia, such as the state of Beni Ziri in Granada, Tunisia, the
state of Beni Hammad in Asher, the Citadel, Bejaia, and the state of the
Almoravids in the Maghreb and Andalusia, and this is by investigating the
reasons for their establishment, and mentioning the achievements of some of its
rulers within the framework of Islamic civilization That marked the Middle
Ages.
It is known that the Berbers are divided into many sub-tribes, including the
Sanhaja tribe, which is credited with establishing the countries addressed in this
study.
Key words : Berber countries, AL-Maghreb, Andalus, Sanhaja.

مقدمة:
بعد الفتح اإلسبلمي لببلد اظتغرب ،ودخول الرببر إىل اإلسبلم ،انتهج قادة الفتح سياسة إدماج الرببر يف
اضتياة السياسية لتسيَت والية اظتغرب يف ؼتتلف اجملاالت خاصة منها العسكرية ،فقد توىل بعضهم مسؤولية قيادة
اصتيش ،وأشهر شخصية تقلد ىذا اظتنصب القائد طارق بن زياد فاتح األندلس(ت102ىـ720/م) الذي فتح
األندلس؛ فخضعت لو العدي د من اظتناطق ،واظتدن األندلسية ،ومنها على سبيل اظتثال ال اضتصر :حصن قرطاجنة
واشبيلية ،واستجة ،وطليطلة ،وطرطوشة ،وبلنسية ،وشاطبة ،ودانية ،ومدينة سامل مشاالً وغَتىا.
ويقسم النسابة العرب الرببر ْتسب أحواعتم االجتماعية واالقتصادية إىل جذمُت :الربانس والبًت.
فأما الربانس أو بربر اضتضر؛ فهم الذين غلب عليهم االستقرار يف القرى الساحلية ،والتلية واصتبلية للزراعة ومن
قبائل الربانس :مصمودة ،وازداجة ،وأوربة ،وعجيسة وكتامة،وصنهاجة وأوريغة ،وظتطة ،وىسكورة وكزولة(جزولة).
وأما البًت؛ فهم الذين غلب عليهم طابع البداوة؛ فكانوا ينتجعون اظتراعي اطتصبة ،ومنابع اظتياه ومن أشهر قبائل
البًت :أداسة ،نفوسة ،ضريسة ،بنولو األكرب أو لواتة.
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ولقد صد الرببر حركة الفتوحات اإلسبلمية ظنا منهم بان اعتدف منها السلب والنهب واستغبلل ثروات الببلد
مثل الغزاة السابقُت كالرومان ،والوندال ،والبيزنطيُت ،غَت أهنم مع مرور الوقت فهموا رسالة الفتح اإلسبلمي
واعتدف منو ،فدخلوا يف كنف الدولة اإلسبلمية اظتًتامية األطراف يف العصر األموي.
وؽتا سبق ذكره ديكن طرح إشكالية عامة مفادىا :أي دور سياسي قام بو الرببر بعد استتباب حركة الفتح
اإلسبلمي بببلد اظتغرب واألندلس ،وما ىي اإلؾتازات اليت خلدوىا يف إطار اضتضارة اإلسبلمية
-)Iالبربر والفتح اإلسالمي:

اتسمت العبلقة قبل الفتح بُت بربر البًت وبربر الربانس بالتوتر والتطاحن؛ فقد كان الرببر البًت الرحل يغَتون على

مزارع بربر الربانس؛ فاضطر بربر الربانس االحتماء بالعنصر األجنيب سواء كانوا التُت أو بيزنطيُت ضد بربر البًت.1
وقد ساىم الرببر بدور كبَت يف الفتح اإلسبلمي لؤلندلس؛ وكان أول دخول للرببر إىل األندلس مع زتلة الفتح
األوىل اليت قادىا الفاتح الرببري طارق بن زياد سنة 92ىـ711/م وقد كان جيشو أغلبو من الرببر ،2وازداد
عددىم بعد زتلة موسى بن نصَت حيث وصلت إىل بربر اظتغرب أخبار الفتح واالنتصارات ،والغنائم؛ فأقبلوا إىل
األندلس من كل وجو وخرقوا البحر ،وضتقوا بطارق بغية التماس اظتغاًل أو االستقرار يف ىذه الببلد الغنية ،وظلت
ببلد اظتغرب مصدرا للهجرات الرببرية إىل األندلس حىت قيام دولة بٍت أمية.
 -)IIقبائل صنهاجة البربرية ودورها في قيام الدول في األندلس والمغرب:
 -)1دور قبائل صنهاجة في قيام مملكة غرناطة باألندلس:

تتفرع قبائل صنهاجة من بربر الربانس وكانت صنهاجة تنقسم بدورىا من حيث مواطن اإلقامة ،والتنقل إىل
فرعُت :صنهاجة ا لشمال ،ومواطنها اظتغرب األدٌل واظتغرب األوسط وصنهاجة اصتنوب أو صنهاجة اللثام اليت

كانت تعيش يف الصحراء الغربية؛ أي صحراء شنقيط واليت تسمى اليوم موريتانيا.3
واستطاعت قبائل صنهاجة أن تؤسس بعض الدول يف األندلس واظتغرب ،فأما يف األندلس فقد استطاعت أن
تغتنم فرصة سقوط اضتكم األموي سنة 422ه1031/م ،وحالة التفكك السياسي يف األندلس يف عصر ملوك
الطوائف ،فقام أعيان صنهاجة بتأسيس ؽتلكة غرناطة ومالقة بُت سنيت (483-403ه1090-1012/م)
على يد بٍت زيري ،وقد كان قيام ىذه اظتملكة مبكرا ،فقد استقل "زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي" بغرناطة
سنة403ىـ1012/م عند قيام الفتنة الرببرية ،وحكم بُت(410-403ه )1019-1012/وخلفائو ىم:
حبوس بن ماكسن(430 -410ه1038-1019/م) ،مث باديس اظتلقب "باظتظفر باهلل" الذي حكم بُت

(466-430ه1073-1038/م) ،ويعد أقوى حكام ىذه الدولة ،مث عبد اهلل بن بلقُت (-466
483ه1090-1073/م) ،وكان صبيا؛ فتوىل وزيره شتاجة تسيَت الدولة ،وانتهت ىذه الدولة على يد اظترابطُت
سنة 484ىـ1091/م.4
كما قامت ؽتالك بربرية أخرى يف األندلس يف ىذا العصر كمملكة بٍت األفطس ببطليوس (-413
489ه 1096-1022/م) ،وتقع ىذا اظتملكة مشال ؽتلكة اشبيلية ،وكان قد حكمها بنو األفطس أو بنو
مسلمة أكثر من سبعُت عاما ،وىم من بربر مكناسة وانتسبوا إىل قبيلة جتيب العربية ،ويعود الفضل يف تأسيس
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ىذه الدويلة إىل عبد اهلل بن ػتمد بن مسلمة(437-413ه1045-1022 /م) اظتعروف "بابن األفطس" ،مث
خلفو ابنو ػتمد(460-437ه1067-1045/م) اظتلقب باظتظفر ،مث خلف اظتظفر ابنو حيِت (-460
461ه1068-1067/م) الذي تويف فجأة مث خلف حيِت أخاه عمر(488-461ه1095-1068/م)
اظتلقب باظتتوكل ،وانتهت ىذه اظتملكة بدخول يوسف بن تاشفُت اظترابطي ،حيث قبض على اظتتوكل ،وولديو
األفضل ،والعباس مث قتلهم يوم عيد األضحى.5
وقامت ؽتلكة بربرية أخرى يف قلب األندلس ،وىي ؽتلكة طليطلة على يد بٍت ذي النون يف طليطلة(-427
478ه1085-1037/م) ،وأول حكامها كان إشتاعيل بن عبد الرزتن بن ذي النون(-427
435ه1043-1036/م)اظتلقب بالظافر ،وخلفو يف اضتكم ابنو حيِت (467-435ه1075-1043/م)

اظتلقب باظتأمون ،وآخر من تقلد رياستها حيِت بن ىشام(478-467ه 1085-1075/م) اظتلقب بالقادر،
وىو حفيد اظتأمون السالف الذكر وسقطت ىذه اظتملكة يف يد ألفونسو السادس ملك قشتالة سنة478ىـ/
1085م ،ويعد سقوط طليطلة بداية حروب االسًتداد األوىل لنصارى الشمال يف عصر ملوك الطوائف.6
-)2صنهاجة وقيام الدول البربرية في المغرب :استطاعت قبائل الرببر من صنهاجة أن تؤسس العديد من

الدول يف اظتغرب كالدولة الزيرية الصنهاجية يف إقليم اظتغرب األدٌل (القَتوان واظتهدية) ،والدولة اضتمادية الصنهاجية
يف اظتغرب األوسط (اظتسيلة وّتاية حاليا) ،ودولة اظترابطُت الصنهاجية ،وفيما يلي شيء من التفصيل عن تلك
الدول.
–)2أ /قبائل صنهاجة ودورها في تأسيس الدولة الزيرية بتونس (543-362ه1148-972/م):

يعترب رحيل اظتعز إىل مصر ،واستخبلفو على افريقية بلكُت بن زيري الصنهاجي بداية مرحلة جديدة يف تاري
اظتغرب عرف بالعصر الرببري؛ إذ حكمت اظتغرب أسر بربرية ػتلية منها األسرة الزيرية اليت كان عتا دور ىام يف فًتة

حكم العبيديُت بإفريقية ،فقد برز يف عهد اظتنصور(341-334ه953-946/م) زيري بن مناد الذي كان لو
دور يف القضاء على ثورة صاحب اضتمار أيب يزيد بن ؼتلد حيث جند لو أتباعو من قبائل الرببر مع اصتيش
العبيدي حىت مت القضاء عليها سنة 336ه947/م ،وكافأىم اظتعز بتعيُت بلكُت بن زيري سنة360ه970 /م
عامبل لو على أشَت ،واظتسيلة ،وتيهرت ،مث مت تعي ينو من طرف اظتعز نائبا لو على افريقية ظتا انتقل إىل مصر ،ىذه
خبلصة دور األسرة الزيرية عند العبيديُت قبل قيام دولتهم ،ولكن جتدر اإلشارة بأن األسرة الزيرية دخلت يف
مراحل الحقة يف صراع ما بُت األسرة اضتاكمة؛ فظهرت دولتُت زيريتُت ومها الدولة الزيرية الشرقية ،وعاصمتها
اظتهدية ،والدولة اضتمادية غربا،وعاصمتها القلعة مث ّتاية.7
ويعد بـُلُ ِّكُت بن زيري (373-362ه984-973/م) األمَت اظتؤسس للدولة الزيرية ،إذ عُت من طرف أمَت
العبيديُت اظتعز ظتا انتقل إىل مصر كنائب لو على افريقية ،وشتاه يوسف بن بلكُت ،وكناه أبا الفتوح ،وأطلق عليو
لقب سيف الدولة ،أو سيف العزيز باهلل وأسند إليو قيادة اصتيش ،واألسطول ،وإدارة الواليات بإفريقية ما عدا
صقلية ،وطرابلس وأوصاه بثبلث :أن ال يرفع السيف عن الرببر ،وال يرفع اصتباية عن أىل البادية ،وال يويل أحدا
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من أىل بيتو ،كما أوصاه بأن يقف ضد أي توسع أموي يف اظتغرب ،وأن حيافظ على السيطرة العبيدية عتذه

الببلد.8
ويف عهد بلكُت بن زيري مت اخضاع تيهرت ،والزناتيُت يف تلمسان ،وظتا ثار أىل اظتغرب األقصى؛ وخلعوا طاعة
العبيديُت ،وخطبوا لؤلمويُت باألندلس؛ سار إليهم بلكُت ودخل فاس بالقوة ،واستوىل على سجلماسة وطرد
عمال بٍت أمية باظتغرب األقصى ،وأعادىا إىل طاعة العبيديُت؛ فدان لو اظتغرب كلو ،وتويف يف موضع يقال لو :
"واركنفو" يقع بُت سجلماسة وتلمسان.9
ومن أشهر ملوك ىذه الدولة كذلك اظتعز بن باديس(445-406ه1061-1015/م الذي توىل اضتكم
بعد وفاة أبيو ،وىو ابن ذتان سنُت ،وقيل ابن عشر سنُت ،وأقره اضتاكم العبيدي صاحب مصر واظتغرب ،ولقبو
بشرف الدولة ،ويكٌت بأيب دتيم ،وكانت عمتو أم مبلل تباشر أمور الدولة بنفسها إىل أن كرب ،ويف عهده ساد
األمن ،وقد بلغت الببلد أوج ازدىارىا وعظمت ثرواهتا ،وازداد دخلها؛ فقام بتشييد اظتآثر العمرانية ،وبناء
اظتساجد ،كما قرب العلماء ،وأكرمهم ،ودخل يف حروب مع زناتة ،انتصر عليهم يف معظمها ،وأما عبلقة اظتعز مع
زتاد صاحب أشَت والقلعة؛ فإهنما تصاحل سنة 408ه 1018/بعد مفاوضات انتهت باتفاق بُت الطرفُت ينص
على اعًتاف اظتعز باستقبلل زتاد مبا وقع بُت يديو من اظتدن والواليات كأشَت ،واظتسيلة ،وطبنة ،والزاب ،وتيهرت،
ومرسى الدجاج ،وببلد زواوة ،ومقرة ودكامة ،وبلزمة ،وسوق زتزة ،على أن يتنازل للمعز عن أعمالو الثبلثة:
قسنطينة ،وجتيس وقصر اإلفريقي؛ وهبذا انقسمت الدولة الزيرية إللى قسمُت :دولة اظتعز بن بلكُت يف القَتوان

وافريقية ،ودولة بٍت زتاد يف اظتغرب األوسط.10
وقطع اظتعز يف سنة 440ه 1049/م اطتطبة للعبيديُت الشيعة ،وجعلها للخلفاء العباسيُت السنيُت؛ ومنع العمل
باظتذىب اإلشتاعيلي الشيعي ،وفرض اظتذىب اظتالكي السٍت؛ ونكل بدعاة االشتاعيلية؛ فانتقم منو اطتليفة
اظتستنصر العبيدي بأن وجو لو أعراب بٍت ىبلل وبٍت ُسليم ،ومها من قبائل اضتجاز ،وأباح عتم اإلغارة على
اظتغرب؛ فدخلوا برقة ،واحتلوىا مث استولوا على طرابلس ،واحوازىا ،مث ساروا إىل باجة؛ فاحتلوىا مث سقطت يف
أيديهم القَتوان؛ فاضطر اظتعز بأن ينحسر يف اظتهدية اليت قضى فيها سنواتو األخَتة من حكمو إىل أن وفاه األجل
هبا ،وخلفو ابنو دتيم الذي اؿتصرت مساحة دولتو يف مدينة اظتهدية ،وما جاورىا.11
مث جاء دتيم بن اظتعز بن باديس(501-453ه1108-1061/م) الذي استطاع أن يسًتد بعض اظتدن اليت
استوىل عليها اعتبلليون ،واظتتمردون احملليون كسوسة ،وصفاقس ،وتونس ويف عهده أغار اإلفرنج على اظتهدية ْترا
سنة 480ه1088/م ،واستطاعوا أن يستولوا عليها؛ فصاضتهم على مال أخذوه منو ،ويف عهده سقطت صقلية
بيد النورمان سنة 484ه1091/م بعد أن خضعت للمسلمُت ألكثر من قرنُت وسبعُت سنة ،وكانت عبلقتو
بأبناء عمومتو يف اظتغرب األوسط تتسم باظتهادنة ،ويف سنة 470ه1078/م زوج ابنتو ببلرة ألحد حكام الدولة
اضتمادية ،وىو الناصر بن علناس(481-454ه1088-1062/م) ولكن األحوال اضطربت يف أواخر دولتو؛
فكان يتنقل بُت اظتهدية ،وقابس ،وجربة،وصفاقس إىل أن تويف باظتهدية ،ويعد دتيم أحد شعراء عصره؛ فلو ديوان

شعر كبَت.12
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وبوفاة دتيم بن اظتعز بدأت هناية الدولة الزيرية؛ فقد تقاسم ملك الزيريُت اعتبلليون ،وبعض زعماء زناتة،
وصنهاجة ،حيكم كل قائدىم منهم بلدا صغَتا ،وبسقوط صقلية يف يد النورمان أصبح هتديدىم يشكل خطرا
على الدولة الزيرية ،واظتدن الساحلية يف اظتغرب.
وأما حيِت بن دتيم بن اظتعز(509-501ه1115-1108/م) الذي يكٌت بأيب طاىر فقد ُوصف بأنو كان
عادال ،لو اطبلع عل ى األدب ،وكان يقول الشعر ،وتركو بعد أن توىل اضتكم ،كان كثَت اظتطالعة لكتب
شجاعاً ،
ً
السَت ،وكان ػتبًا للفتح ،ػتسنا للرعية فقد وزع األموال ظتا توىل اضتكم ،وقطع اطتطبة للخلفاء العباسيُت،
التاري  ،و ِّ
وأعادىا للعبيديُت ،وقام بفتح قلعة أقليبية الساحلية اليت تقع قبلي تونس ،وكانت قد استعصت على أبيو ،وجهز
أسطوال كبَتا لئلغارة على اصتزر التابعة للروم يف البحر اظتتوسط ،وأنشأ دارا خاصة بعلم الكيمياء ،وشجع طبلهبا
بتوفَت األموال ،وأدواهتا ،ونفى بعض إخوتو من الببلد؛ فتعرض حملاولة قتل من طرفهم سنة 507ه1114/م؛
فأصابوه ّتراح ،وتويف فجأة ثاٍل أيام عيد األضحى مقتوال يف قصره باظتهدية سنة 509ه1115/م ،ويف ىذه
ُّجا لؤلمَت اضتمادي العزيز باهلل بن اظتنصور(515-498ه-1104/
السنة كان حيِت قد زوج ابنتو بَ ْدر الد َ

1121م) صاحب القلعة ،وّتاية.13
وقد سقطت الدولة الزيرية يف عصر اضتسن بن علي بن حيِت(543-515ه1148-1121/م) على يد
النورمان سنة 543ه1148/م ،الذين دخلوا العاصمة اظتهدية ،ومعظم مدن الساحل اإلفريقي التابعة للدولة
الزيرية كصفاقس ،وسوسة ،وطرابلس ،ومل تسًتجع تلك اظتدن واظتواقع إىل حضن اظتسلمُت إال يف عهد اظتوحدين
سنة 555ه1160 /م يف عصر ثاٍل حكامها عبد اظتؤمن بن علي(558-541ه1163-1146/م).
-)2ب /قبيلة بني زيري وقيام الدولة الحمادية بالمغرب األوسط(547-408ه1152-1018/م):
استطاع بنو زيري أن يؤسسوا دولة ثانية ،وىي دولة اضتماديُت يف اظتغرب األوسط (تقريبا اصتزائر حاليا) وشتيت
بالدولة اضتمادية نسبة إىل مؤسسها زتاد بن بلكُت الذي واله أخوه اظتنصور بن بلكُت صاحب الدولة الزيرية على
أشَت ،واظتسيلة ،وكان يتداول واليتها مع أخيو يطوفت ،وعمو أيب البهار؛ مث استقل هبا سنة387ه997/م ،ويف
عهد ابن أخيو باديس اظتنصور كلفو ىذا األخَت بالقضاء على دترد عميو ماكسن وزيري؛ فاستطاع أن يقضي على
ماكسن سنة391ه1001/م فقتلو ىو ،وأبنائو الثبلثة(ػتسن ،باديس حباسة) وأما زيري فقد ّفر إىل األندلس ،مث
كلف باديس عمو زتاد مبحاربة زناتة على أن يعًتف باديس مبا يقع بُت يدي زتاد من مناطق إىل حكمو
وسلطتو ،واستطاع ان يتغلب على زناتة يف معارك عديدة سنة395ه1005/م فضم إىل واليتو الكثَت من اظتناطق
يف اظتغرب األوسط ،وشرع يف بناء مدينة القلعة سنة 398ه1008/م اليت اختذىا قاعدة ملكو؛ فقصدىا الناس،
واتسع عمراهنا ،وعظم شأهنا.14
وظتا طلب باديس من زتاد أن يقتطع بعض الواليات التابعة لو لصاحل ويل عهده ،رفض زتاد ودخل يف حرب،
اهنزم زتاد يف الكثَت منها مث فرض عليو باديس اضتصار يف القلعة سنة 406ه1015/م ،ومل يتخلص زتاد من
ىذا اضتصار إال بعد وفاة باديس ،وظتا توىل اظتعز بن باديس حكم الدولة الزيرية دخل يف حروب مع زتاد انتهت
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بعقد الصلح سنة 408ه1018/م ،أعلن مبوجبو اعًتاف اظتعز باستقبلل زتاد مبا وقع بُت يديو من اظتدن

والواليات يف اظتغرب األوسط ،وبالتايل ظهرت الدولة اضتمادية مبوجب ىذا االتفاق.15
ويعد الناصر بن علناس(481-454ه1089-1062/م) من أشهر أمراء الدولة اضتمادية وإليو يرجع الفضل
يف بناء مدينة ّتاية سنة 457ه1065/م اظتطلة على البحر اظتتوسط وشتاىا الناصرية نسبة إليو ،وانتقل إليها
سنة461ه1069/م ،وكان فيها قصر رتيل يعرف باللؤلؤة ،وصفو ابن خلدون بأنو من أعجب قصور الدنيا ،وظتا
عمر الناصر ّتاية بالسكان أسقط عنهم اطتراج ،16وخلفو يف اضتكم ابنو اظتنصور بن الناصر(498-481ه/
ّ
1104-1089م) ال ذي كان ىو بدوره مولعا بالبناء؛ واختطاط اظتباٍل ،والتشييد ،واختاذ القصور وإجراء اظتياه يف
الرياض ،والبساتُت ،فبنا يف القلعة قصر اظتلك ،واظتنار ،والكوكب ،وقصر السبلم ،ويف ّتاية قصر أميميون ،وزحف
ّتيش عظيم إىل تلمسان؛ فقاتلو اظترابطون سنة 496ه1102/م ،وانتهت مواجهتو هبم بإبرام الصلح ،وتويف بعد
إقبلعو عن حصارىا بسبعة أشهر ،وكان زتيد اطتبلل ،ويف أيامو خرج عليو أخوه "يلباز" صاحب قسنطينة،
واستطاع اظتنصور القضاء على حركتو ،وكلف من أتى بو إىل القلعة ،ويف الفًتة حل عنده معز الدولة بن صمادح

فارا من اظترابطُت الذين توسعوا يف األندلس؛ فانزلو اظتنصور بتدلس.17
صاحب اظترية ً
وقد سقطت الدولة اضتمادية الصنهاجية يف عهد حيِت بن العزيز(547-515ه1152-1121/م)على يد
اظتوحدين سنة 547ه1152/م.18

-)2ج /قبائل جدالة ولمتونة 19ودورها في قيام الدولة المرابطية(541-448ه1147-1056/م):

قامت دولة اظترابطُت لعوامل عدة منها ما ىو سياسي نتيجة ضغوط ؽتلكة غانة اليت أجربت اظتلثمُت-وىو
لقب أطلق على اظترابطُت -الًتاجع إىل الشمال بسبب اضتروب من أجل السيطرة على طرق القوافل التجارية يف
الصحراء؛ فضايق اظترابطون الزناتيُت يف سجلماسة وناحيتها ،كما أن االضطراب يف الشمال بُت القوى اظتتصارعة
من أىم األسباب اليت سهلت قيام دولة اظترابطُت ،وأما العامل االقتصادي؛ فيكمن يف السيطرة على الطرق
التجارية وبالتايل جلب مورد مايل من خبلل فرض الضرائب من القوافل اظتارة ،وأما العامل الديٍت ،وىو األبرز كان
لتفشي ظاىرة االؿتبلل األخبلقي ،واستفحال السرقة ،وشرب اطتمر وانتشار الزنا ،بسبب نشر تأثَت الربغواطيُت
الذين افسدوا عقائد جَتاهنم من سكان الساحل زيادة على الصراع بُت اظتغراويُت ،واليفرنيُت يف فاس الذي أثر
على اضتالة االقتصادية بالببلد؛ فاهنارت القيم األخبلقية عتذا قام اظترابطون مبواجهة ىذه األزمات ،واألخطار بنشر
اإلسبلم وحدوده من خبلل تأسيس دولة إصبلحية دينية ،واجتماعية امتدت من طنجة مشاال إىل هنر النيجر
جنوبا ،ومن وادي الشلف شرقا إىل ْتر الظلمات(احمليط األطلسي) غربا باإلضافة إىل ضم األندلس.20
وترجع بداية اضتركة اإلصبلحية للمرابطُت قبل قيام الدولة إىل شخصيتُت بربريتُت من قبائل صنهاجة ومها :حيِت
بن إبراىيم اصتدايل زعيم اظتلثمُت ،والفقيو عبد اهلل بن ياسُت.
فأما حيِت بن إبراىيم اصتدايل؛ فقد تأثر ْتالة اصتهل اليت سادت يف قومو؛ فرحل إىل اضتج سنة
427ه1036/م ،ويف طريق عود تو حل مبدينة القَتوان ،وجلس يستمع إىل دروس شي اظتالكية يف وقتو أيب
عمران الفاسي؛ فتأثر بو ،وتاقت نفسو بأن يرى فقيها يف ببلده مثلو ،يلقي الدروس ،ويعلمهم الكتاب والسنة،
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ويفقههم يف الدين؛ فطرح ىذا األمر على الفقيو أيب عمران الفاسي ،ورجاه أن يبعث معو طالبا من طبلبو لتحقيق
أمنيتو؛ فكتب لو كتابا إىل أحد تبلميذه بفاس ،وىو "وجاج بن زلو اللمطي" ،الذي كان قد تلقى عنو العلم
بالقَتوان ،وأسس بعد رجوعو إىل فاس مدرسة "أجلو" لتدريس العلم ،واختار الفقيو وجاج بدوره عتذه اظتهمة
تلميذه عبد اهلل بن ياسُت الذي نزل إىل قبائل صنهاجة اصتنوب ،وبدأت جهوده الدعوية اإلصبلحية السلفية

القائمة على اظتذىب اظتالكي ،وأطلق على أتباعو اسم اظترابطُت. 21
وأما عبد اهلل ياسُت؛ فهو صنهاجي من قبيلة جزولة ،كان قد رحل إىل األندلس يف عصر ملوك الطوائف ودرس
العلم بقرطبة حوايل سبع سنوات مث أمت دراستو عل ى يد وجاج بن زلو وعندما قصد جدالة بدأ يعلمهم أصول
الدين ،ويهذب أخبلقهم ،ووضع عتم نظاما لآلداب العامة ،واستعمل معهم الشدة ،لكنو مل يوفق مع اصتداليُت؛
فقد كانوا أىل فوضى وجفوة فثاروا ضد عبد اهلل بن ياسُت ،وأخرجوه من ببلدىم ،ألهنم مل يتحملوا عنفو ،وشدتو
كما أهنم أحرقوا داره؛ فانتقل إىل قبيلة ظتتونة سنة 430ه1039/م ،وكانت قبيلة ظتتونة أميل إىل النظام
والتماسك ،وظتا تويف الزعيم اصتدايل حيِت بن إبراىيم اختار عبد اهلل بن ياسُت لصنهاجة الزعيم اللمتوٍل أبا زكريا
حيِت بن عمر ،وقد كان اختيار الزعيم اصتديد من قبيلة ظتتونة لعدة دوافع من بينها موقع ىذه القبيلة اصتغرايف
اظتتحكم يف الطرق الشمالية اظتؤدية إىل اظتغرب ،زيادة على دتيز أىل ظتتونة بالشجاعة ،والشدة يف القتال ،وألهنا
أكثر القبائل الصنهاجية انقيادا لو. 22
انتفضت جدالة بعد أن خرجت زعامة صنهاجة منها إىل قبيلة ظتتونة؛ فدخلت يف حروب ضد قبيلة ظتتونة كان
من ضمنها اعتجوم الذي شنتو قبيلة جدالة على جبل ظتتونة سنة 448ه1056/م والذي أسفر عن مقتل زعيم
صنهاجة اللمتوٍل أيب زكرياء حيِت بن عمر وعدد كبَت من رجالو؛ فأسندت زعامة صنهاجة أليب بكر بن عمر
اللمتوٍل الذي خلف أخاه حيِت بن عمر يف زعامة اظترابطُت.23
وبعد إستاد دترد قبيلة جدالة ،خرج اظترابطون من الصحراء يقودىم زعيمهم الروحي عبد اهلل بن ياسُت،
وقائدىم اضتريب أبو بكر بن عمر اللمتوٍل؛ فاجتهوا أوال إىل السوس؛ فاستولوا على قاعدهتا تارودانت؛ فقضوا على
الشيعة ،والوثنيُت كما قاتلوا اليهود اظتنتشرين بتلك اظتناطق ،مث اجتهوا إىل ببلد اضتوز ،واستولوا على عاصمتها
أغمات ،وقد نتج عن ىذا الفتح أن قتل أمَت أغمات لقوت اظتغراوي ،وتزوج األمَت أبو بكر بن عمر أرملتو زينب
النفزاوية وأختار اظترابطون مدينة أغمات كعاصمة مؤقتة عتم نظرا ألمهيتها اإلسًتاتيجية مث انقسمت قوات اظترابطُت
إىل قسمُت :قسم اجتو إىل برغواطة حتت قيادة عبد اهلل بن ياسُت وأبو بكر بن عمر اللمتوٍل ،وقسم أخر اجتو
ؿتو غمارة حتت قيادة يوسف بن تاشفُت ،ودارت معركة عنيفة بُت اظترابطُت والربغواطيُت بالقرب من مدينة الرباط
اضتالية قُتل فيها زعيم اظترابطُت الروحي عبد اهلل بن ياسُت سنة 451ه1059/م ،وانفرد أبو بكر بن حيِت بالقيادة
الروحية واضتربية للمرابطُت ،واستكمل زتلتو على برغواطة فأخضعها ،ونشر الدين اإلسبلمي السٍت فيها.24
وؾتح اظترابطون يف إخضاع الزناتيُت سنة461ه1069-1068/م ،وانتزعوا منها السيادة على إقليم تافيللت
وعاصمتو سجلماسة ،مث سيطروا على وادي هنر تانسيفت ،والسهل الواسع الذي جيري فيو ،وهبذا سيطر اظترابطون
على اظتغرب األقصى ،وعلى وادي هنر تانسيفت فشرع أبو بكر بن عمر اللمتوٍل يف إنشاء عاصمتو اصتديدة
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"مراكش" سنة 461ه1069 /م ،وبينما كان أبو بكر بن عمر يبٍت يف عاصمتو حىت بلغتو أنباء عن حرب
قامت بُت ظتتونة ،وجدالة يف الصحراء؛ فًتك الرياسة البن عمو يوسف بن تاشفُت ومضى إىل الصحراء ،وظتا عاد
من ىذه اظتهمة مل يستطع استعادة رياستو ،ووجد أن يوسف قد خضعت لو الببلد ،وضخم أمره؛ فأوصاه بالناس
خَتا ،وانص رف عائدا إىل الصحراء؛ ليواصل جهاده ىناك ،واستشهد يف حربو مع الغانيُت سنة
480ه1087/م.25
ويعد يوسف بن تاشفُت(500-463ه1106-1071/م) اظتؤسس الفعلي لدولة اظترابطُت فقد أمت حركة
فتوحات اظترابطُت يف اظتغرب األقصى ،وبنا أسطوال ْتريا استطاع أن يفتح بو الثغور الساحلية الشمالية اظتطلة على
اظتضيق كسبتة ،وطنجة ،ومليلية ،كما فتح مدن اظتغرب األوسط كتلمسان ،ووىران ،وتنس ،واصتزائر ،وأمت بناء
العاصمة مراكش سنة 465ه1073/م ،وتلقب باأللقاب السلطانية؛ فأطلق على نفسو "أمَت اظتسلمُت" و"ناصر
الدين" ،وضرب السكة ،وأنشأ الدواوين ،وربط عبلقات دبلوماسية مع جَتانو من أمراء اظتغرب ،واظتشرق ،وفخم
اظتلك بببلطو ،واختذ األعبلم ،وكتب إليو اظتعتمد بن عباد صاحب اشبيلية يستنجد بو من خطر النصارى
الشماليُت سنة 475ه 1083/م؛ فعرب يوسف بن تاشفُت ّتيوشو لنجدتو فكانت معركة الزالقة اظتشهورة سنة
479ه1086/م قرب بطليوس واليت انتصر فيها اظتسلمون على قوات ألفونسو السادس ملك قشتالة ،ويف عبوره
الثالث سنة 482ه 1089/م إىل األندلس عزل ملوك الطوائف ما عدا أمراء سرقسطة ،وضم ما تبقى من ؽتالك
اظتسلمُت يف األندلس إىل دولتو؛ فشمل سلطانو اظتغربُت األقصى ،واألوسط واألندلس ،وتويف يوسف بن تاشفُت
مبراكش ،وقد كان حازما،ضابطا ألمور ؽتلكتو ماضي العزدية ،وكان خيطب للخلفاء العباسيُت.26
وأما األمَت علي بن يوسف بن تاشفُت(537-500ه1142-1106/م) الذي توىل اضتكم بعد وفاة أبيو
فقد استطاع أن ديلك أكثر من أبيو ألن الببلد عرفت يف عهده اعتدوء زيادة على توفر األموال ،وقد كان حليما

وقورا ،عادال ،شديد الذكاء ،لو اطبلع يف الفقو ،واألدب شديد االحًتام للفقهاء ،والعلماء ،ومن أبرز أعمالو أنو
جاز إىل األندلس ثبلث مرات ،األوىل كانت سنة 503ه1107/م؛ فأقام بقرطبة ،مث زحف إىل قشتالة؛ ففتح
منها سبعة وعشرين( ) 27حصنا من أعمال طليطلة ،واستوىل على مدينة طبلموت ،وغتريط ،ويف
سنة504ه1108/م سَت ابنو وعاملو على اشبيلية سَت بن أيب بكر(ت507ه1111/م) فاستوىل على اشبونة،
ويابورة ،وشنًتين ،وبطليوس ،ويف سنة 505ه1109/م عرب علي بن يوسف بن تاشفُت إىل األندلس ّتيوش
تزيد عن مائة أ لف فارس؛ فافتتح وادي اضتجارة وغزا اظتمالك اإلسبانية يف الشمال؛ وقد قام قائده وأخوه دتيم
مبهارتة حصن إفليج ،واستطاع أن يتغلب على القوات القشتالية ،وقتل ابن ألفونسو السادس ،ويف سنة
512ه1119/م سقطت سرقسطة يف يد النصارى الشماليُت رغم مقاومة أىلها ،وؾتدة اظترابطُت اظتتأخرة
فحافظوا على حصن لوردة ،ويف سنة 513ه1120/م سقطت قلعة أيوب باألندلس يف يد النصارى؛ فجاز
علي بن يوسف بن تاشفُت إىل األندلس ،وفتح شنتمرية ويف سنة515ه1122/م ظهر ػتمد بن عبد اهلل اظتلقب
باظتهدي بن تومرت (ت524ه1130 /م) الذي أحدث بظهوره فنت على دولة اظترابطُت؛ فقد بدأ دعوتو بتشويو
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اظترابطُت واهتمهم باظتروق عن الدين ،والتجسيم؛ فاضطربت األمور ،وتويف علي بن يوسف بن تاشفُت بعد أن بلغ

ملكو اظتغرب األقصى واألوسط ،والسودان جنوبا ،واألندلس.27
خاتمة:

ؽتا سبق ذكره عن دور الرببر يف تأسيس الكيانات السياسية يف اظتغرب واألندلس وكان النموذج اظتختار يف

ىذه الدراسة يتمثل يف فرع صنهاجة ،يتضح جليا مدى شتاحة اإلسبلم ،وروحو يف عدم ختصيص أو احتكار
العنصر العريب يف بسط السيادة السياسة واإلدارية ،عتذا كانت برزت اظتبادرة الرببرية بتأسيس بعض الدول يف
اظتغرب واألندلس ومنها على سبيل اظتثال ال اضتصر :الدولة الزيرية بتونس ،والدولة اضتمادية باصتزائر ،ودولة
اظترابطُت يف اظتغرب واألندلس؛ فهذه الدول بربرية بامتياز ،أسسها ،وأنشأىا الرببر يف إطار اضتضارة اإلسبلمية،
حىت أهنا عرفت نشاطا حضاريا الفتا من خبلل اإلؾتازات اليت خلدىا اظتسلمون يف ىذه األقطار ،ومنها على
سبيل اظتثال ال اضتصر إنشاء اظتدن كاظتهدية وأشَت ،وّتاية ،ومراكش ،وضرب السكة والعمبلت ،وتشييد القصور،
واظتتنزىات ،واضتدائق البديعة يف قرطبة ،واشبيلية ،وغرناطة.
ولقد استمر دور الرببر السياسي حىت بعد سقوط دولة اظترابطُت؛ فدولة اظتوحدين اليت قامت على أنقاضها،
ووريثتها الوحيدة يف اظتغرب واألندلس ،واليت يرجع تأسيسها إىل جهود الداعية اظتهدي بن تومرت(ت524ه/
1130م) ،وىو الذي ينتمي إىل قبيلة ىرغة ،إحدى فروع قبائل اظتصامدة الرببرية بببلد السوس يف جبال
األطلس باظتغرب األقصى ،ويبدوا أن ؾتاح عبد اهلل بن ياسُت يف إنشاء دولة دينية متمثلة يف دولة اظترابطُت ،واليت
قامت على أكتاف قبائل صنهاجة ،قد حفز الفرع اآلخر من قبائل الربانس الرببرية ،واظتتمثل يف اظتصامدة بالقيام
بدعوة ؽتاثلة ،وتأسيس دولة جديدة ىي دولة اظتوحدين(667-541ه1269-1147 /م) ،وىي كذلك دولة
بربرية اظتنشأ.
قائمة المصادر والمراجع:
-)1المصادر:
ابن األثَت اصتزري(علي بن أيب الكرم) ،الكامل في التاريخ ،حتقيق أيب الفداء عبد اهلل،دار الكتب العلمية،بَتوت. 1987،
األمَت عبد اهلل ،كتاب التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة ،حتقيق ليفي بروفنسال داراظتعارف مصر .لسان الدين بن اطتطيب ،اإلحاطة في أخبار غرناطة حتقيق ػتمد عبد اهلل عنان،مكتبة اطتاؾتي،
القاىرة ،ط.1973 ،2
 -ابن بسام الشنًتيٍت ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ،ج ،4حتقيق إحسان عباس ،دار الثقافة ،بَتوت،

.1997

ابن خلدون (عبد الرزتن بن ػتمد) ،تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العربوالبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ،ضبط اظتنت ووضح اضتواشي والفهارس :خليل شحادة ،مراجعة:

سهيل زكار ،دار الفكر ،بَتوت.2000 ،
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ابن أيب دينار(أبو عبد اهلل الشي ػتمد بن أيب القاسم) ،المؤنس في أخبار افريقية وتونس ،مطبعة الدولةالتونسية1286 ،ه.
ابن أيب زرع الفاسي ،األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ،داراظتنصور ،الرباط.1972 ،
-ابن سعيد اظتغريب ،المغرب في حلي المغرب ،حتقيق وتعليق شوقي ضيف ،دار اظتعارف ط ،3القاىرة،

.1978

السبلوي الناصري(أزتد بن خالد) ،اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى( ،د.ت).ابن شتاك العاملي(أبو القاسم ػتمد بن أيب العبلء ػتمد) ،الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية ،دراسةوحتقيق عبد القادر بوباية ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بَتوت .2010

ابن عذارى اظتراكشي ،البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ،ج ،3حتقيق :ج.س .كوالن ،ليفيبروفنسال ،دار الثقافة ،ط ،3بَتوت  ،1983ص 262وما بعدىا.
اظتقري التلمساٍل (أزتد بن ػتمد) ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بنالخطيب ،حتقيق يوسف الشي ػتمد البقاعي ،دار الفكر ،ط ،1بَتوت .1998
-مؤلف غتهول ،أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر أمرائها ،حتقيق إشتاعيل العريب اظتؤسسة الوطنية للكتاب

اصتزائر.1989 ،
 -)2المراجع:

حركات إبراىيم ،المغرب عبر التاريخ ،دار الرشاد اضتديثة ،الدار البيضاء.2000 ،بورويبة رشيد ،الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها ،ديوان اظتطبوعات اصتامعية اظتركز الوطٍت للدراساتالتارخيية ،اصتزائر.1977 ،
الزركلي خَت الدين ،األع ــالم ،دار العلم للمبليُت ،ط ،16بَتوت.2005 ،طقوش ػتمد سهيل ،تاريخ المسلمين في األندلس ،دار النفائس ،ط ،3بَتوت.2010 ،العبادي أزتد ؼتتار ،في تاريخ المغرب واألندلس ،دار النهضة العربية ،بَتوت.-عباس إحسان ،تاريخ األدب األندلسي-عصر الطوائف والمرابطين ،مطبعة دار الشروق عمان ،ط، 1

.1997

عبد اضتميد سعد زغلول ،تاريخ المغرب العربي ،ج ،3منشأة اظتعارف ،اإلسكندرية.1990،العريب إشتاعيل ،دولة بني زيري ملوك غرناطة ،ديوان اظتطبوعات اصتامعية ،اصتزائر،ط.1982 1الفقي عصام الدين عبد الرؤوف ،تاريخ المغرب واألندلس ،مكتبة هنضة الشرق ،جامعة القاىرة.1990 ،-بوعزيز حيِت ،الموجز في تاريخ الجزائر ،دار الطليعة ،ط.1965 ،1
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عويس عبد اضتليم ،دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري ،دار الصحوة ،دار الوفاء،ط ،2،1991اظتنصورة ،مصر.
كحالة عمر رضا  ،أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت.مؤنس حسُت ،فتح العرب للمغرب ،مكتبة الثقافة الدينية.مؤنس حسُت ،أطلس التاريخ اإلسالمي ،الزىراء لئلعبلم العريب ،ط ،1القاىرة.1987 ،مؤنس حسُت ،معالم تاريخ المغرب واألندلس ،دار الرشاد. 2004 ،الهوامش:
 1حسُت مؤنس ،فتح العرب للمغرب ،مكتبة الثقافة الدينية ،ص.6

 2مؤلف غتهول ،أخبار مجموعة في فتح األندلس وذكر أمرائها ،حتقيق إشتاعيل العريب ،اظتؤسسة الوطنية للكتاب اصتزائر ،1989 ،ص .17

 3ابن خلدون (عبد الرزتن بن ػتمد) ،تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن
األكبر ،ج ،1ضبط اظتنت ووضح اضتواشي والفهارس :خليل شحادة ،مراجعة :سهيل زكار ،دار الفكر ،بَتوت ،2000 ،ص.117

4

ابن عذارى اظتراكشي ،البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ،ج ،3حتقيق :ج.س .كوالن ،ليفي بروفنسال ،دار الثقافة ،ط ،3بَتوت

 ،1983ص 262وما بعدىا.ابن سعيد اظتغريب ،المغرب في حلي المغرب،ج ،2حتقيق وتعليق شوقي ضيف ،دار اظتعارف ،ط 3القاىرة1978 ،

ص 106وما بعدىا .األمَت عبد اهلل ،كتاب التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة ،حتقيق ليفي بروفنسال دار اظتعارف مصر.
لسان الدين بن اطتطيب ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،حتقيق ػتمد عبد اهلل عنان،مكتبة اطتاؾتي ،القاىرة ،ج ،1ط ،1973 ،2ص 431وما بعدىا.
ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،4ص .206إشتاعيل العريب ،دولة بني زيري ملوك غرناطة ،ديوان اظتطبوعات اصتامعية ،اصتزائر ط.1982 1

إحسان عباس ،تاريخ األدب األندلسي-عصر الطوائف والمرابطين ،مطبعة دار الشروق ،عمان ،ط 1997 ، 1ص 11وما بعدىا .ػتمد سهيل
طقوش ،تاريخ المسلمين في األندلس ،دار النفائس ،ط ،3بَتوت ،2010 ،ص 446وما بعدىا.

 5اظتقري التلمساٍل (أزتد بن ػتمد) ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب ،ج ،1حتقيق يوسف الشي
ػتمد البقاعي  ،دار الفكر ،ط ، 1بَتوت ،1998 ،ص .341ابن خلدون ،اظتصدر السابق ج ،4ص ص .206-205خَت الدين الزركلي
األع ــالم ،ج ،5دار العلم للمبليُت ،ط ،16بَتوت ،2005 ،ص.60
 6ابن عذارى اظتراكشي ،اظتصدر السابق ،ج ،3ص 276وما بعدىا .ابن بسام الشنًتيٍت ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ،ج ،4حتقيق إحسان
عباس ،دار الثقافة ،بَتوت ،1997 ،ص102وما بعدىا .اظتقري التلمساٍل ،اظتصدر السابق،ج ،1ص .340ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ص
ص.207- 206

 7سعد زغلول عبد اضتميد ،تاريخ المغرب العربي ،ج ،3منشأة اظتعارف ،اإلسكندرية ،1990 ،ص ص.292 ،285
 8ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص  . 206عصام الدين عبد الرؤوف الفقي ،تاري اظتغرب واألندلس ،مكتبة هنضة الشرق ،جامعة القاىرة،
 ،1990ص.184
 9ابن عذارى اظتراكشي ،اظتصدر السابق،ج ،1ص ص  .239،228ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص ص .207-206خَت الدين الزركلي،
اظترجع السابق ،ج ،2ص .74
 10ابن أيب دينار(أبو عبد اهلل الشي ػتمد بن أيب القاسم) ،المؤنس في أخبار افريقية وتونس ،مطبعة الدولة التونسية1286 ،ه ،ص .79ابن
عذارى اظتراكشي ،اظتصدر السابق،ج ،1ص  267وما بعدىا .ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص ص  .211 -210خَت الدين الزركلي اظترجع
السابق ،ج  ،7ص  .269سعد زغلول عبد اضتميد ،اظترجع السابق ،ص .380
 11ابن أيب دينار ،اظتصدر السابق ،ص .79ابن عذارى اظتراكشي ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص  267وما بعدىا .ابن خلدون ،اظتصدر السابق ج ،6ص
ص  .211 -210خَت الدين الزركلي ،اظترجع السابق ،ج  ،7ص .269
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 12ابن أيب دينار ،اظتصدر السابق ،ص .84ابن عذارى اظتراكشي ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص  298وما بعدىا .ابن خلدون ،اظتصدر السابق ج ،6ص
ص  .213 -212رشيد بورويبة ،الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها  ،ديوان اظتطبوعات اصتامعية اظتركز الوطٍت للدراسات التارخيية اصتزائر،1977 ،

ص  .58خَت الدين الزركلي ،اظترجع السابق ،ج ،2ص  .88ج ، 7ص  .349عمر رضا كحالة ،أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم،ج،1
مؤسسة الرسالة بَتوت ،ص ص .140-139
 13ابن أيب دينار ،اظتصدر السابق ،ص .88ابن عذارى اظتراكشي ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص  304وما بعدىا .ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج،6
ص .213اضتمَتي ،اظتصدر السابق ،ص .52خَت الدين الزركلي ،اظترجع السابق ،ج 8ص ص.140-139
 14ابن أيب دينار ،اظتصدر السابق ،ص .79ابن عذارى ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص  247وما بعدىا .ابن خلدون اظتصدر السابق ،ج ،6ص ص
 .209 -208خَت الدين الزركلي ،اظترجع السابق ،ج  ،2ص  .41سعد زغلول عبد اضتميد ،اظترجع السابق ،ص ص .185،369حيِت بوعزيز،
الموجز في تاريخ الجزائر ،دار الطليعة ،ج ،1ط 1965 ،1ص.10
 15ابن أيب دينار ،اظتصدر السابق ،ص .79ابن عذارى ،اظتصدر السابق،ج ،1ص  267وما بعدىا .ابن خلدون،اظتصدر السابق ،ج ،6ص ص
 .211 -210خَت الدين الزركلي ،اظترجع السابق ،ج  ،7ص  .269سعد زغلول عبد اضتميد اظترجع السابق ،ص .380
 16ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص  229وما بعدىا .رشيد بورويبة ،اظترجع السابق ،ص  58وما بعدىا .خَت الدين الزركلي ،اظترجع السابق،
ج ،7ص.349
 17ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص 232وما بعدىا.خَت الدين الزركلي ،اظترجع السابق ،ج ،7ص.305

 18ابن األثَت اصتزري(علي بن أيب الكرم) ،الكامل في التاريخ ،ج ،9حتقيق أيب الفداء عبد اهلل ،دار الكتب العلمية بَتوت ، 1987،ص ص -372

 .373ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص ص  .236-235السبلوي الناصري(أزتد بن خالد) ،اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى،

(د.ت) ،ص 94وما بعدىا.عبد اضتليم عويس ،دولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائري ،دار الصحوة ،دار الوفاء ،ط،1991 2
اظتنصورة ،مصر ،ص 153وما بعدىا .رشيد بورويبة ،اظترجع السابق ،ص  91وما بعدىا.
 19جدالة وظتتونة مها إحدى القبائل اظتتفرعة عن قبيلة صنهاجة الرببرية الكربى ،وعلى كتفيهما قامت دولة اظترابطُت يف جنوب اظتغرب األقصى فتوسعت
ىذه الدولة بضم مشال اظتغرب األقصى ،واظتغرب األوسط (اصتزائر) ،واألندلس .أنظر :ابن عذارى اظتراكشي ،اظتصدر السابق ،ج 4ص 7وما بعدىا .ابن
خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص 241وما بعدىا.
 20إبراىيم حركات ،المغرب عبر التاريخ ،دار الرشاد اضتديثة ،الدار البيضاء ،2000 ،ص ص .157-156
21

ابن عذارى ،اظتصدر السابق ،ج ،4ص ص  .8-7ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص ص  .243-242أزتد ؼتتار العبادي ،في تاريخ

المغرب واألندلس ،دار النهضة العربية ،بَتوت ،ص . 271عصام الدين عبد الرؤوف الفقي تاريخ المغرب واألندلس ،مكتبة هنضة الشرق ،جامعة
القاىرة ،1990 ،ص . 251اختلف اظتؤرخون حول سبب تسمية صنهاجة اظتلثمُت باظترابطُت ،فابن أيب زرع ،وابن خلدون والسبلوي الناصري يرون أنو
ظتا بدأ عبد اهلل بن ياسُت دعوتو يف الصحراء بدعوة من زعيم قبيلة جدالة حيِت بن إبراىيم ،وظتا حل عندىم على ساحل ْتر احمليط(احمليط األطلسي)حىت
مصب هنر السنغال ،بٌت عبد اهلل بن ياسُت يف إحدى جزر ىذا النهر او ساحل البحر رباطو للعزلة والتعبد وظتا اجتمع عنده ألف رجل شتاىم
باظتراب طُت ،وىناك رأي آخر تبناه ابن عذارى ،وابن شتاك العاملي صاحب اضتلل اظتوشية فَتى أصحابو أن اللقب أطلقو عبد اهلل بن ياسُت على قبيلة
ظتتونة بعد اظتعركة اليت انتصرت فيها ظتتونة على قبائل الرببر األخرى غَت اظتسلمة ،ولشدة صرب ظتتونة ،وحسن ابتبلئها .أنظر :ابن عذارى ،اظتصدر السابق،

ج،4ص .12ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص  .243ابن شتاك العاملي(أبو القاسم ػتمد بن أيب العبلء ػتمد) ،الحلل الموشية في ذكر
األخبار المراكشية ،دراسة وحتقيق عبد القادر بوباية ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بَتوت  ،2010ص .66ابن أيب زرع الفاسي ،األنيس المطرب
بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ،دار اظتنصور ،الرباط  ، 1972ص  .125السبلوي الناصري اظتصدر السابق،

ص .99أزتد ؼتتار العبادي ،اظترجع السابق ،ص.272

22

ابن عذارى ،اظتصدر السابق ،ج ،4ص 9ومابعدىا .ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص.243حسُت مؤنس ،معالم تاريخ المغرب

واألندلس ،دار الرشاد ،2004 ،ص ص.184-183أزتد ؼتتار العبادي ،اظترجع السابق ص ص.273- 272
 23ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص .243ابن أيب زرع ،اظتصدر السابق ،ص ص  .129-128أزتد ؼتتار العبادي ،اظترجع السابق ص ص
.275-274
 24ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص .244ابن أيب زرع ،اظتصدر السابق ،ص ص  .132-131أزتد ؼتتار العبادي ،اظترجع السابق ،ص293
وما بعدىا.
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دول الرببر يف تاريخ املغرب واألودلس
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به حاج ميلود

ابن عذارى ،اظتصدر السابق ،ج ،4ص .13ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص .245ابن أيب زرع ،اظتصدر السابق ،ص ص.128-127

حسُت مؤنس ،أطلس التاريخ اإلسالمي ،الزىراء لئلعبلم العريب ،ط ،1القاىرة 1987 ،ص .181خَت الدين الزركلي ،اظترجع السابق ،ج ،2ص
.68
 26ابن عذارى ،اظتصدر السابق ،ج ،4ص  21وما بعدىا .ابن خلدون ،اظتصدر السابق ،ج ،6ص 247وما بعدىا .ابن أيب زرع ،اظتصدر السابق،
ص 136وما بعدىا .السبلوي الناصري ،اظتصدر السابق ،ص 114وما بعدىا .حسُت مؤنس ،اظترجع السابق ،ص  .181أزتد ؼتتار العبادي ،اظترجع
السابق ،ص ص  .306-305إبراىيم حركات ،اظترجع السابق ،ص  161وما بعدىا .خَت الدين الزركلي ،اظترجع السابق ،ج ،8ص .222
 27ابن عذارى ،اظتصدر السابق ،ج ،4ص  46وما بعدىا .ابن شتاك العاملي ،اظتصدر السابق ،ص  147ومابعدىا .ابن أيب زرع ،اظتصدر السابق،
ص 157وما بعدىا .الناصري السبلوي ،اظتصدر السابق ،ص 123وما بعدىا .حسُت مؤنس معامل تاري اظتغرب واألندلس ،ص ص .200-199
خَت الدين الزركلي ،اظترجع السابق ،ج ،5ص.33
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