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تؾيد المشادر اإلزّميٌ بأن الؾتد اإلزّمً لبّد المػرب قد ازتػرق مدة طويلٌ تكاد تقرب من 

  : الزبعين عاما َ وهذا يرجع لعدة عوامل أهموا

شعوبٌ البّد من الناخيٌ الجػراؽيٌ و استداد خركٌ المقاومٌ البربريٌ تدذل بعض العناشر األجنبيٌ 

  .ؽً الخرب ضد المزلمين الؾاتخين (البيزنطيين)كالروم 

 م ؽً وِيٌ عمرو بن العاص علٍ مشر 642/ هـ 21بدأ المزلمون ؽً ؽتد بّد المػرب منذ زنٌ 

الذين كانوا يخكمون المػرب  (أو البيزنطيين)وذلك لتأمين خدود مشر الػربيٌ من ذطر الروم 

 . مشر من يد المزلمين من هذا الطريق الػربًةداإذ كان يذسٍ أن يخاولوا ازتع (اؽريقيٌ)األدنٍ 

ؽأزرع بإرزال عقبٌ بن ناؽع الؾوري علٍ رأس خملٌ ازتطّعيٌ إلٍ إقليم برقٌ ويبدو أن عمرو 

وبن العاص اطمأن إلٍ تقرير عقبٌ عن منطقٌ برقٌ الذي وأوضد ؽيى زوولٌ ؽتخوا بإرزال جيوسى 

إليى وزار عمرو بن العاص علٍ رأس الجيش متجوا نخو الػرب ختٍ وشل إلٍ برقٌ التً كانت 

والتً أزرعت إلٍ تقديم ؽروض الطاعٌ والوِء  (من البربر البتر)تزكنوا قبيلٌ لواتى البربريٌ 

للجيش اإلزّم وشالخوم عمرو علٍ نظير جزيٌ يؤدونوا إليى وهً دينار عن كل بالؼ َ وهكذا 

ضمن عمرو بن العاص بمعاهدتى مع قبليٌ لواتى أن يكزبوم إلٍ جانب المزلمين ونجد ؽً إدذال 

بعضوم ؽً اإلزّم َ وبعد ذلك اتجى عمرو بن العاص إلٍ إقليم طرابلس وؽتخى وؽً نؾس الوقت 

هـ 23تمكن أخد قواده وهو بزر بن ارطأة من ؽتد ودان َ كما قام عقبٌ بؾتد منطقٌ ؽزان زنٌ 

 . م644/

م تولٍ عثمان بن عؾان الذّؽٌ ؽأمر بعزل عمرو بن 644/ هـ 23بعد مقتل عمر بن الذطاب زنٌ 

العاص من وِيٌ مشر وأزندها إلٍ عبد هللا بن أبً زرح ء وقرر الذلؾيٌ عثمان مواشلٌ الخمّت 

م وعبر 648/هـ 27انتقل عبد هللا بن زعد علٍ رأس خملٌ قويٌ زنٌ . اإلزّميٌ لؾتد بّ المػرب 

التً كانت تخت خكم بطريق الروم  (المػرب األدنٍ ) نخو اؽريقيٌ هبوا منطقٌ طرابلس ووشل زخف

ويزمٍ جريجوريوس ويعرف بجرجير َ يعرض عليى أما اإلزّم وأما الجزيٌ أو  (البيزنطيتين)

جنوب غرب )القتال َ ؽرؽض جريجوريس َ لكن المزلمين لخقوا بى إلٍ موضع يزمٍ زبيطلٌ 

وعزكروا هناك َ وجددوا طلبوم إلٍ جرجير ؽرؽض مجددا ؽبدأت المناوسات بين  (القيروان 

المزلمين والبيزنطيين واتؾق أخد قادة المزلمين وهو عبد هللا بن الزبير بين العوام مع ابن زعد علٍ 

أن يباغت ابن الزبير الروم بالوجوم بعد انتواء القتال اليومً عندما يكون التعب قد أخل بالروم َ وقد 

نجخت تلك الذطٌ وتمكن ابن الزبير وأشخابى من اذتراق معزكر الروم َ وازتطاع أن يشل 

بزوولٌ الٍ مذيم البطريق جرجير وقتلى مما أدى إلٍ ارتباك جيش الروم وهزيمٌ عقب مقتل قاُده 

  .  م َ وتعرف تلك الموقعٌ بموقعٌ زبيطل649ٌ/ هـ 28وذلك زنٌ 

توقؾت الؾتوخات اإلزّميٌ ؽً اؽريقيٌ عدة زنوات بزبب ؽتنٌ مقتل الذليؾٌ عثمان بن عؾان ثم 

تولٍ معاويٌ بن أبً زؾيان الذّؽٌ بعد .  الشراع بين علٍ ومعاويٌ بن أبً زؾيان خول الذّؽٌ

األمويٌ قرر إعادة ؽتد اؽريقيٌ ومواشلٌ خركٌ الؾتوخات اإلزّميٌ ؽً بّد المػرب َ وعود بتلك 

م َ وتقدم ابن خديح بجيوش واتذذ من وضع 666/هـ /45المومٌ إلٍ قاُده معاويٌ بن خديح زنٌ 

معزكرا ثابتا لى َ ومن هنا أذذ يوجى الزرايا إلٍ مركز البيزنطيين  (جنوب قرطاجنٌ )يزمٍ قمونيٌ 

باؽريقيٌ َ ومنوا تلك الزريٌ التً قادها عبد هللا بن الزبير إلٍ المدن الزاخليٌ وازتولٍ ؽيوا علٍ 

أن اؽريقيٌ إذا دذلوا " ثم جاء من بعده عقبٌ بن ناؽع الذي قال ألشخابى . قابس وبنزرت وزوزٌ

أمير تخزم أهلوا باإلزّم ؽإذا ذرج منوا عاد أهلوا إلٍ الكؾر وانً أرى أن اتذذ بوا مدينٌ نجعلوا 



َ وبذلك تبدا مرخلٌ الؾتد المنظم لبّد المػرب " معزكرا وقيروان تكون عزا لإلزّم إلٍ آذر الدهر

 : والتً عرؽت بعشر الوِةَ نتناول هذه المرخلٌ ؽً ؽترتين

 : ( هـ64-50): الؾترة األولٍ 

تميزت ببناء القيروان كقاعدة تنطلق منوا الجيوش اإلزّميٌ لؾتد بقيٌ بّد المػرب وسملت وِيتً 

  .عقبٌ بن ناؽع األولٍ والثانيٌ ووِيٌ أبً المواجر دينار

 (  م671-667 / )(هـ -50-46): خملٌ عقبٌ بن ناؽع ووِيتى األولٍ علٍ اؽريقيٌ 

  : بناء القيروان -

بجيش كبير وؽتد –من قبل معاويٌ بن خديح –  م زار عقبٌ بن ناؽع الؾوري 667/هـ 46ؽً زنٌ 

ؽً طاعٌ العربَ بعدُذ  (ليبيا – لوبيا )ؽزان وما وراُوا من تذوم الزودان الػربً ؽدذلت جميع 

 .  وقزطيليٌةوؽتد قؾص (القطر التونزً )تقدم عقبٌ إلٍ اؽريقيٌ 

 50أزس عقبٌ بن ناؽع معزكر القيروان زنٌ . و اتذذ عقبٌ قيروان معزكرا أو مركزا عزكريا داُما

م َ وأقام بوا مزجدا َ ومع مرور األيام بدأ الناس يتواؽدون علٍ هذا المعزكر الذي شار 671/ هـ 

ؽً وقت وجيز مدينٌ عظيمٌ وعاشمٌ سويرة ومركز من مراكز العلم والخضارة ؽً العالم 

  . اإلزّمً

 :( م675ـ 671/ )(هـ 55ـ 50): وِيٌ عقبٌ األولٍ علٍ اؽريقيٌ -1

م َ ؽشل معاويٌ بنً أبً زؾيان وِيٌ اؽريقيٌ عن وِيٌ مشر َ ؽاقر ابن 671/ هـ 50ؽً زنٌ 

 وِيٌ أبً المواجر دينار مولٍ بنً مذزوم زنٌ . خديح علٍ مشر وولًّ علٍ اؽريقيٌ عقبٌ بن ناؽع

  :(م675/682 /)(هـ 62ـ 55)

لم تزتمر وِيٌ عقبٌ بن ناؽع علٍ اؽريقيٌ زوى ذمزٌ أعوام ؽعقب إتمامى بناء القيروان أمر الذليؾٌ 

م نتيجٌ لوسايات مزلمٌ بن مذلد والً مشر الذي كان 675هـ 55معاويٌ بن أبً زؾيان بعزلى زنٌ 

يخزد عقبٌ علٍ انتشاراتى وأعمالى العظيمٌ ؽً اؽريقيٌ وربما نتيجٌ لزيازٌ العنف والسدة التً 

ولقد تمكن أبو المواجر بؾضل مؤازرة كزيلى أن  اتبعوا عقبٌ ؽً بّد المػرب نخو زكنوا من البربر

 .يزتولً علٍ جنوب إقليم قرطاجنٌ ويجتاح المػرب األوزط ويختل مدنى الزاخليٌ ختٍ تلمزان

 (م684ـ 682/ )(هـ 64 ـ 62)ـ وِيٌ عقبٌ بن ناؽع الثانيٌ 2

م وتولٍ ابنى يزيد الذّؽٌ أمر بعزل أبً المواجر 680/  هـ 60بعد وؽاة معاويٌ بن أبً زؾيان زنٌ 

دينار عن اؽريقيٌ وتوليٌ عقبٌ عيوا للمرة الثانيٌ وذلك ِن الذليؾٌ يزيد علم جيدا ؽضل عقبٌ 

كما انتشر علٍ الروم والبربر وقضٍ علٍ كل مقاومٌ لوم ؽً المػرب  .وخمازى لنسر اإلزّم

األوزطَ غير أن عقبٌ أزاء معاملٌ كزيلى زعيم البربر وأهانى مما أدى إلٍ ؽراره هو وأشخابى من 

  .جيش المزلمين وقرر اِنتقام

م ويعتبر 682/ هـ62بعد ذلك واشل عقبٌ الزخف نخو الػرب قاشدا المػرب األقشٍ ودذلى عام 

عقبٌ بن ناؽع أول مزلم وطأت قدميى تلك األرضَ وواشل زخؾى ختٍ المخيط األطلزً وتذكر 

اللوم :" الروايٌ أنى أدذل قواُم ؽرزى ؽً مياه المخيط ثم رؽع يديى إلٍ الزماء وقال عبارتى السويرة 

اسود أنً قد بلػت المجوود ولوِ هذا البخر لمضيت ؽً البّد أقاتل من كؾر بك ختٍ ِ يعبد أخد 

وهناك عاد كزيلى للظوور مجددا ؽً جيش ضذم من البربر والروم َ ودارت معركٌ عند   ." زواك

م آثر ؽيوا أبو المواجر البقاء رؽقٌ عقبٌ بن ناؽع و ازتسودا معا َ ؽلما علم 684/ هـ 64توودة زنٌ 

ناُبى بالقيروان زهير بن قيس البلوى بازتسواده قرر اِنزخاب واتجى إلٍ برقٌ وبذلك تمكن كزيلى 

 .م684/هـ 64من اِزتيّء علٍ القيروان دون شعوبٌ زنٌ 

 



 

 ( م709ـ 689/ )(هـ 90ـ 69): الؾترة الثانيٌ 

 : م689/ هـ 69وِيٌ زهير بن قيس البلوي زنٌ  -1

م ولً زهير بن قيس البلوي علٍ المػرب وأمده عبد الملك بن مروان بجيش 689/ هـ 69ؽً زنٌ 

ولكن الروم , كبيرَ زار زهير إلٍ القيروان وقاتل كزيلى ومن معى ؽوزموم وزقط كزيلى نؾزى قتيّ

 ؽازتسود زهير وكثير ممن كانوا معى ؽً ينؾس الزنٌ, والؾرنجٌ عادوا بنجدات كثيرة وقاتلوا العرب

 (م704ـ 693/)(هـ 85ـ73): وِيٌ خزان بن النعمان -1.

  :خملٌ خزان األولٍ -

وجى إلٍ  (م693هـ73)زنٌ  (مسكلٌ ذّؽٌ)بعد أن تػلب عبد الملك بن مروان علٍ ابن الزبير 

ؽتػلب خزان علٍ الروم وبزط نؾوذه علٍ , المػرب اهتماما شخيخا ؽولً عليى خزان بن النعمان

بعد مقتل , و كان البربر قد ولوا علٍ أنؾزوم, البّد كلوا من برقٌ إلٍ أطراف المػرب األقشٍ

ملكٌ جبل األوراس َ وقد زأل خزان جماعٌ , امرأة كاهنٌ تزمٍ داهيٌ بنت ماتيى بن تيػان, كزيلى

أن جميع من باؽريقيٌ منوا ذاُؾون َ وجمع البربر مطيعون ؽان قتلتوا :" مزلمً البربر ؽذكروا لى 

ولم يتردد خزان ؽً الزير نخو جنود الكاهنٌَ ". دان لك المػرب كلى َ ولم يبق لك مضاد وِ معاند 

لكنى واجى مقاومٌ من نوع أذرَ ؽالكاهنٌ اتبعت ذطٌ وخسيٌ تقضً بتخطيم كل ما تذلؾى وراءهاَ 

. من خرق للزر وع وتوديم للبيوت وردم لآلبارَ أو ما عرف ؽً عشرنا بزيازٌ األرض المخروقٌ

, ؽقد انؾض عنوا معظم أنشارها من النشارى واألؽارقٌ, لكن التدمير أضر بالكاهنٌ ضررا بالػا

وكان البيزنطيون بعد زقوط قرطاجنٌ ؽً , واتشل عدد كبير منوم بخزان يزتنجدون بى من الكاهنٌ

أيدي المزلمينَ ينتظرون ؽرشٌ مواتيٌ يزتردون بوا المدينٌَ ؽانتوز اإلمبراطور ليون تيوس ؽرشٌ 

أغارت علٍ قرطاجنٌ ؽً زنٌ , وأعد خملٌ بخريٌ بقيادة البطريق يوخنا, انتشار الكاهنٌ علٍ العرب

  .وقتل البيزنطيون من بوا من المزلمين وزلبوا ونوبوا ما وشلت إليى أيديوم, م698/هـ78

  : خملٌ خزان الثانيٌ

بقٍ خزان ببرقى ينتظر المزاعدات من الذليؾٌ عبد المالكَ وكان أثناءها علٍ اتشال متواشل 

وبقٍ , وزريا مع ذالد بن يزيد؛ هذا األذير الذي كان يعلمى بمزتجدات األخداث داذل جماعٌ الكاهنٌ

مَ عندما قضٍ علٍ الؾتن ؽً المسرقَ 700/ هـ 80خزان زهاء ثّث زنوات ؽً برقٌ ختٍ عام 

وِسك ؽً أن ضذامٌ هذا الجيش كان نتيجٌ انضمام البربر إلٍ .  مقاتل40000وأمده بجيش قوامى 

العرب ؽً مخاربٌ الكاهنٌ التً ما علمت بقرب جيش المزلمين ختٍ رخلت من جبل األوراس بعد 

 .أن أوشت ذالد بن يزيد بأن يشخب ولديوا ويزتأمن لوا عند خزان ؽأمنوما

أما هً ؽقررت أن تقاتل ختٍ الموت وزخف خزان بكامل قواتى لمقاتلٌ الكاهنٌَ ؽلما وشل إلٍ 

ؽأشبخت القلعٌ ِشقٌ باألرضَ ؽوربت , لقيتى الكاهنٌ تريد قلعٌ تتخشن بوا, مكان قريب من قايس

ؽتبعوا خزان ختٍ قرب من , قاشدة جبل األوراس ومعوا شنم كبير تخملى بين يديوا علٍ جمل

ؽوزموا هزيمٌ , م عند بُر الكاهن702ٌ/هـ 82وبقٍ يطاردها ختٍ التقٍ بجيسوا ؽً زنٌ , موضعوا

 .سنعاء وزخق جيسوا وقتلواَ وبذلك قضٍ خزان علٍ كل أثر للمقاومٌ ؽً المػرب األدنٍ

ازتقامت لى البّدَ ثم عاد لمخاربٌ الروم الذين غزوا قرطاجنٌ وازترد المدينٌَ ولكن كان يذسٍ أن 

ؽرأى أن يقيم تجاه قرطاجنٌ مدينٌ عربيٌ إزّميٌ تقع علٍ البخر , يؾاجُى الروم من البخر مرة ثانيٌ

 ميّ سرقً قرطاجنٌَ ؽخولوا خزان 12ؽبنً تونس علٍ بعد نخو , وتسرف علٍ مدذل قرطاجنٌ

من قريٌ إلٍ قاعدة بخريٌ تقلع منوا األزاطيل وأنسأ بوا دار لشناعٌ األزطول وأذرق إليوا البخر 

وبنً مزجدا هو , وسيد بوا دارا لإلمارة وثكنات للجند, وخؾره إليوا وبذلك أشبخت ميناء بخريا هاما

ؽبناه خزان و كان ذلك زنٌ , كما أمر خزان بتجديد المزجد الجامع بالقيروان, اليوم جامع الزيتونٌ



ونجد ؽً خسد , ونسر اللػٌ العربيٌ,  عمل علٍ نسر الدين اإلزّمً بين البربر. م703/هـ 84

وؽً زنٌ . وشار البربر جزءا من جيش المزلمين, أعداد هاُلٌ من الزكان رخبت باإلزّم

 .م عزل خزان من طرف عبد العزيز بن مروان والٍ مشر704/هـ85

  م(715ـ 704)(هـ 96ـ 85 )وِيٌ موزٍ بن نشير وازتكمال ؽتد المػربـ 3

م وكان عامّ لعبد الملك بن مروان 704/هـ 85ولً موزٍ بن نشير علٍ اؽريقيٌ ؽً أواذر زنٌ 

  .علٍ العراق

مَ وهً منطقٌ جبليٌ تقع بين 704/هـ 85بدأ موزٍ بؾتد قلعٌ زغوان وما يجاورها ؽً أواذر زنٌ 

وكان يزكنوا قوم من البربر يتزعموم أمير يقال لى ورقطانَ وكانوا يسكلون ذطرا , القيروان وتونس

علٍ القيروانَ إذ كانوا يػيرون من وقت ألذر علٍ مقاطعات المزلمين ؽوجى إليوم موزٍ بن نشر 

 ؽارس بقيادة عبد الملك الذسينً ؽوزموم وقتل أميرهم واؽتتد قلعتوم وبلؼ زبيوم يومُذ 500

 . وكان أول زبٍ دذل القيروان ؽً وِيٌ ابن نشير.  رأس10000

وكانت الذطوات التاليٌ ؽً ؽتوخات موزٍ أن بعث قاُده عياش بن أذيل إلٍ قباُل هوارة وزناتى 

 رأس وعقدوا الشلد مع المزلمين رغما 5000وبلؼ زبيوم , ؽأغار عليوم وقتل منوم جماعات كثيرة

عنومَ أما كتامٌ ؽقد شالخت موس بن نشيرَ وكان موزٍ يبعث عيونى إلٍ القباُل ليتجزس عليوا 

ومنوا قبيلٌ شنواجٌ التً وشلت أذبارها إلٍ األمير تزول لى ؽرشٌ غزوها , ويزتقشً أخوالوا

  .  جندي وهزموم4000وغزاها بـ 

 م الػزوة المعروؽٌ باألسراف وشل ؽيوا إلٍ 704/ هـ 85ثم غزا موزٍ ؽً البخر أذر زنٌ 

 مَ ولقد بلػٌ نبأ وؽاة عبد العزيز بن مروان 705هـ 86وعاد بػناُم كثيرة ؽً أواُل زنٌ , شقليٌ

ؽبعث موزٍ ببيعتى إلٍ ,  م705/  هـ 86م و وؽاة أذيى عبد الملك ؽً أواُل زنٌ 704/هـ 85زنٌ 

 . ؽكتب هذا األذير إلٍ موزٍ يقر لى بوِيٌ اؽريقيٌ والمػرب, الوليد بن عبد الملك

م َ كلف موزٍ بن نشير عياش بن أذيل بؾتد ما وراء البخر وخل عليى 705/هـ 86وؽً زنٌ 

كما ؽتد عبد هللا بن مرة , (جنوب شقليٌ )وازتطاع أن يدذل زرقوزٌ , الستاء وهو ؽً البخر

وكان المػرب قد ؽتد معظمى ولم يبق زوى المػرب األقشٍَ ؽذرج موزٍ . زردينيا ؽً نؾس الزنٌ

ؽوجد البربر قد ؽروا إلٍ أقشٍ الػرب ذوؽا من بطش العرب بوم , غازيا من اؽريقيٌ إلٍ طنجٌ

ؽقتل منوم , ؽتبعوم علٍ رأس جيش مؤلف من وجوه العرب ومن اتشف من البربر بالقوة والجلد

بإقليم موريتانيا عددا كبيرا وزبٍ منوم زبيا كثيرا وواشل زخؾى ختٍ وشل إلٍ الزوس األقشٍ 

  . م706/هـ 87ؽً خدود 

وأخدثت غزوات موزٍ هزة كبرى بين قباُل البربرَ وزببت لوم الذعر والولع ؽأذذوا يزتأمنون 

وتزابقوا ؽً إعّن ذضوعوم لوم والدذول ؽً طاعتوم , العرب علٍ أنؾزوم ويزتزلمون لوم

 رجّ من 17وترك معى , وعين موزٍ وطارق بن زياد علٍ طنجٌ ونواخيوا. واعتناق اإلزّم

العرب يعلمون البربر القرآن وسراُع الدين اإلزّمًَ ؽتم إزّم أهل المػرب األقشٍ علٍ يد 

 و يعتبر. هؤِء

ولم يتعذر علٍ موزٍ , موزٍ بن نشير أول من أقام القضاء بالمػرب وبالتخديد ؽً مدينٌ القيروان

   .زوى مدينٌ زبتٌ لمناعتوا ووشول اإلمدادات إليوا من البخر

 األبعاد الخضاريٌ ِنتسار اإلزّم ؽً بّد المػرب 

تعددت مظاهر اِزدهار الخضاري لبّد المػرب بعد الؾتد اإلزّمً ومن بينوا اندماج البربر ؽً 

الخضارة العربيٌ اإلزّميٌ المتواشل إلٍ زمننا الخاضر وإثراء الخضارة اإلنزانيٌ بعدد هام من 

 . ...العلماء والمؾكرين والمبدعين ؽضّ عن تطور الؾنون كالعمارة والزذرؽٌ

ؽعقبٌ بن ناؽع ضرب مثّ ؽً الدعوة إلٍ اإلزّم والتبسير بى ؽً برقٌ وشخراواتواَ وظور خمازى 



َ ..." اللوم أمّها علما وعمرها بالمطيعين:" الدينً ؽً ذلك الدعاء عندما باسر مدينٌ القيروان

ؽخقيقٌ أول اختكاك العرب مع البتر وزناتى كان ؽً شخراء المػرب األدنٍ واألوزطَ وقد يكون من 

اثر قدم عدهم بالعرب انجذاب بعضوم إلٍ اإلزّمَ كما نجد أبو المواجر دينار ؽً جذب كزيلى 

وإربٌ إلٍ اإلزّمَ كما رغب البربر ؽً مزايا اإلزّم ونسر الثقاؽٌ الدينيٌ وتعلم الناس الؾراُضَ 

وانتقلت التيارات الثقاؽيٌ من المسرق الٍ المػرب ؽكانت ؽً هذه الؾترة مراكز دينيٌ واجتماعيٌ 

 .وزيازيٌ مما زاعد علٍ اِزتقرار ؽً اؽريقيٌ

كان من اثار الخركٌ الثقاؽيٌ ان غدت القيروان مرجّ يػلً بالدرازات والنقاش المذهبً ؽتنوعت 

خلقات مزاجد القيروان ما بين واشليٌ وذارجيٌ وظاهريٌَ ختٍ كتب الظؾر نواُيا علٍ يد ازد بن 

الؾرات ثم عللٍ يد زخنون للمذهب المالكً وللتيارات المدنيٌ ومخيت المذاهب اِذرى ذاشٌ 

  :مذهب ابً خنيؾٌ النعمانَ هذه األبعاد الخضاريٌ نتناولوا بالسرح والتؾشيل ؽً المطالب التاليٌ

 اندماج البربر ؽً الخضارة اإلزّميٌ- 

واجوت الجيوش اإلزّميٌ ؽً بّد المػرب قباُل بربريٌ تجيد ؽن القتال ومتمرزٌ ؽً الخروب إلٍ 

وكانت تلك القباُل متخررة ؽً أغلب الخاِت من وِءات أو . جانب الجيش النظامً البيزنطً

أخّف تجمع بينوا وبقيٌ القباُل ؽً ما عدى المشالد المستركٌ بخيث لم تكن توجد مظاهر وخدة 

ولوذا الزبب كانت . تجمع بينوا وتجعلوا تتضامن وتتخالف للوقوف بقوة أمام التخديات الذارجيٌ

منطقٌ سمال إؽريقيا منذ ؽجر التارير معرضٌ للػزوات المتتاليٌ من الؾينيقيين والرومان والبيزنطيين 

مما جعل القباُل البربريٌ تبخث عن هويتوا المستتٌ بين وِء بعضوا للبيزنطيين ... والو ندال

. وازتقّل البعض اآلذر علٍ أرضى طالما أنى قادر علٍ الدؽاع عنوا

 اندماج البربر 

ولما جاء اإلزّم ؽإنى مثل عامل وخدة ثقاؽيٌ واجتماعيٌ وعقاُديٌ وزيازيٌ اجتمعت خولى مذتلف 

" ذير أمٌ أذرجت للناس"القباُل تتواؽت علٍ القيام بدور لبناء هذا الشرح العمّق المتمثل ؽً 

والمزاهمٌ ؽً تدعيم المكازب كنسر اإلزّم ؽً األندلس ودعم الخضارة اإلزّميٌ بمعالم 

وسذشيات علميٌ ِ يزال أثرها قاُما إلٍ يوم الناس هذا َ ويتسابى دور الدين اإلزّمً ؽً هذا 

المجال مع الدور الذي لعبى ؽً الجزيرة العربيٌ لما خّث الرزول مخّمد شلٍ هللا عليى وزلم علٍ 

تأزيس نظام زيازً يتجاوز اإلطار القبلً وأدى إلٍ نسأة الدولٌ اإلزّميٌ التً يتزاوى ؽيوا جميع 

  .الناس بقطع النظر عن انتماءاتوم القبليٌ

ولُن كانت بدايٌ عمليٌ اندماج البربر بطيٌُ ؽإنوا توزعت وؽق الزيازٌ التً اتبعوا الوِة خيث سجع 

البربر علٍ اعتناق اإلزّم وكان مرنا معوم وأزلم علٍ يده الكثير منوم مثل – أبو المواجر دينار 

  .القاُد كزيلى

كان ثلث جيش زهير بن قيس البلوي من البربرَ كما أن كزيلى لما دذل القيروان لم يدمرها وأّمن 

ومن جوٌ أذرى زاهمت زيازٌ القاُد خزان بن النعمان ؽً اندماج . أهلوا وكذلك ؽعلت الكاهنٌ

 رهينٌ لينسر ؽً 12000البربر ؽً الخضارة اإلزّميٌ لما استرط علٍ القباُل المنوزمٌ نخو 

شؾوؽوم الدين اإلزّمً ويدعم بوم الجيش لتخقيق اِنتشارات كما زاهم هؤِء الرهاُن ؽً نسر 

اإلزّم بين ذويوم ؽيما بعد وساركوا ؽً الؾتوخات ونالوا نشيبوم من الػناُم ومن األراضً وارتقٍ 

وتعتبر كل هذه األمثلٌ نماذج إزّميٌ لكيؾيٌ تعامل القادة مع . العديد منوم ؽً الرتب العزكريٌ

الزكان األشليين خيث أن المزلمين لم يشلوا إلٍ بّد المػرب ناهبين ومذربين وقاهرين ومزتبدين 

وإنما جاؤوا لرزالٌ أزمٍ ونظرة أرقٍ تتلذص ؽً نسر كلمٌ التوخيد ورؽع رايٌ اإلزّم إلٍ أبعد 

ما تزمد بى الظروف واإلمكانيات المتاخٌَ وكان رد الؾعل من طرف البربر بالمثل خيث أقبلت جل 



القباُل علٍ اإلزّم واندمجت ؽً المجتمع اإلزّمً الجديد ليس بقوة الزيف وإنما باِقتناع 

  .وترزير العقيدة اإلزّميٌ لدى ؽُات وازعٌ من الزكان
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  . م974-788أولى السالالت اإلسالمية المستقلة في المغرب 
 . م807منذ :  م، فاس807-788: وليلى: المقر

 
 

َ نجا (ص)من أخؾاد الرزول مخمد  ( م793-788)مؤزس الزّلٌ إدريس بن عبد هللا الكامل 

تمت . (بالمػرب)ؽر إلٍ وليلٍ .  م786بنؾزى من مذبخٌ ؽرَ التً أقاموا العبازيون للعلويين زنٌ 

و زع خدود مملكتى ختٍ بلؼ . مبايعتى  قاُدا و أميرا و إماما من طرف قباُل البربر ؽً المنطقٌ

إلدريس األول .  م793قام الذليؾٌ العبازً هارون الرسيد بتدبير اغتيالى زنٌ . ( م789)تلمزان 

موِي إدريس )و يعتبر قبره ؽً وليلٍ . مكانٌ كبيرة بين المػربيين (موِي إدريس ؽً المػرب)

-  م804و الذي تولٍ اإلمامٌ منذ  - ( م828-793)قام ابنى إدريس الثانً . مزارا مسوورا (اليوم

بجلب العديد من الخرؽيين من األندلس و تونسَ ثم سرع ؽً بناء ؽاس و جعلوا عاشمٌ الدولٌَ كما 

  .قام بتدعيم وطاُد الدولٌ

 

كانت لوذه . (أو أكثر) م بتقزيم المملكٌ بين إذوتى الثمانيٌ 836عام  ( م836-828)قام ابنى مخمد 

 م 932منذ . بدأت بعدها مرخلٌ الخروب الداذليٌ بين اإلذوة. الخركٌ تأثير زلبً علٍ وخدة البّد

وقع األدارزٌ تخت زلطٌ األمويين خكام األندلس والذين قاموا لمرات عدة بسن خمّت ؽً المػرب 

بعد معارك و مؾاوضات ساقٌ تمكنت جيوش األمويين من القبض علٍ . إلبعاد األدارزٌ عن الزلطٌ

والذي ازتطاع لبعض الوقت من أن يزتولٍ علٍ منطقٌ الريف و  (الخزن الخجام)آذر األدارزٌ 

  . م985توؽً هناك زنٌ .  مَ ثم اقتياده أزيرا إلٍ قرطب974ٌسمال المػربَ تقبض عليى زنٌ 

 

أولوا كان بنو خمود العلويين الذين . تؾرعت عن األدارزٌ زِّت عديدة خكمت بلدان إزّميٌ عدة



ؽرع آذر من . كما تولوا لبعض الوقت أمور الذّؽٌ ؽً قرطبٌ. (األندلس)خكموا ؽً الجزيرة ومالقٌ 

األمير عبد القادر .  م1943-1830األدارزٌ خكم جزءا من منطقٌ عزير ؽً الزعوديٌ بين زنوات 

آذر .  م ينخدر من هذه األزرة أيضا1847-1834الجزاُري و الذي خكم ؽً الجزاُر زنوات 

  . م1969-1950ؽروعوم كان الزنوزيين خكام ليبيا و الجبل األذضر 

 

 المرابطون، اللمتونيون، الملثمون
 

 

 زّلٌ بربريٌ خكمت ؽً المػربَ موريتانياَ غرب الجزاُر و األندلس

  . م1147 و ختٍ 1060-1056 مابين أعوام 

 . م1086 مَ مراكش منذ 1086-1056: ؽاس: المقر

 

 

يرجع أشل المرابطين إلٍ قبيلٌ لمتونٌ البربريٌ كما أن أشل التزميٌ يرجع إلٍ أتباع الخركٌ 

اإلشّخيٌ التً أززوا عبد هللا بن يازين و الذي قاد خركٌ جواديٌ لنسر الدين و كان رجالوا 

انطّقا -يلزمون الرباط بعد كل خملٌ من خمّتوم الجواديٌَ بدأت الخركٌ بنسر الدعوة ؽً الجنوب 

و أؽلخوا ؽً خمل بّد غانى علٍ اإلزّم و من ثمٌ باقً مناطق الشخراء الػربيٌَ - من موريتانيا

تم غزو المػرب و غرب الجزاُر ثم بناء مدينٌ  ( م1106-1060)ؽً عود يوزف بن تاسؾين 

  . م1062مراكش 

 

بين .  م أولٍ خمّتى ؽً األندلس و انتشر علٍ النشارى ؽً معركٌ الزِقٌ السويرة1086قاد عام 

 م عاد ابن تاسؾين مرة أذرى إلٍ األندلس و لكن هذه المرة للقضاء علٍ ملوك 1094-1089أعوام 

تعرض إلٍ هزاُم علٍ أيدي النشارى ؽً  (1143-1106)ؽً عود علً بن يوزف . الطواُف

إلٍ أن قضٍ هؤِء - .  م1030منذ -األندلس ثم ازتولٍ الموخدون علٍ مملكتى ؽً غرب إؽريقيٌ 

  . م1147علٍ آذر األمراء بعد ازتيُّوم علٍ مراكش عام 

 

 

 



 الموحدون
 
 

و األندلس (المػربَ الجزاُرَ تونسَ ليبيا)زّلٌ بربريٌ خكمت ؽً سمال إؽريقيٌ   

  . م1269-1130 زنوات 

ؽترات متقطعٌ)مراكشَ إسبيليٌ : المقر ). 
 

 

قاد ابن .  لكون أتباع هذه الطريقٌ كانوا يدعوا إلٍ توخيد هللا" الموخدون"أطلق عليوم تزميٌ 

َ والذي ينخدر من شلبى أمراء الموخدينَ أتباع خركٌ دينيٌ متسددةَ ( م1130-1080)تومرت 

 م الدعوة لمخاربٌ 1118أطلق بن تومرت عام . وكان يدعوا إلٍ تنقيٌ العقيدة من السواُب

ازتطاع ذليؾتى عبد المؤمن . مقرًا لى- علٍ جبال األطلس -المرابطين واتذذ من قلعٌ تنملل 

و من  ( م1147زقوط مراكش عام )أن يزتخوذ علٍ الزلطٌ ؽً المػرب  ( م30/1133-1163)

  .( م1154-1146)و األندلس  ( م1160ختٍ تونس و ليبيا عام )ثم علٍ كامل إؽريقيٌ 

 

ثم أبو يوزف يعقوب المنشور  ( م1184-1163)بلػت الدولٌ أوجوا ؽً عود أبو يعقوب يوزف 

ابن رسدَ ابن )مع بناء العديد من المدن الجديدة و تسجيع الثقاؽٌ والخياة الؾكريٌ  ( م1184-1199)

 م و التً انتشر ؽيوا الموخدون علٍ الملوك 1195وقعت بعد ذلك معركٌ األرك عام . (طؾيل

تم القضاء علٍ العديد من الثورات ؽً إؽريقيٌَ إِ  ( م1213-1199)ؽً عود الناشر . النشرانيين

لم تقم  - ( م1212)أن الموخدين تلقوا هزيمٌ قازيٌ علٍ يد النشرانيين ؽً معركٌ خشن العقاب 

 م بدأت الدولٌ تتواوى بزرعٌ مع زقوط األندلس 1213بعد زنٌ -. للمزلمين بعد هذه المعركٌ قاُمٌ

َ و تونس ؽً أيدي الخؾشيين و الجزاُر ؽً أيدي بنو عبد ( م1228بعد )ؽً أيدي ثم النشرانيين 

 م ؽرعين أخدهما ؽً المػرب 1236-1224خكم بين زنوات . ( م1236-1229)- الزيانيون-الواد 

 م تعرضوا لخمّت المرينيينَ ثم ؽقدوا الزيطرة علٍ المػرب و 1244منذ . و الثانً ؽً األندلس

  . م وقضٍ عليوم المرينيون نواُياً 1269انتوٍ أمرهم زنٌ 

 

 

 



 المرينوين، بنو مرين
 
 

  . م1465-1244زّلٌ بربريٌ تولت الخكم ؽً المػرب 

 .ؽاس: المقر

 

 

ينخدر المرينيون من قبيلٌ زناتٌ البربريٌ والتً ازتوطنت المناطق السرقيٌ علٍ الخدود مع 

 م وازتقروا ؽً المناطق السرقيٌ و الجنوب 12نزح هؤِء إلٍ المػرب مطلع القرن الـ. الشخراء

بعد شوِت وجوِت مع الموخدين ازتطاع المرينيون ؽً عود األذوين أبو يخً عبد الخق . سرقيٌ

: أن يزتولوا علٍ العديد من المدنَ مكناس ( م1286-1258)ثم أبو يوزف  ( م1244-1258)

 م ازتطاعوا التذلص من آذر األمراء الموخدين ؽً 1269مع خلول زنٌ . م1248:  مَ ؽاس1244

ذاضوا عدة خروب . مراكشَ بدؤوا بعدها ؽً تنظيم جيش قوي للخؾاظ علٍ المناطق التً انتزعوها

اِزتيّء )َ توزعوا إلٍ الجزاُر ( م1307-1286)علٍ أرض األندلس ؽً عود أبو يعقوب يوزف 

  .(علٍ وهران و مدينٌ الجزاُر

 

ثم أبً عنان ؽارس  ( م1351-1331)عرؽت دولتوم أوجوا الزيازً أثناء عودي أبً الخزن علً 

ازتطاع األذير شد زّطين عبد الواد . وازدهرت خركٌ ؽيوا العمران ( م1351-1358)

واِزتيّء علٍ عاشمتوم تلمزانَ ثم واشل ؽً غزواتى ختٍ بلؼ تونس واختلوا علٍ  (الزيانيون)

  .خزاب الخؾشيين

 

-1358)تولٍ الخكم زّطين دون زن الرسد .  م بدأت الدولٌ المرينيٌ تتواوى زريعا1358منذ 

كانوا هؤِء بّ رأيَ تم وضعوم تخت وشايٌ أقرباُوم من  ( م1458-1393 م ثم 1374

. ( م1393-1373من )الوطازيينَ كما قام أشخاب غرناطٌ بدور الوشايٌ ؽً ؽترات أذرى 

أن يتذلص من أقرباُى الوطازيين بعد أن أقام  ( م1465-1421)ازتطاع آذر الزّطين عبد الخق 

إِ أن األمور لم تعمر طويّ وقام زكان ؽاس بثورة علٍ المرينيين .  م1458لوم مذبخٌ كبيرة زنٌ 

  .ثم شار أمر المػرب بعدهم ؽً أيدي الوطازيين

 



 السعديون

 

 

فً ظروف داذليٌ شعبٌ و ضػط   م16-  هـ10القرن  قامت الدولٌ الزعديٌ ذّل

أجنبً قويَ و قد مكنت من إعادة توخيد البّد و تخرير الثػور المختلٌ تخت رايٌ 

الجواد و عمل الزعديون علٍ تخديث و تطوير أجوزة الدولٌ علٍ المزتوى اإلداري و 

. العزكري و اِقتشادي

مطلع  (زّلٌ من األسراف ينتزبون إلٍ القازم بن النفس الزكيٌ)نزح أجداد الزعديين 

بدأ الزعديون . (جنوب المػرب) م من الخجاز نخو منطقٌ وادي نور درعٌ 14القرن الـ

خاربوا خكام المػرب . فً نسر دعوتوم عن طريق الفرق الشوفيٌ فً جنوب المػرب

الوطازيين ثم قادوا خركٌ المقاومٌ ضد الوجود البرتػالً فً البّدَ ازتولوا علٍ 

م بعد طرد البرتػاليين منوا وأذيرا دذلوا 1441م ثم أكادير زنٌ 1525مراكش زنٌ 

م بالقضاء علٍ الوطازيين زنٌ 1557-54/1549قام مخمد السير . م1549فاس زنٌ 

قام بعدها بتوطيد دعاُم ملكىَ أمن البّد ثم ازتولٍ علٍ تلمزان الواقعٌ . م1554

قاوم ابنى موِي عبد هللا نفوذ العثمانيين ومخاوِتوم التوغل إلٍ . غرب الجزاُر خاليا

 .م1574-1557داذل البّد 

 

 



 الوطاسيون

 

 

بدأ ظوورهم مع المرينيين خيث اقتزموا . ينخدر الوطازيون من منطقٌ الزاب الكبير ؽً المػرب

الزلطٌ ؽً المػرب اِقشٍَ ؽكان نشيبوم منطقٌ الريف ومن هناك بدأ توزعوم ختٍ أطاخوا بدولٌ 

الوزارة والخجابٌ عندما كان يتولٍ  (م1458-1393)ثم  (م1375-1358)بنً مرينَ تولوا زنوات 

م قضا أكثرهم ؽً مذبخٌ 1458زنٌ . (كانوا أطؾاِ)الخكم زّطين لم يكونوا قد بلػوا زن الرسد بعد 

-1472)لم ينح من المذبخٌ إِ أذوان إثنانَ أخد الناجين مخمد السير المودي . دبرها لوم المرينيون

 ازتطاع أن يزتولً علٍ الخكم عندما دذل ؽاس زنٌ ةم ؽً أشيل1465والذي ازتقر منذ  (م1505

وشول السير الوطازً إلٍ ؽاس وقبل أن يزتولً علٍ المدينٌ ويقضً نواُيا علٍ  بمجرد. م1472

 للػزو البرتػالًَ وكان علٍ الوطازيين أن يقودوا خمّت ةالخكم المرينً تعرضت مدينٌ أشيل

زبتٌ وطنجٌ وأشيّ وأن يقوموا ؽً نؾس الوقت : عزكريٌ ضد البرتػاليين ؽً الثػور السماليٌ

بالقضاء علٍ اإلمارات الشػيرة التً ازتػلت ضعف الزلطٌ المركزيٌ مثل أزرة المنظري وبنً 

راسد وإمارة دبدوَ بدون الخديث علٍ المناطق الموجودة جنوب وادي أم الربيع والتً كانت موكولٌ 

 .وبعض المدن والمناطق التً أذذت تنزع إلٍ اِزتقّل عن المملكٌ من جوٌ أذرى. إلٍ نؾزوا

واجى  (م1550-1524)ثم أبو العباس أخمد  (م1524-1505)أثناء ؽترة خكم مخمد البرتقالً 

زبانَ ؽقد المػرب نتيجتوا العديد من المناطق إلالمػرب ضػوطا كبيرة أمام خمّت البرتػاليين وا

إِ أن الذطر الخقيقً علٍ الوطازيين كان يمثلى الزعديون والذين بدأوا ؽً سن خمّتوم . الزاخليٌ

 .م أثناء إخدى معاركى معوم1545زقط آذر الزّطين الوطازيين زنٌ . انطّقا من الشخراء

مخمد أبو عبد هللا البرتقالً   , -1504-1472. أبو زكرياء مخمد السير المودي 1 : قاُمٌ الزّطين

 1550-أبو خزون أبو الخزن علً بن مخمد  ,-1550-1525أبو العباس أخمد   ,-1504-1525

 1554 -1554....-أبو خزون أبو الخزن علً بن مخمد  -1554



 السعديون

   عدة عوامل فً قيام الدولٌ الزعديٌةزاهمم-

 .م 16القرن  تدهورت أوضاع المػرب فً بدايٌ

من نور أم الربيع )ضعف الخكم الوطازً و لم يعد يتجاوز القزم السمالً للمػرب  •

 .إلٍ طنجٌ

أزرة بنً + ظوور كيانات زيازيٌ سبى مزتقلٌ أهمواَ أزرة بنً المنظري بتطوان  •

إمارة أتجاو + إمارة بالمػرب السرقً + إمارة هنتاتٌ بالخوز + راسد بسفزاون 

 .سرق الريف

 الزيازٌ الجباُيٌ المتسددة التً نوجوا .تمردات القباُل و عزلٌ الدولٌ الوطازيٌ  •

  الوطازيون

الجفافَ )كما زادت الكوارث الطبيعيٌ . تراجع كبير فً عدد الزكان ذاشٌ بالمدن  •

  من تعميق معاناة الزكان (الطاعون

هاجم اإليبيريون الزواخل المػربيٌ المتوزطيٌ و  هـ 9 /م 16القرن  و منذ بدايٌ •

هـَ و منذُذ توالٍ اختّل  818/ م 1415 األطلنتيٌ دسنت باختّل مدينٌ زبتٌ زنٌ

 .باقً الثػور المػربيٌ

ازتودف التوزع اإليبيري ازتقطاب ما يشل إلٍ المػرب من بضاُع التجارة  •

  ...نوب ذيرات البّد و تشريف الزلع التً تأتً من مناطق مذتلفٌ+ الشخراويٌ 

.... تمرد القباُل علٍ الدولٌ و اِلتفاف خول الزواياَ ذاشٌ الزاويٌ الساذليٌ فً  

عدم + الضػط الماًُ علٍ الزكان + ضعف الموارد الماليٌ  .بقيادة عمليات المقاومٌ

و لقد كان لّزتػّل اِزتعماري آثارا بليػٌ  . القدرة علٍ مواجوٌ الػزو البرتػالً

انويار مداذيل التجارة : علٍ أوضاع المػرب الزيازيٌ و اِقتشـاديٌ و اِجتماعيٌ

  منافزٌ الزلع التً نتجوا المػرب+ تراجع دور الوزاطٌ + الشخراويٌ 

  :انطلق الزعديون من زوسَ و عملوا علٍ تخرير البّد و توخيدها      

لجوء قباُل زوس و اِلتفاف خول أخد فروع الزاويٌ الساذليٌ و ذلك إلجّء   •

+ أضعف الموارد التجاريٌ للمنطقٌ  .غور تخت رايٌ الجوادثالمختلين المزيخيين من ال

ازتيّء البرتػاليين علٍ زواخل إقليم زوس . تضرر المنطقٌ من هجمات البرتػاليين

  و إغّق منافذه البخريٌ

و من أجل جمع تنميتوم و إقامٌ كيان يزتقطب القباُل تخت مبايعٌ أخد رجال  •

ازتقطاب زكان المناطق الجنوبيٌ المتضررة من تافيّلت إلٍ  -يناألسراف الزعدي

الموارد المـاليٌ : عمل الزعديون علٍ توفير سروط التنظيم و الجواد. زوس

الخشول علٍ  + (النايبٌ)بازتذـّص الزكـاة و األعسار من القباُل و فرض ضريبتى 

  .األزلخٌ من األوربيين مقابل تزويدهم بالزكر

مواجوٌ . تنظيم خمّت هجوميٌ علٍ مناطق خاخا و سياظمٌَ ازترجاع زانتا كروز 

جّء    .التطلع إلٍ فك الخشار المفروض علٍ التجارة الشخراويٌ . البرتػاليين

   م1541 . البرتػاليين عن آزفً و أزمور

بعد تركيز وجودهم فً الجنوب و السرقَ اتجى الزعديون نخو المنطقٌ السماليٌ  •



معركٌ مسرع + هـ  935 م و 1529زنٌ  - معركٌ أنمانً  - ذاشٌ بعد دذول مراكش

 .م 1536 بوعقبٌ زنٌ

 .انوزام الوطازيين و اِعتراف بالوجود الزعدي 

واشل الزعديون ضػطوم علٍ المناطق السماليٌ خيث تمكنوا من ضـم توخيـد  •

 .المػـرب و القضاء علٍ الوطازيين

  :وضعت معركٌ وادي المذازن خدا لألطماع الذارجيٌ و عززت هيبٌ الدولٌ -

  :أزباب قيام معركٌ وادي المذازن •

م و استد هذا  16القرن  تزايد المنافزٌ اإليبيريٌ فً خوض البخر المتوزط ذّل -

  .الشراع لظوور قوة الزعديين بالمػرب

فً التوزع علٍ خزاب  (م 1578-1557 ) رغبٌ الملك البرتػالً دون زبازتيان -

 .المذزن لتخقيق مكازب اقتشاديٌ و زيازيٌ و ازتراتيجيٌ

لجوء مخمد المتوكل الزعدي إلٍ البرتػال بعد تنخيتى عن الزلطٌ من طرف عمى  -

 .عبد الملك

  :ظروف المعركٌ •

 .قاد الملك البرتػالً قوة عزكريٌ مدعمٌ بفرق من المزيخيين المتطوعين -

الزعديون لوذه المواجوٌ  أعد  . -هـ 986زنٌ  انتشـار الجيش المػربً الزعدي  -

 .  ازتثمروا الخماس الوطنً– طاقات متنوعٌ 

  :نتاُح المعركٌ •

مقتل دون : بالنزبٌ للبرتػال فقدان البرتػال لزيادتى لشالد ازبانيا لمدة تزيد  -

 .زنٌ 60 لمدة  زبازتيانَ و قد ترك ذلك فراغا زيازيا

تقويٌ المػرب الزعدي + إبعاد األطماع األجنبيٌ ذاشٌ البرتػاليٌ : بالنزبٌ للمػرب -

ازتفادة ذزينٌ الدولٌ من عدة منافع ماديٌ انعكزت علٍ + بيـن القبـاُل و الزوايا 

 .اقتشاد المػرب و قوتى العزكـريٌ و مكنتى من تعدديٌ هياكلى األزازيٌ

 :بذل الزعديون جوودا من أجل تخديث البّد -

اهتم بتقويٌ األزطول البخري  -اهتم الزعديون بتطوير الجواز اإلداري و العزكري -

 .تخديث و تنويع األزلخٌ+ 

  :اعتمد اِقتشاد الزعدي علٍ التجارة الذارجيٌ و موارد الجبايات-

نسطت التجارة الذارجيٌ للدولٌ الزعديٌ لتوفير الموارد و مواجوٌ القـوى  •

 .المنـافزٌ لوـمَ و هكذا عمل الزعديون علٍ تذفيض الرزوم الجمركيٌ بالموانئ

مثلت غارة الزكر موردا أزازيا للذزينٌ بفضل تسجيع الدولٌ إلنتاج الزكر و  -

 .ازتقطاب قزم هام من تجارة القوافل الشخراويٌ -.تشديره

الزكاة و )الضراُب السرعيٌ " + بٌيالنا"اِزتفادة من ضم الزودان فً ضريبٌ  -

الودايا و غيرهاَ و قد ارتفعت قيمتوا ذاشٌ فً عود + و غير السرعيٌ  (األعسار

المنشور الذي تسدد فً ازتذّشوا خيث نظم خركات تأديبيٌ إلجبار القباُل عىل 

 .أداُوا

  ...سجعت الدولٌ مذتلف األنسطٌ اِقتشاديٌ األذرى الفّخيٌ و الخرفيٌ •

  :زعٍ المنشور إلٍ ضم الزودان و اِنفتاح علٍ الذارج

 .الخشول علٍ موارد ماليٌ لمواجوٌ متطلبات بناء الدولٌ - :من أجل



الرغبٌ فً تكوين إمبراطوريٌ إزّميٌ فً غرب إفريقيا تكون قادرة علٍ شد  -

 .األطماع الذارجيٌ المزيخيٌ

الرغبٌ فً الوشول إلٍ مشادر الذهب بعد زيطرة اإليبيريين علٍ الزواخل  -

 .الػربيٌ إلفريقيا

 

  :و ربط الزعديون عّقات مع الذارج •

 .نوح المنشور زيازٌ الخذر و المزالمٌ مع العثمانيين بمبادلتوم الزفرات و الودايا -

ارتبط الزعديون بعّقات تجاريٌ و زيازيٌ مع إنجلتراَ تبادل الزفارات و تمتيعوا  -

 .بعدة امتيازات تجاريٌ 

لقد ارتبطت فترة اِزدهار الزعدي بعود أخمد المنشورَ و لذلك مباسـرة بعـد 

 قزمت خيث .م دذل المػرب مرخلٌ من اِضطراب و الضعف 1603 وفـاتى زنـٌ

قتل . م1626-1610خكم ؽرع الزعديين ؽً ؽاس ما بين زنوات . المملكٌ وبدأت معوا مرخلٌ التقوقر

  . العلويٌالدولٌم وأشبد أمر المػرب ؽً أيدي 1659آذر الزّطين الزعديين ؽً مراكش زنٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العلويون، الفيالليون
 

 

  الٍ الوقت الخالً  م1666زّلٌ من األسراف تخكم المػرب منذ 

 َ 1912-1727 ثم 1672-1666: ؽاس: المقر

 .1912منذ : َ الرباط1727-1672: مكناس

 

 13جاءوا خوالً القرن الـ. (عن طريق مخمد النؾس الزكيٌ)يرجع أشل العلويين إلٍ الخزن الزبط 

بمزاعدة من . (بالقرب من زجلمازٌ)م إلٍ المػرب وزكنوا جنوب جبال األطلس ؽً واخٌ تاؽيّلت 

 ( م1672-1664)الؾرق الشوؽيٌَ والتً كانت تنسط ؽً المنطقٌ خينذاكَ أشبد موِي الرسيد 

علٍ ) م علٍ ؽاس 1666زيدًا علٍ منطقٌ تاؽيّلت و الواخاتَ ازتطاع بعد ذلك أن يزتولٍ عام 

أكمل ابنى موِي . ثم علٍ باقً المملكٌَ وتابع جووده بعد ذلك بأن وطد دعاُم ملكى (خزاب الزعديين

اعتمد علٍ التجارة )إعادة تنظيم المملكٌَ كما جعل للدولٌ اقتشادا قويًا  ( م1727-1672)إزماعيل 

َ ثم وزع مدينٌ مكناس و جعلوا من أهم مدن المػرب و ازترجع بعضًا من المدن (الشخراويٌ

بعد وؽاتى عرؽت البّد مرخلٌ . من األزبان و البرتػاليين ( م1691 مَ أرزيلٌ 1684طنجٌ عام )

انتوت مرخلٌ الؾوضٍ مع تولٍ . بزبب تناؽس أوِده علٍ الخكم ( م1757-1727)اضطرابات 

إبرام عقود تجاريٌ مع )َ و الذي أعاد تنظيم اقتشاد البّد ( م1790-1757)خؾيده زيدي مخمد 

  .(القوى الػربيٌ

 

منً .  م بدأ المػرب يتوجى نخو اعتماد كلً ؽً اقتشاده علٍ القوى األوروبي19ٌمنذ مطلع القرن الـ

ن علٍ الخكم يتولٍ الزّطين العلوي .المػرب بوزاُم عزكريٌ عديدة أمام الؾرنزيين واِزبانيينَ 

 علٍ  و اإلزبانيٌمتخديين أزمات متعددة داذليٌ وأذرى ذارجيٌ من أبرزها ؽرض الخمايٌ الؾرنزيٌ

-1927)اجتمعت كل القوى الوطنيٌ المتناميٌ خول الزلطان زيدي مخمد ف .1912 .المػرب زنٌ

 الٍ خين  م ازتقّل المػرب و اتذذ لقب مخمد الذامس1956َ والذي أعلن ؽً مارس ( م1961

الذي خكم البّد  ( م1999-1961)ابنى الخزن الثانً  وتولٍ من بعده الخكم . 1961وؽاتى زنٌ 

بطريقٌ مطلقٌ تذلص من بقايا اِزتعمار و أرزٍ قواعد مؤززات ديمقراطيٌ َ رغم زيازاتى 

َ واجى الملك (مع الػربَ خيث يعتبر المػرب وزيطًا موماً )الذارجيٌ التً امتازت بالمرونٌ 

 هاميقبعد غربيٌَ م م الشخراء ال1976-1975زنٌ  المػرب  رجعازت. مخاوِت انقّبيٌ عدة

و من ,  مخمد الزادسالملك ذلؾى ابنى ,  م 1999ؽً يوليو  و توؽً . ( م1979)بالمزيرة الذضراء 

دزتور )زن إشّخات دزتوريٌ و زيازيٌ , "زنوات الرشاص"التشالد مع ضخايا , إنجازاتى

و اجتماعيٌ و  (تقويٌ زلطات رُيس الخكومٌ, التناوب علٍ الزلطٌ,  سؾاؽيٌ اِنتذابات 2011-جديد

,...( إقتشاديٌ- شوشيومنجزات, المبادرة الوطنيٌ للتنميٌ البسريٌ, مسروع الجوويٌ المتقدمٌ)إداريٌ 

طريق الزيار بالسرق و , ميناء طنجٌ المتوزط ) و طرقيٌ إقتشاديٌ, و قام أيضا بإنساء مساريع

.  (...الطريق الزاخلً وجدة تطوان, الجنوب

  :لمشدرا

موقع ويكً بيديا ,   موقع ويكً ماروك– الؾنون والوندزٌ اإلزّميٌ     

 الؾتد اإلزّمً لبّد المػرب-     موقع منتدى الوّل


