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ألجلأل

األزمنة، في ــارب ض ــر، عريض طويل، الكبي املغرب ــخ تاري "إن
بعرق األرض ــذه ه تراب على ــط الدهور، خ ــاق أعم في ــل متغلغ
امليراث هذا وتضحياتهم كان جهودهم ودمائهم، ومن ــكانها س
وباخلاصيات الكرمية، ــزات باملي وأهلها األرض ــم وس الذي احلضاري

السنني. مر على لها عرفت التي

التاريخ في كلمة مختصرة هذا كنه ألحد أن يلخص ساغ ولو
في والوقوف األرض، في العمل على إنه هو االنكباب : لقال ودالة
قرنا. الثالثني يفوق زمني امتداد على 1 الدخيل." وجه األجنبي

اإلمام ــم بينه من ــتثني أس ــت العرب، ولس ــن مؤرخي لك "

فلم يذكروه في ــد، اي ذلك التاريخ بأمر تهاونوا ــد ق خلدون، ــن اب
ــرب الفاحتني ــان الع فرس املغرب برحاب حلت ــذ من إال ــفارهم أس
يعرجون ال ــن التاريخ م قرنا ــرين البالد عش أضاعوا لهذه ــك وبذل

.2"واهتمام عناية بأدنى يخصونها استطرادا وال إال عليها

أن حاولت ــدي، متهي بفصل ــي، ــتهل بحث أن أس ارتأيت ــك لذل
باخلصوص فيه وركزت املغرب القدمي، تاريخ مالمح أهم فيه أتلمس
التي ــتعمارية واحلمالت االس اخلارجية ــالت التدخ مختلف ــى عل
والثوري واملوقف البطولي التاريخ، ــة بداي منذ املغرب على توالت
واملتعشقني ولسلطته، لألجنبي الرضوخ دوما الرافضني لسكانه

والكرامة. واالستقالل للحرية الثمالة حتى

أمجاد ــن م الصفحات اخلالدة ــذه ه على ــرج أع جعلني ــا وم
عام ــكل املغرب بش تاريخ أن ــو ه القدمي، ــم تاريخه ــي ف ــة املغارب
الالحق باحلدث السابق احلدث فيها يرتبط متصلة بقوة، سلسلة
ــيئته، أم ومش التاريخ أقدار من أهي ندري ال غريبة، ــة عبر تلقائي
هذا أقدار ــام زم في وحتكمهم ــة املغارب وتصميم ــع صن من ــي ه

التاريخ نفسه.

ــهولة بس كثيرون، يخضع ــالء دخ على املغرب ــب "تعاق فقد
احلقيقية الصعوبة ــه يواج ثم ــابق، الس املتغلب الالحق املتغلب
وكأنها ــر األحداث فتظه األصليني، ــكان الس عن إخضاع ويعجز

نفسها"(1). تعيد

القدمي، املغرب ــخ تاري من النبرات ــذه ه على اطالعنا أن ــا كم
فيه نتحدث للبحث، الذي الرئيسي املوضوع فهم نحسن يجعلنا
نتحدث ألننا ــرب، املغ ببالد ــالمي اإلس العربي الفتح جتاوزات عن

،1981 ــة الثاني ــة" الطبعة ــرب يوغرط "ح كتاب ــعود، س ــازي ــد الت محم - (1)
التازي. الهادي مقدمة بقلم عبد السالم، مطبعة

الوطنية ــة املؤسس أربعة عصور" ــي ف "قرطاجنة ــي املدن ــق توفي ــد أحم - (2)
ص7. اجلزائر، للكتاب،

الطبعة العربي، ــي الثاف املركز املغرب"، تاريخ ــل "مجم العروي، اهللا ــد عب - (1)
.98 ص ،1992 الثالثة
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طريقة وميزاتهم، ــة طبيعة املغارب ــن ع التمهيدي الفصل ــي ف
تؤدي ــخ، العوامل التي امتداد التاري على ــي األجنب مع تعاملهم
ــبيل في س والنفيس للغالي ــترخاصهم واس ،... الثورة إلى بهم

الذات... وحرية الوطن مجد

سندرسها، الفترة التي على كمرآة يعكسه التاريخ هذا، وكل
غريب بشكل نفسيا تعيد والوقائع األحداث من الكثير بحيث أن

املغربي: التاريخي التراكم عمق خالل من

حيث تفاعلت ــخ، التاري فجر ــذ من ــيادته س املغرب كون ــد فق
الفنيقية ــارة ــة واحلض الفرعوني ــارة احلض مع ــة املغربي ــارة احلض
تلك خالل ــظ وحاف ــالمية اإلس ــرقية الش ــة، واحلضارة والروماني
املغاربة ودافع ــي السياس ــتقالله واس الفكرية قوته على الفترة
ــون إيدمي _ ــاس تاكفارين ــن _ (يوغرط ــم: بدمائه ــم وطنه ــن ع
ــداياس ايفيس _ كوتزيناس ــاالس _ أنط ــون _ غبل _ ــوس فيرم _

احلميد عبد _ املطغري ــرة _ ميس (داهيا) الكاهنة ــيلة _ كس _

حموالزياني ــا _ موح ــي اخلطاب ــرمي الك ــد عب ــد محم _ ــي الزنات
: املغاربة ملبدأ وفية كانت ــماء األس هذه ...) كل ــالم عسوباس _

تخمد لم على املستعمرين ثورات ــعلت فأش واالستقالل، احلرية
يعلنون ــة املغرب كان ما ــرعان فس املبدأ، ــذا ه حتقيق حتى ــا ناره
_ الرومان _ القرطاجيون _ ــون الفنيقي عن الدخالء: ــم انفصاله
ــتقاللهم اس أيضا أعلنوا ــرعان ما وس ،... البيزانطيون _ الوندال
في به واحتفاظهم اإلسالم اعتناقهم بعد مباشرة ــرق، عن املش
(بورغواطة املشرق: في املركزية اخلالفة عن مستقلة دويالت إطار
_ بنوزيري _ مغراوة _ بنومدرار _ بنويفرن _ مكناسة _ بنوعصام _

املوحدون _ (املرابطون كبرى: إمبراطوريات إطار أوفي ــاد...) بنوحم
.(... املرينيون _

على اعتمادا ــتقل املس ــم كيانه على املغاربة ــظ يحاف ــم ول
مواجهة دينية ــتعمر املس ــوا واجه بل فقط ــكري العس ــب اجلان

وفكرية. وثقافية

" ــمولية في الش ذوالنظرة يرى املؤرخ، أن ــة اازف من ــل فه "

الشمالية، إفريقيا في حدث بوضوح ما تفسر سابقة " الدوناتية
سبب يكن الم املغاربة؟ اخلوارج وبني الرسمي األموي اإلسالم بني
تنصر الثالث: احلاالت في يكون دينيا أن قبل ــيا سياس ــقاق االنش
الكنيسة ــقاقهم عن وانش وثنيني، القياصرة كان إذ األمازيغيني
منهم اخلوارج ثورة مذهب واتباعهم القياصرة، تنصر إذ الرسمية
اتخذ ــاءل: هل نتس ان ــا من حقن إن ثم ؟ ــني األموي ــنية س ــى عل
ولم فقط؟ ــبيل املصادفة س على لهم مذهبا ــة املالكي ــة املغارب

؟ "(1). كادوا أو انفردوا بها

الذي عنونته "الفتح ــي الرئيس املوضوع إلى انتقلت ذلك بعد
املمارسة." ودناءة النص نبالة العربي اإلسالمي لبالد املغرب بني

تعمدت ــذي ال الواضح ــز التميي ــم نفه العنوان ــالل خ ــن وم
الفتح، وشروطه مفهوم في النبيل ــالمي اإلس النص بني إثارته،
ومفهوم املفتوحة البالد ــكان مع س التعامل وطريقة وأخالقياته
ــات املمارس وبني ... ــكري العس للعمل ــالم ونظرة اإلس ــوة الدع

دار ، " األمازيغيني ــخ تاري من قرنا ــني وثالث عن ثالثة "حملة ــفيق، ش ــد - محم (1)
.45 الكرم، 1989، ص
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والة الدولة بعدهم ومن قادة الفتح بعض ــلكها س التي الدنيئة
عند أقف أن فحاولت ــرب. املغ في ــية العباس الدولة األموية ثم
جهاز ــار إط في ــتغلون يش ــخاص كأش والوالة الفاحتني ــاوزات جت
األخالقية، العسكرية، ــتويات: املس من الكثير عام، على حكومي

االقتصادية... اإلنسانية،

انتهت عديدة خل ثورات من التجاوزات على هذه رد املغاربة ثم
والتام ــي النهائ ــتقالل االس أعلنوا الذين ــة املغارب اخلوارج ــورة بث
الذي الفصل أعكس كذلك، أن حاولت ــرق. وقد املش للمغرب عن
الفاحتني ــات ــالمي وبني ممارس اإلس بني النص العنوان في جعلته
ــالم " اإلس بني ــث ميزت بحي ــون، املضم ــتوى على مس ــوالة، وال
حقيقي ــده وح هو ــاألول "ف ،" ــي التاريخ ــالم اإلس و" " ــي احلقيق
إدانته ن ميكن ــا ظاهري إال ــس لي والثاني ثمن، ــأي ــب إنقاذه ب ويج
ناقدا وباحثا ــا موضوعي أكون أن حاولت كما 1"ــر كبي ــرر دون ض
املواضيع، ــن م النوع ــذا ه على ــة صفة القداس ــزع خالل ن ــن م
" Historiographies " ــخ التاري كتابة علم عمل قد و" ــا خصوص
فوراء " 2" حقيقي بحث مبثابة عمل مما دفاع أكثر ــي مبثابة العرب
األفكار على ــيطر تس ــزوات والفتوحات، التي كانت الغ ــة ملحم
التفلت ــذا ه ــاس، أصبح أس تفلت ــز يتمي كان ــوال، وذه ــا إعجاب

بحثي. صلب يشكل ما وهذا 3"للجرمية موطنا

التجاوزات هذه من ــالم اإلس تبرئة على عملت آخر، جانب ومن
التي التجاوزات ــك تل ثم املغرب، الفتوحات في بالد ــت واكب التي
عن بعيدة وأنظمة أشخاص جتاوزات ألنها بعد، الوالة فيما ارتكبها
مبيزاتها األموية، وأن الدولة ومبادئه، خصوصا ــالم اإلس مفاهيم
في الفتوحات احتضنت ــي التي ه ــالم اإلس حقيقة عن البعيدة
إنهاء بعد فيه اإلدارية ــلطتها س ركزت ذلك ثم بعد املغرب، ــالد ب
لتشويه اإلسالم أعداء التجاوزات يستغلها وهذه مرحلة الفتح.
أن علينا بل ويتحتم ينبغي لذلك عام، ــالمي بشكل اإلس التاريخ
وانطالقا وندين به الطاهر، ــي احلقيق ــالم اإلس عن وندافع نبحث

التاريخي. اإلسالم بها يزخر التي الكثيرة التجاوزات منه

عيتابي، محمد ترجمة ــرة" املعاص العربية "اإلديولوجية العري، اهللا ــد عب - (1)
.78 بيروت، ص احلقيقة، دار 1970 األولى، الطبعة

ص 143. - نفسه، (2)

ص 224. - نفسه، (3)
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خؤسصخٍخمخسح خؤشخؤش خلرضش
ــرى األخ ــة العربي ــات الفتوح دون _ ــرب املغ ــح ــف فت يتص "

ــل أه ــب جان ــن ــدة م ــة العني ــديدة واملقاوم الش ــة بالصعوب _

األبواب يطرقون ــوا العرب كان أن ــيما الس وهم البربر"(1). ــالد الب
احلكم عبد تعبير ابن بقضهم وقضيضهم، على حد مصحوبني
غرابة في السبي والغنم فال مستعدين للقتال ظاهري الرغبة _

من استعماريا يرونه هجوما ما لرد األهالي ينهض أن تلك واحلالة
العصبيات " وأن عهد(2) خصوصا به سابق لهم كان الذي النوع
وصرفتهم املغرب حكام اهتمام من عظيما جانبا العربية شغلت
البالد وجعلت أهلها... ــالم وإس البالد بفتح الواجب االهتمام عن
وال ــادرة... واملص والظلم ــاد االضطه من ــتى ش حلوادث ــرحا مس
والسياسة التي احلرب في ــديدة األخطاء الش ــى ننس أن ينبغي

وقادتهم"(3). العرب جند فيها وقع

خؤهخنئحمّـح َّخلخنس هال
املغرب ــالد لب ــالمي اإلس العربي ــح الفت ــادر ملص ــا بتصفحن
ــن جتاوزات ع تتحدث ــي الت ــوص النص ــن م ــة مجموع ــا تصادفن
ــنحاول وس من قادة الفتح ــا الكثير فيه واضحة وقع ــكرية عس

املعارف، منشأة األول، اجلزء املغرب العربي، تاريخ احلميد، عبد زغلول سعد - (1)
1979، ص 129.

.43 ص سابق، مرجع شفيق، محمد - (2)

ص 269. سابق، مرجع مؤنس، حسني - (3)
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صواب على كان " ــييه مرس وليم " أن أهمها، ويبدو عند الوقوف
وهي تغدو ــالم اإلس صدر ــوش جي تعد صورة ــم ل " ــال: ق ــا عندم
ــة بالغة، وبإحدى اليدين السيف، وباليد األخرى بحماس مدفوعة
لم الصورة هذه إن نقول اجلديد، للدين ــعوب الش لتخضع القرآن
التاريخ ــالل فخ ... ــعراء الش خيال من ــت إال وليس مقبولة ــد تع
عن االرتفاع ــا وبالعجز تقريب التقوى، ــة قل البدو مبظهر لنا ــدو يب
ــبيل س في ــهاد االستش إلى ميلهم لقلة التوحيد ــى عقيدة إل
الفتوح احلرب في قادة بني وجد أنه قطعا املؤكد ومن أعلى. مثل

صادقون"(1). ورسوله هللا وجنود مخلصون مؤمنون اإلسالمية

مؤمنون الفتح ــادة ــييه إذن، وجد ضمن ق مرس وليم ــب حس
في ــالم مبادئ اإلس جتاوز من أيضا ضمنهم وجد كما مخلصون،

العسكري. اجلانب

يلي: ما عذارى قرأنا البن

فارس إلى ألف في ــروان م امللك بن حديج عبد ابن وجه ــم ث "

فتحها حتى كثيرا عددا أهلها من وقتل فحاصرها مدينة جلوالء
املدينة كان في ما جميع وأخذ الذرية، وسبى املقاتلة فقتل عنوة،

حديج"(2). بن معاوية إلى كله ذلك وحمل

يلي: عقبة ما غزوات بعض عن يتحدث وهو قرأنا له كما

.(3)" تقتيال وقتلهم فهزمهم، "

" .(1)" ــا ذريع قتال ... فقاتلهم ــة ــى مدينة باغاي ــه إل وغزوت "

ظن حتى قتاال شديدا، ... فقاتلهم ــتير مدينة املنس إلى فمضى
.(2)" الفناء أنه

فافتتحها ... ــة إفريقي إلى ــري الفه نافع بن ــة ــل عقب " ووص
يقتل في الغرب ــل وأوغ " أهلها"(3). في ــيف الس ووضع ودخلها

طائفة"(4). بعد وطائفة أمة، بعد أمة ويأسر

فهزمهم وأفناهم ... ــى ــوس األدن بالس للبربر أيضا وغزوته "

موضع كل ــى إل طلبهم ــي ف فافترقت ــم بالده في ــل اخلي ــث وب
فقتلهم ... ــى األقص ــوس للس أيضا وغزوته ــه"(5). " ــوا إلي هرب
منهم خلقا وقتل هزمهم حتى مبثله املغرب أهل ــمع س قتاال ما

عظيما"(6).

من طنجة  " فرحل القيرواني: للرقيق هذا النص ــف عند ونق
عدة في ــوه أوائلهم فتلق ــى إل فانتهى ... ــى ــوس األدن الس ــى إل
في خيله وافترقت ــم، بقيته وهرب ذريعا ــال قت وقتلهم ــة عظيم

األرض"(7). من إليه هربوا موضع كل إلى طلبهم

.79 اإلفريقي، ص الشمال في اإلسالمية الفرق بل، ألفريد - (1)

.16 ص املغرب، البيان املراكشي، عذاري بن - (2)

.24 ص نفسه، - (3)

.24 ص نفسه، - (1)

.24 ص نفسه، - (2)

.19 ص نفسه، - (3)

.26 ص نفسه، - (4)

.27 ص نفسه، - (5)

.27 ص نفسه، - (5)

اهللا  عبد واملغرب، حتقيق إفريقية تاريخ القيرواني، الرقيق ــم القاس بن إبراهيم
األولى، الطبعة ــالمي، اإلس الغرب دار ــى، موس عمر الدين وعز ــدان الزي ــي العل

.15 ص – 14 ص ،1990
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بالد فتح ــادر مص عن ــا نقلناه ــوص، مجموعة نص إذن ــذه ه
بالد ــة في عقب ــة ــكل واضح سياس بش تدين ــوص ــرب، نص املغ
غاية ــالم اإلس ــر نش يكن فلم " ــكانه، ــع س م ــه وتعامل ــرب املغ
تلك ــت هذا، فليس يطلب كان ــو ل إذ ــة، عقب ذهن ــي ــة ف واضح
بالوقوف تدرك إمنا الغاية، إدراك هذه إلى تؤدي التي ــبيل الس هي
احلرب وبني ــه بين الناس وتخيير ــالم، اإلس وعرض ــد وبل قوم ــكل ب
مقاتال، محاربا ــن املدائ على ينقض ــكان ف عقبة ــا ... أم ــة، واجلزي
البلد أهل ــع م أن ينتهي دون ــم ينصرف ث فترة ذلك على ــث ويلب
ذلك سياسته، في عنيفا ــكريا فكان عس معلوم"(1). شيء إلى
" وقتل يقول: رائعا عندما تعبيرا األثير ابن عنه يعبر الذي العنف

.(2)" ملوا حتى فيهم املسلمون

البالد من به مر خللف فيما ــالم اإلس ــر يرجو نش لو كان بل "

لم يكن نافع بن عقبة أن والواقع " (3)" ــالم اإلس أهله نفرا يعلم
املهاجر ألبي ــت كان التي الهادئة ــية النظرة السياس تلك ــه لدي
سياسة إلى وجلأ البربر مع العنف ــة سياس ترك الذي " ،(4)" دينار
اإلسالم نشر عن طريق استمالتهم محاوال معهم واملداراة اللني
كان إمنا فعقبة كبيرا"(5) جناحا السياسة هذه جنحت بينهم، وقد
دورهم من يخرجون كانوا الذين الصليبيني بفرسان الشبه شديد

أخالص أحدهم يدري فما ــة معلوم غاية غير ــرون البحر إلى ويعب
والعودة كسب الثروة أم املسلمني قتال مجرد أم أراد املقدس بيت
أو العنف الشديد، ــواء س منه، بدرت التي األمور وهذه باملال".(1)

املهاجر بقوله: أبو اجلارفة انتقده فيها الصارمة العسكرية

ــلم وس عليه اهللا صلى اهللا ــول رس كان ــت، صنع ما ــس بئ "

يأخذ نصيحة ــم ل عقبة غير أن " (2)" ــرب الع ــرة ــتألف جباب يس
باخلروج تبلور مخططه اجلديد أن لبث اجلد، فما املهاجر مأخذ ــا أب
ــكرية العس األعمال طابع كان الذي احمللي املألوف ــاق النط على

املهاجر"(3). أبي عهد في

لنصيحة ــماعه عدم س عقبة الفادح ليس في خطأ أن ــر غي
وإمنا في ــالمها ــت إس ــزوه لقبائل أعلن غ ــي ف وال " ــر املهاج ــي أب
ــخصي، الش اد أهواء ــا وراءه من وم تعامله ــلوب وأس منهجه
إزاءهم، واملودة ــني الل ــة سياس وتوخي البربر مصاحلة رفض فقد
عمل التي القاعدة ــك تل عن التخلي حد إلى به ــر بلغ األم إن ــل ب
ــرف املقابل الط ــي اعذار ف واملتمثلة ــلمني املس قادة ــض بع بها
ومن ... احلرب أو اجلزية ــالم أو اإلس ثالث : من ــه يختار واحدة وجعل
القوة ــلك مس فضل الذاتية، ــه نوازع مع ــيا متش عقبة فإن ــا هن
إلى البربر ــق ح في ــرف عنه أنه جنح ولم يع ــتعمال العنف واس
اإلسالم عليها عرض أنه من دكالة بالد عن ذكر السلم ماعدا ما ص 203. سابق، مرجع مؤنس، حسني - (1)

ص 203. سابق، مرجع احلميد، عبد زغلول سعد - (2)

ص 203. سابق، مرجع مؤنس، حسني - (3)

.85 ص سابق، مرجع دياب، محمد صابر - (4)

.41 مرجع سابق، ص العبادي، اتار أحمد - (5)

ص203. سابق، مرجع مؤنس، - حسني (1)

.29 ص سابق، مرجع عذاري، ابن - (2)

الهجري "، األول القرن في ــية السياس التيارات " مالمح بيضون، ابراهيم - (3)
.179 ص ،1979 بيروت، العربية، النهضة دار
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من وكان أصحابه، من كبير بعدد ذلك أودى وقد فقاتلها. فرفضت
العناد عن عقبة تخلى لو ــيمة ــارة اجلس اخلس تفادي هذه املمكن

الذاتي"(1). واألسلوب

ذلك واستعاض عن ــه فرصة كبرى، نفس على أضاع وهكذا "

وال محدود غرض البالد، بال أهل على شنها هوجاء ــعواء ش بحرب
جنى بل ــاء"(2). معنى يفهم فضاع جهده هب وال ــى ترج نتيجة
على نهايته الثورة وكانت روح السكان أيقظ في بأن نفسه على

يدهم.

أخرى، ــاوزات جت ــى إل ــتؤدي س البربر، ــد ي على ــة عقب ــل ومقت
أن إلى الدالئل كل ــير تش الذي قيس البلوي، بن ــيقترفها زهر س
هذا فعلى ــرف، ص ــع انتقامي بداف كان ــرب املغ في بالد ــه تدخل
يصلح ال " قال: بحيث له مروان بن عبد امللك اختيار األساس كان
وعقال" دينا مثله هو من إال ــر من الروم والبرب عقبة بدم ــب للطل
قيس زهير بن ــدمي تق على رأيهم ــع فاجتم ــع وزرائه، م ــار فاستش
وتدبيره ــيرته بس الناس وأعلم عقبة، صاحب هذا " وقالوا: البلوي

. " دمه بطلب وأوالهم

ــذه كانت حملة ه زهير غزوة أن النصوص ــن م يفهم ــا كم "

عقبة ملقتل ــر انتقم زهي أن فبعد ــيء، ش كل وقبل ــة أوال تأديبي
أن "بعد ــر."(3) إلى مص في طريقه ــرق املش نحو بثأره، عاد ــذ واخ

خوفهم إفريقية واشتد أهل ففزع منه املغرب أهل في أثخن قتال
.(1)" والقالع احلصون وجلوا إلى

اآلخر لهذه السياسة وفيا هو نصير كان بن ــى موس أن ويبدو
فوجد طنجة، ــى إل إفريقية من غازيا " ــرج خ ــكرية، بحيث العس
قتال وقتلهم فتبعهم العرب من خوفا الغرب إلى هربوا قد البربر
بالد وهو األدنى بلغ السوس حتى سبيا كثيرا، منهم وسبى ذريعا
وقبل وأطاعوا"(2)، ــتأمنوا اس بهم، نزل البربر ما رأى ــا ــة فلم درع
ــن دش قد ــرح س أبي بن ــعد س بن اهللا عبد كان هؤالء القادة، كل
بالد نحو وجهت التي السرايا أولى في العسكرية، الصرامة هذه
على استولت طرابلس، إلى السرية وصلت " ملا انه بحيث املغرب،
من فيه، حتى ــلمون بالقرب منها وأسر املس ــيا راس كان مركب
األسرى"(3). بقتل جيشه فأمر سعد بجموع بن عبد اهللا أدركهم
أحداثها، ولكنها ــرت وكث أمدها طال ــارة غ على حملته تزد ــم فل

أن تخلف وراءها أثرا كبيرا"(4). دون انتهت

هذه  ــى عل مير أن ــث باح ألي ــا، إطالق ــن ميك ــه، ال أن ــد أعتق
العسكرية، املؤسسة أن فالواقع الكرام، ممر العسكرية التجاوزات
الدعوة، مؤسسة رهيب على ــكل بش طغت الفتح، حمالت أثناء
وشروطه وجوهره الفتح مفهوم مع احلال بطبيعة يتناقض وهذا
الفتوحات ــالل خ واضح ــكل بش برزت التي وأخالقياته ــه وقوانين

ص 181. سابق، مرجع مؤنس، حسني - (1)

سابق، ص 31. عذاري، مرجع (2) - ابن

ص 210. سابق، مرجع زغلول، - سعد (3)

.20 ص مرجع سابق، الرقيق القيرواني، - (1)

. ص 42 سابق، رجع عذاري، - ابن (2)

ص156. سابق، مرجع سالم، العزيز عبد - (3)

ص 106. سابق، مرجع مؤنس، حسني - (4)
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اخللفاء ــده بع ومن ــلم وس عليه اهللا صلى ــول الرس قادها ــي الت
طبيعي، أمر العنيفة العسكرية النزعة هذه بروز لكن الراشدون،
الفتوحات ــن احتض الذي املرجعي ــار اإلط ألن الفتح، ــادة ــد ق عن
ــارها مس في نحت التي " ــة ــة األموي الدول هو ــرب املغ بالد ــي ف
امللكية إلى اخلالفة ــن معه م انقالبيا تطورت ــكال ش التنظيمي
وتعدت هذه الفردية األوتوقراطية إلى الدينية التيوقراطية أومن
بدورها أصبحت ــي الت مظاهره إلى ــم احلك مضمون ــرات التغيي
ومن ... ــاص خ بوجه ــي البيزنط ــام النظ ــن ــة م مقتبس زمنية
غير ظل أجواء في على احلكم ــتولى اس فإن معاوية ناحية أخرى
بل أجماعية، أو ــة انتخابي إليه تأت لم ــلطة الس أن ــة، أي طبيعي
الواضح ومن دامية، حرب أهلية وذلك في القوة طريق عن ــه جاءت
أو نفسه السالح يحميه أن بد على السيف ال ــاد يش نظام أي أن

لالنهيار"(1). عرضة كان

ــذه الدولة ه ــمات س أكثر من كان ــكري إذن العس ــع فالطاب
بالقوة متت التي ــوالدة من ال املراحل جميع في زامنها ــد فق بروزا
النظام وخصوم املعارضة ــع م التعامل في القمعي النهج ــى إل

أيضا"(2). بالقوة مت الذي السقوط إلى وأخيرا (احلجاج)

النظام إطار في مت ــش)، (اجلي ــة املؤسس هذه أن تكوين " غير

اجليش األموي إن ــك ذل في اخلطورة ــدي ... وكانت التقلي ــي القبل
خاصة ــازات ــكرية متتعت بامتي عس طبقة إلى الوقت ــع م حتول

العمليات أن حتى االقتصادية، مصلحتها وفق ومتفوقة وحتركت
لهذه ــا كانت انعكاس األموي، العصر في تنفيذها مت التي احلربية
احلال كان كما مبدئية قضية الفتح حركة تعد فلم ــة، املؤسس
افتقدت الكثير أن اإلسالم، بعد من األول العصر ملقاتلي بالنسبة
ــييس تس إلى والوالة اخللفاء حيث جلأ ــانية اإلنس مضامينها من
أو ارواء النقمة كامتصاص مرحلية وإخضاعها العتبارات الفتوح
إبعادهم ثمة ــن وم ــيطرة وللس للمال ــني املتعطش اجلند رغبات
ــة اإلمبراطورية النزع عن ــال فض احلكم ــؤون ش في التدخل ــن ع
محورها عظمى دولة إقامة ــعيهم إلى وس األمويني اخللفاء لدى
وهذا العسكرية"(1).  القوة عليه اقتصرت الذي العنصر العربي
ومعاونيه، الذين ــة اخلليف ــجيع بتش ــتأثر تس الفتوحات جعل ما
ــكاتا إس ثمة ومن وجتاوزاتهم ــم ألخطائه تغطية ــا فيه ــدوا وج
بن سعد بن اهللا عبد كان هؤالء ومن للضجيج واالنتقاد حولهم،

هذه"(2). التوسع لسياسة حتمس مصر الذي حاكم سرح أبي

(فون جعل الذي العسكرية، هو القوي للمؤسسة البروز وهذا
أية مضامني من الفتوحات ــرغ ليف " يتطرف في موقفه ــن) فلوت
شعب يعيش حيث باالحتالل إياها واصفا ــيرية، تبش أو ــانية إنس

مغلوب"(3). آخر حساب على منتصر

ص 149. مرجع سابق، - إبراهيم بيضون، (1)

ص 150. - نفسه، (2)

ص 149. مرجع سابق، - إبراهيم بيضون، (1)

.82-83 ص نفسه، - (2)

ــيطرة الس كتاب إلى مدخل واملعارضة، األموية " الدولة إبراهيم بيضون، - (3)
،1980 األولى، الطبعة احلداثة، دار فلوتن "، فون الهولندي ــرق للمستش العربية

.12 ص
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ٍخ�إلخنخإلٌّح ٍخحبىٌّ خؤهَمبحمّـ َّخلخنس هال
اجلهاز ــا أنه باعتبار _ ــة األموي ــة الدول أن ــبق، س ــا فيم ــا رأين
بامتياز، دولة عسكرية كانت _ املغرب في بالد احملتضن للفتوحات
منها اكثر عربية " دولة ــا كانت أنه امليزة في خطورة هذه زاد ــا ومم

إسالمية "(1).

األمويني، ــدى العربية ل النزعة ــذه ه يدين ما ــاك هن ــس ولي "

(قريش)، ــهيرة الش ــية القيس القبيلة فروع األصل احد وهم في
التأقلم عدم ــو ه ــأتها نش منذ دولتهم أصاب الذي اخللل ــن ولك
أن األخيرة ــذه ه من ــا مطلوب كان ــي اجلديدة الت ــرات املتغي ــع م
بقيت أنها إذ وليس العكس، لها، الريادة الدائمة مركز في ــون تك
أحدثته ــا م ــتيعاب اس دون والقبلي احمللي ــا بطابعه ــة محتفظ
انقالب من ــا، أفرزته التي ــوح الفت وحركة ــالمية اإلس ــدة العقي
األمويني خالفة ــردت فانف ". املنطقة ــخ تاري في ــم وحاس جذري
الدول من بعدها ــاء ج أو ــبقها ما س دون القومية ــخصيتها بش

اإلسالمية(2)".

الطابع بأن معظمهم أو ــني املؤرخ من كغيره ــن)، (فلوت ويرى

نتيجة وهو تفاصيله، ــكل دنيويا ب األمويني إمنا كان ــام لدولة الع
واالقتصادية وفي ــية السياس اخللفاء ــة رؤي في ــك االختالف لذل
ــييس تس في وكذلك وطبقاته بعناصره املتنافر اتمع ــات عالق
ــة واملفرغ ــوالة ال ــيئة ملش األول ــام املق ــي ــة ف ــوح اخلاضع الفت
حتريكا ــر األكث العوامل ــد أح كان ــذي ــون اجلهادي ال املضم ــن م
تطبعت األموية فإن الفتوحات الراشدية"(1). "لذلك للفتوحات
القيصري بالنموذج ــر حد كبي املفتونة إلى اخللفاء ــخصيات بش
الفتح قادة تطبع كما دمشق" في القصور حياة إلى انتقل الذي
األخالقي ــاد الفس _ العربية العنصرية : األموية ــة الدول ــزات مبي
ــري القيص ــوذج النم ــد تقلي ــن م ــتمدة املس ــة والدنيوي واإلداري
ألغلب ــيئ باملاضي الس التذكير إلى هنا لنا حاجة وال البيزنطي.
اهللا عبد عن ــرف ع فقط، فقد مثالني ــنعطي القادة. وس ــؤالء ه
وسلم اهللا عليه صلى اهللا ــول رس على يكذب كان أنه ــعد س بن
باختالساته ــتهر اش فقد بن نصير ــى موس أما الوحي، كتابة في

مصر. خلراج الكبيرة

،" واألندلس ــة فتوح إفريقي " ــي كتابه ف احلكم عبد ابن ــورد ي
هناك ــه جيش نافع بن عقبة "فخلف لذلك جدا مهما نراه ــا، نص
بعير فارس وأربع مائة مائة أربع معه، خف سار بنفسه ومن ثم ...

فقال: أذنه، ــدع فج ملكهم واخذ فافتتحها، ودان ــدم ق ــى ... حت

بك، هذا فعلت ــة: عقب فقال عاهدتني، بي؟ وقد ــذا ه فعلت لم
ــتخرج واس فلم حتارب العرب. ــك ذكرته، أذن ــت مسس إذا لك، أدبا
ثم رأسا ــتني رأس وس ثالثمائة عليهم فرضه ــر بس كان ما منهم الطبعة القلم، دار ،" اإلسالم والدعوة في رجال الفكر " الندوي، احلسن أبو - (1)

.33 ص اخلامسة،
ص 360. - نفسه، (2).13 ص ،" واملعارضة األموية "الدولة بيضون، إبراهيم - (1)
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مدينة جرمة وهي له ورائكم أحد؟ فقيل من عقبة هل ــألهم س
منها دنا فلما ودان، ــن م ليال ــار إليها ثماني فس ــزان العظمى ف
أميال، منها على ستة فنزل فأجابوا اإلسالم إلى فدعاهم أرسل
ملكهم بني خيال فحالت عقبة ــل وأرس عقبة ملكهم يريد وخرج
وكان ــب، لغ وقد عقبة ــى أت حتى راجال ــوه، ــه فأمش موكب ــني وب
أتيتك بي وقد هذا فعلت لم له: فقال الدم، فجعل يبصق ــا ناعم
وفرض العرب، ــارب حت ذكرته لم إذا ــك ل أدبا عقبة: فقال ــا؟ طائع
يومه ذلك من الرحل عبد وستني عبدا ووجه عقبة ثالثمائة عليه

املشرق. إلى

أهل نعم، قالوا ــد؟ أح ورائكم من ــألهم هل فس ... مضى ثم
حتصنوا انتهى ــا فلم ليلة، ــرة عش خمس إليهم ــار فس ــاوار ... خ
إلى أمامه فمضى ــيئا، ش لهم يستطع ــهرا فلم ش فحاصرهم
ملكها وفيه ــا أقصاه إلى ــى حتى انته فافتتحها ــوار خ ــور قص
نظرت إذا لك أدبا ــال ق بي؟ هذا لم فعلت فقال: ــه فقطع أصبع
ــتني وس عبد ثالثمائة عليه وفرض العرب، حتارب إصبعك لم ــى إل

عبدا"(1).

خاوار عقبة إلى رجع ثم " يلي: ما كذلك عبد احلكم البن ونقرأ
حتى طرقهم به يشعروا فلم منها، اقبل كان التي غير طريقه من
في ما فاستباح أسرابهم، في قد متهدوا مطمئنني ليال فوجدهم

مقاتلتهم"(2). وقتل وأموالهم ذرياتهم من املدينة

يخلو ال الذي ــيلة، كس مع عقبة تصرف علينا، ال يغيب ــا كم

ــيلة أن كس ونعلم جامحة، عنصرية عن صادرة من إهانة واضحة
ذلك، قومه، ورغم زعيم وهو منذ والية أبي املهاجر، ــالمه إس ثبت
بذبحها بغنم فأمره ــى أت بحيث إليه، ــاءة اإلس عقبة فقد تعمد
وغلماني فتياني هؤالء " ــيلة: فقال كس الساخلني، مع ــلخها وس

ففعل"(1). بسلخها، وأمره فشتمه املؤونة، يكفونني

التي التصرفات هذه ــر سيفس موضوعي باحث أي أن وأعتقد
ــلم جاء مس من قائد عنصريا، جتاوزا أنها على عقبة عن ــدرت ص
إلى جانب ويرغبهم ويكسبهم الناس نبيلة ليدعو ــالة رس حامال
هذه الرسالة لكن الفتية، اإلسالمية الدولة جانب وإلى اإلسالم،
من كثيرا ــل ض التي " خصال عقبة ــا، عليه وطغت متاما ــت غاب
من فهو شخصه إلى ــاءة اإلس فيها من ملا يتجاهلونها املؤرخني
والتصرف معهم ــن اآلخري إذالل ــهم إلى أنفس بهم تنزع ــن الذي
أن هذه التصرفات ــن م يبدو والذي عنصرية من يخلو ــكل ال بش
عن القائد البعد كل أبعدته واضحة"(2) ــادية نزعة س ذو عقبة

اجلديد. إلى الدين الناس بدعوة املثالي الكفيل املسلم

نصير ابن ــى موس عن العنصرية ــات التصرف هذه تغب ــم ول
ــة عياضا عقب أوالد ــر وأم ملوكها ــل ــجومة وقت س فتح " ــذي ال
من فقتلوا قاتل أبيهم ــن يأخذوا حقهم م أن عبدة وأبا ــان وعثم
" من ملا خرج كبارهم"(3) كما أنه ستمائة رجل من سجومة أهل
خوفا املغرب من ــوا هرب قد البربر وجد طنجة، ــا إلى غازي افريقية

.51-52 "، ص إفريقية واألندلس فتوح احلكم، " عبد - ابن (1)

.53 ص نفسه، - (2)

.29 ص ج 1، املغرب البيان عذاري، (1) - ابن

.29 ص قدامى، عرب البربر العرباوي، اتار محمد - (2)

.41 1، ص ج ابن عذاري، البيان املغرب  - (3)
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ــبيا س منهم ــبى وس ــا فاحش قتال وقتلهم فتبعهم العرب، من
أي مخوفا وما حولها افريقية ــى موس قدوم فكان " كثيرا..."(1)،
أن من بدال ــة، املغارب على ــتد "ألنه طفق يش ألهلها"(2). ــا مرعب
بني دولة جانب إلى ــم ــبا ملودته كس قلوبهم ويصانعهم، يتألف
امتد بل فيه، ــكوا وش ــك ارتاعوا منه ولذل والدين احلنيف، ــة أمي

نصير"(3). بن موسى ميثله الذي احلاكم إلى شكهم

بناء في فكر ... القيروان في ــتقر اس أن بعد " ــان حس أن كما
فتقرر البناء، ــي ف ــاهموا أيضا أن يس البربر ــى عل كان ... ــة مدين
اجلبال غابات من ــب الالزم لصناعة املراك ــب اخلش يكون جلب أن
العمل ذلك أن ــن ونظ به، يقومون التكليف ــن نوعا م ــة، الداخلي
ــة، إذ يقول نص ــة اإللزامي باجلندي ــبه أش ــن اخلدمة ــا م نوع كان

الدهر "(4). آخر إلى عليهم جاريا ذلك ليكون للبكري: "

قادة بعض ــدها جس التي العنصرية املظاهر يخص فيما هذا
الضخمة األعداد هذه هو آخر، جانب من النظر يلفت ومما ــح، الفت
العملية هذه بالسبي، واملتعلقة املصادر تزخر بها التي واخليالية
في بالد الغزوات األولى قد دشنها منذ العاص عمرو بن كان التي
معاهدة ــرغ من يف يكد " لم بحيث أنه ــر، فتح مص بعد ــرب املغ
وهي " ، " املغرب بالد أولى يريد جنده في ــار س حتى ــكندرية، اإلس
دينار، ألف ثالثة أهلها على اجلزية وهي فصالح ــة أنطابلس، مدين

منه يتضح والنص ما أحبوا بيعه"(1)، أبنائهم من فيها ــون يبيع
بصفة خاصة والبنات اللواتيني، وبنات أبناء هم أن املقصود ــا متام
بن عبد عمر الورع اخلليفة بعد فيما كتبه ما ذلك يؤيد نرى، فيما
عنده كانت ــن م " أن اللواتيات، ــي ف _ األمر ــذي راعه ال _ ــز العزي
أن يعني وهذا " أهلها إلى فليردها أو أبيها ــى إل ليخطبها لواتية
األول القرن أواخر إلى معموال به ظل لواتة جزية ــي ف البنات دفع

الهجري"(2).

بن بعثه خالد ــذي ال الكتاب إيراد ــروري الض أنه من ــا أرى وهن
مع عقده الذي االتفاق على ليطلعه بكر أبي اخلليفة ــد إلى الولي
واألخالق النبيلة القيم أمام لنقف اجلزية دفع إطار في احليرة أهل
يقول املفتوحة. البالد ــكان س مع التعامل احلقة في ــالمية اإلس
ــير بعد أس أن اهللا أمرني ــول رس ــة خليف إن " ــد: الولي ــن ب ــد خال
والعجم، العرب من العراق ــل أه إلى اليمامة أهل من ــي منصرف
وأبشرهم رسوله عليه السالم وإلى ثناؤه اهللا جل إلى ادعوهم بأن
وعليهم ــلمني ما للمس فلهم أجابوا فإن من النار وأندرهم باجلنة
بن إياس إلي ــرج فخ احليرة، إلى انتهيت ــي وإن ــلمني. على املس ما
من أناس في للفرس) التابعني احليرة حكام (آخر الطائي ــة قبيص
فأبوا أن ــوله ورس إلى اهللا دعوتهم ــائهم وإني رؤس من احليرة أهل
حلربك لنا حاجة ال فقالوا أو احلرب. اجلزية عليهم فعرضت يجيبوا،
إعطاء في الكتاب أهل من غيرنا من صاحلت على ما ولكن صاحلنا
رجل. آالف سبعة في عدتهم فوجدت عدتهم نظرت وإني اجلزية، .39 ص واملغرب، افريقية تاريخ القيرواني، (1) - الرقيق

.50-51 املعرفة بيروت، ص مطبعة ،2 والسياسة، ج اإلمامة قتيبة، - ابن (2)

ص 135. القرن األول الهجري، في املغرب بالد حسن، دياب محمد صابر - (3)

ص 232. سابق، مرجع زغلول، - سعد (4)

.29 ص واألندلس، افريقية فتوح احلكم، عبد ابن - (1)

ص 133. سابق، مرجع زغلول، - سعد (2)
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من فأخرجهم رجل، ألف به زمانه كانت من فوجدت ميزتهم ــم ث
على فصاحلوني آالف، ــتة اجلزية س وقعت عليه من فصار ــدة الع
الذي وميثاقه عهد اهللا عليهم أن ــرطت عليهم وش ألفا، ــتني س
على كافرا يعينوا وال يحالفوا ال أن واإلجنيل، التوراة أهل على أخذ
لهم ذمة فال خالفوا هم فإن العجم. من وال العرب ال من ــلم س
فلهم ــلمني املس إلى وأدوه ورعوه ذلك حفظوا ــم ه وإن ــان، آم وال
عن ضعف ــيخا ش املنع لهم ... وجعلت أميا وعلينا للمعاهدة ــا م
أهل وصار فافتقر ــا غني كان أو من اآلفات آفة ــه أصابت أو ــل العم
ــلمني املس بيت من وعيل جزيته ــت عليه، طرح يتصدقون ــه دين
في أقيم ــلم أس عبيدهم وأميا عبد من ــم. على عياله ــة بالنفق
إلى ثمنه ... ودفع عليهم يقدر ما بأغلى ــلمني فبيع املس ــواق أس

احلرب"(1). زي إال الزي من لبسوا ما كل ولهم صاحبه

حضور حيث ــدية، الراش الفتوحات ــة ــذا النص يبني طبيع ه
الفتوحات، ــير لس كثب ــن ع اخللفاء ــوة، مراقبة ــة الدع مؤسس
مع باجلزية ــة املطالب أخالقيات ــكان، الس مع األخالقي ــل التعام

الناس.... أحوال مراعاة

خالد بن ومع الصديق، بكر أبي مع القصيرة الوقفة بعد هذه
أن أعداده ــرنا سابقا أش ــبي، الذي الس موضوع إلى نعود الوليد،
من هذه ــا انطالق ذلك عند ــوف ــنحاول الوق وس ضخمة، ــت كان

النصوص:

كذلك ومضى " ــة: عقب عن يتحدث ــو للرقيق وه ــذا نص فه

يحصى عدد ال ــي ف البربر واجتمع ــى، األقص ــوس الس دخل حتى
ــرب مبثله، أهل املغ ــمع س ما ــديدا ش قتاال ــم فقاتله ــم فلقيه
الدنيا في الناس ير لم ــاء، نس عظيما، وأصاب منهم خلقا فقتل
أو دينار ألف ــرق اجلارية منهن كانت تبلغ باملش إن ــل، مثلهن فقي

نحوها"(1).

مروان بن العزيز ــد عب على قدم فلما ــن النعمان ب ــان حس أما
معه كان إنه ويقال ــن خيار ما معه، م جارية مائتي ــدى إليه " أه
... مثله املشرق يدخل لم مما رأس ألف وثالثني خمسة السبي من

أحب..."(2).  ما العزيز عبد فانتخب منها

ما كان معه من السبي، كل العزيز ويقال بل أخذ منه عبد "

جماال، ير مثله لم ــيء وصائف البربر بش من معه قدم ــد ق وكان
العزيز عبد كان الذي حضرت السبي يقول ــاعر نصيب الش فكان

دينار"(3). بألف يقام جارية منها ما مائتي حسان، من أخذه

فقد واألقصى، األوسط املغرب في ــى موس حمالت عن أما "

ــكرية كما عس بنزهات تكون ما ــبه وكانت أش باهرا جناحا جنحت
ــبي الس من خيالية ــن أعداد ع إال ــون يتكلم ــاب ال فالكت ــال، يق

وأكثر"(4). رأس ألف املدن إلى 100 بعض تصل في واألسرى

ابنه بعث املغرب غزا حني نصير بن ــى موس أن " تقول فالرواية

ص الهجري، القرن األول في السياسية التيارات مالمح بيضون، إبراهيم - (1)
ص84-85 ،" اخلراج يوسف: " كتاب أبي عن نقال .47

.15 ص واملغرب، افريقية تاريخ القيرواني، (1) - الرقيق

.36-37 ص نفسه، - (2)

.65 ص م. س، احلكم، عبد (3) - ابن

ص 241. س، م. زغلول، - سعد (4)
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وبعث ابن أخيه مائة ألف، ــبي الس من فأصاب جيش على ــروان م
قال بذلك ــه كتاب فلما أتى ... ــف أل مائة فأصاب ــر جيش آخ ــي ف
بها يبعث ألفا ــرون عش له من أين أحمق واهللا نصير ــن ــاس، اب الن
" نصير فقال: بن ــى موس اخلمس، فبلغ ذلك املؤمنني في أمير إلى

ألفا"(1). عشرين لهم يقبض من ليبعثوا

في اإلسالم"(2) نصير ــى بن موس مبثل سبايا ــمع يس " فلم

: ألصحابه ــرة م فقال الكبيرة ــا بأعداده ــر يتفاخ انه كان ــى حت
وقام أريكموهن فانا الثالثة وأما ... نعم ثالث في اليوم "أصبحت
الطوالع البدور كأنهم ــات مختلف جوار فيه فإذا ــتر س فأمر برفع
أيضا فهنئ ــل احللي واحلل عليهن ــر والبرب ــوك الروم مل بنات ــن م

بذلك"(3).

من السبايا منذ اململكة هذه تكوين في بدأ قد موسى وكان
... ونواحيها ــوان زغ فتوحه قلعة " فأول املغرب ــالد ب بداية واليته
فارس ــمائة خمس ــى موس بعث إليهم بربر قبائل زغوان وبنواحي
القيروان في دخل ــبي س أول وهو أالف ــرة عش ــبيهم فبلغ س ...

عليهم فأغار ــة وكتامة، وزنات هوارة فتح ثم " ــى"(4)، موس والية
وذكر " ،(5)" رأس أالف ــة خمس سبيهم ــباهم، فبلغ وس وقتلهم
الوليد بن إلى كتب ــقيوما، فتح س ملا أن موسى ــان حس ابن أبي

فكتب رأس، ألف مائة سقيوما سبي من لك ــار س أنه امللك عبد
صادقا كنت فإن كذباتك، بعض من أظنها إني ويحك الوليد: إليه
يعلمه العزيز عبد إلى موسى كتب كما األمة"(1)، محشر فهذا
من وهما ذلك وكان ــا، ألف ثالثني بلغ ــس اخلم ويعلمه أن ــح بالفت
قرأ عبد العزيز فلما ألفا، من ستني بدل ألفا ثالثني كتب الكاتب:
ــتكثر اس ألفا، ثالثون ــبي من الس اخلمس وأن الكتاب، ــروان م بن
يقول ــى موس إلى فكتب لكثرته الكاتب من وهم أنه ورأى ــك، ذل
ثالثون عليك اهللا أفاء ما خمس تذكر أن كتابك بلغني إنه قد " له:
فاكتب الكاتب ــن م وهما وظننته ــك ــتكثرت ذل فاس رأس، ــف أل
الكاتب ذلك وهما من كان ــى: " قد موس إليه فكتب " باحلقيقة
ثابتا بال رأس ألف ستون األمير، أيها واخلمس ما ظنه األمير، على

سرورا"(2). وامتأل العجب كل عجب الكتاب، بلغه فلما وهم.

أثناء نصير ــن ب ــى موس اهتم حد أي إلى ــني تب األرقام، ــذه ه
ــدة ــبيات، ومن ش املس اجلواري جمع وراء باجلري املغرب على واليته
أنباء ذلك وهو في القيروان وصلته أنه ما أن السبي جلمع ــعيه س
وصله كان أن بعد األندلس، في طارق حققه الذي الباهر ــاح النج
اجلميالت من اإلسبانيات والسبايا األموال من اخلمس في نصيبه
القوات من ــه مع كان مبن هـ 93 التالية ــنة الس في ــى "هرع حت
سهر فقد من السبايا، هائلة أعدادا ــى موس فجمع (3)" العربية
في كم الرحمان عبد أبا يا له: فقال " املهلب، ــد بن يزي ليلة معه .69 ص واألندلس، افريقية فتوح احلكم، عبد ابن - (1)

.43 ص املغرب، البيان عذاري، (2) - ابن

.44 ص نفسه، - (3)

.40 ص نفسه، - (4)

.41 ص نفسه، - (5)

.45 ص واملغرب، القرواني، تاريخ افريقية (1) - الرقيق

.40 ص م. س، ابن عذاري، - (2)

ص 250. ج1، املغرب العربي، تاريخ احلميد، عبد (3) - سعد زغلول
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؟ ألف أتكونون في واخلدم: املوالي بيتك من وأهل أنت تعتد، كنت
.(1)" النفس منقطع إلى ألف وألف نعم فقال:

قادة ــاط أوس في نصير كثيرا، ــى بن بها موس متيز ميزة وهذه
اخللفاء. ومجالس الفتح

خىسمبخختّـح َّخلخنس هال
يرون بأن املعاصرين، ــرب الع والكتاب ــرقني املستش من ــدد "ع

عند الفتح ــتراتيجية إلس األقوى كان احملرك االقتصادي ــل العام
إحدى الفتوح حركة اعتبار ببعضهم إلى األمر ــغ بل العرب، ولقد
شبه اجلزيرة قذفها على اعتادت التي املتأخرة السامية الهجرات
كيتاني " ــرق ــذا، املستش به قالوا ــن الذي ــن ابرز وم ــاء"(1) اجلدب
" الفتوحات يجردون هؤالء ،" Rom Landoروم الندو Coetani " و"

ــى تطوير النظم إل احلاجة ــتثناء باس مضامينها من كل ــا تقريب
الذين اجلزيرة، لعرب شبه املعيشية األوضاع وحتسني االجتماعية،
ــامية زعمهم املوجات الس ــب حس ــبه تش موجات، في اندفعوا
ــاحناتها مش في القبائل ــا كالتي ألفته ــزوات غ أوفي ــة، القدمي

اإلسالم"(2). قبل الضارية

اجلديدة الظروف يغفل ــه ألن جدا، متطرف املوقف هذا ــدو ويب
احتضانها ــد بع العربية ــرة اجلزي ــبه ش ــها تعيش أصبحت التي
حركة إطار ــي ف ــا للخارج، تصديره وضرورة ــالمية اإلس ــوة للدع

اإلسالمي. الفتح

.46 ص املغرب، البيان عذاري، (1) - ابن

الهجري، األول القرن ــي ف ــية السياس التيارات بيضون، مالمح ــم إبراهي - (1)
.36 ص

.38 ص نفسه، - (2)
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االقتصادية من التجاوزات ــذه ه وقوع ينفي بتاتا ال ــن هذا لك
الدولة خلفاء طرف من هؤالء، وقبل وجيوشهم الفتح قادة طرف
كثيرة ــات صدامات ونزاع ــوع وق من ذلك ــى عل وال أدل ــة، األموي
العامل ــبب بس اخللفاء وبني ــم الفتح، وبينه ــادة ق بني ــرة وخطي

االقتصادي.

للدعوة ــيري تبش مخطط وفق العقيدة لواء حتت فاالندراج "

الصحيح اإلميان كان ــات جماع لتعبئة ليس كافيا ــالم اإلس إلى
يعني يكن لم لديها، اجلهاد مفهوم أن ــا كم " بعضها"(1)، يعوز
في فهو ــرة، اآلخ في ــى احلياة املثل ــاس والتم ــة التضحي ــط، فق
املقاتل ــخصية ش الدنيوي في اجلانب ــرة مباش يعني ــه مضمون
في التضحية هو املثالي محتواه للجهاد أن أي ــلم ... املس العربي
وعائدات الغنائم متمثال في الدنيوي بعده اتخذ فيه الذي الوقت

األخرى"(2). احلرب

تؤكد األوائل، ــون الفاحت بها ــام ق التي ــال األعم ــت كان وإذا "

فإن ... آخر اهتمام أي تفوقت على ــتركة مش لقضية إخالصهم
قريب وقت بعد بالقلوب استأثر ما سرعان اجلشع األنانية وكذلك
ناحية من كل عليهم انصب عادي غير ترف رجال الصحراء ــر وغم
أصابت ولقد تهذيبها، من أكثر النفوس إفساد في أثره له كان مما
الغنائم ــدره مص كان ــا فاحش ثراء الكوفة في ــة ــر املرموق األس
يصطحب احلرب إلى ذهب فكان الكوفي إذا السنوية، واألعطيات

فكان " ،(1)" وخدمه من اجلمال عليها متاعه ألف من أكثر ــه مع
بالنهب البدو املولعني ــراب، األع جموع ــي الندفاع الرئيس الدافع
في الغنيمة ــرة وف هو احمليطة اخلصبة ــو األراضي نح واملغامرات
املسلمون كان أن بعد " املال"(2)، بيت من املضمونة والرواتب احلرب
عمر اخلليفة عهد وحتى والسالم الصالة عليه الرسول عهد منذ
جهادي بدافع أي ثابت"(3) رزق أو عطاء بدون يقاتلون اخلطاب ــن ب
ــالمي للمغرب، العربي اإلس الفتح وعند مطالعتنا لكتب صرف
ــبي فقط للس موجهة وكأنها ــكرية العس العمليات ــا لن ــدو تب
ــؤولية مس األموية للدولة وتبدو األموال على ــول واحلص والغنم
املغرب بالد خيرات أطماعها في إلى " ويرجع ذلك ذلك، ــرة في كبي
مداه، قوادها بعض جشع للفتح، حيث بلغ األولى ــنوات الس منذ
من عليهم ما دفع عن يعجزون حني البربر أبناء ــترقون يس فكانوا
يوزع كان الذي والفيء الغنائم وفرة عن املراجع ــا أموال، وتطالعن

العسكرية"(4). املعارك بعد الفاحتني على

غنائم فأصابوا " ــا وفرقه ــرايا الس ــعد، بث س ابن ــد اهللا فعب
بن عبد اهللا إلى طلبوا ــا إفريقي أهل ــاء رؤس ذلك رأى فلما كثيرة،
منهم فقبل من بالدهم يخرج أن على ماال منهم يأخذ سعد أن
الفارس سهم فبلغ ... يول عليهم أحدا ولم مصر، إلى ورجع ذلك

الهجري، ــرن األول الق في ــية مالمح التيارات السياس ــون، بيض ــم ابراهي - (1)
.39 ص

.41 ص نفسه، - (2)

.66 ص واملعارضة، األموية الدولة بيضون، إبراهيم - (1)

.82 ص الشمال اإلفريقي، في اإلسالمية الفرق بل، ألفرد - (2)

العصر في ــالمي اإلس العربي ــش تنظيمات اجلي ــي، اجلناب ــم ــد جاس خال - (3)
.79 ص األموي،

،1974 ط وتطبيق، منهج اإلسالمي التاريخ في قضايا إسماعيل، محمود - (4)
.136 ص بيروت، العودة، دار
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دينار"(1). ألف ولفارسه دينار، ألفا للفرس دينار، آالف ثالثة

افريقية في العرب بأيدي وقعت التي املعارك فكانت غنائم "

فقد " ،(2)" ــدا كبيرة ج ــرح س أبي بن ــعد بن س عبد اهللا ــادة بقي
ينهبون فأخذوا ... العرب، رحمة كلها حتت افريقية أصبحت والية
يغادروا لم أنهم ويظهر ــة، طائل غنيمة حتى جمعوا ــا يجدونه م
البربر، قطعان ترعى اجلبال حيث سفوح وبلغوا وصلوها إال ناحية
ثروة كله ذلك ــن م للعرب واجتمع ــية، املاش من ــتاقوا كثيرا فاس

طائلة"(3).

التي ــوام املال يدهش ألك " كان ــعد س بن اهللا ــد عب أن ــى حت
لكم هذا أين "من : (4)" ــة ــأل األفارق يديه، فس بني توضع ــت كان
وجد حتى ــيء الش ــدور كالذي يتلمس ي ــان منهم ــل إنس ؟ فجع
إن قال: ؟ قال وكيف الورق. ــذا ه من إليه، فقال: بها فجاء ــة زيتون
فنأخذ الزيت منا فيشترون يأتون، فكانوا زيتون عندهم ليس الروم
وكثرة عظم عن " Coudel ــودل ك " ويعبر منهم"(5). الورق ــذا ه
اجلندي أصاب ــا كثرة م من ــان ويدهش اإلنس ــه: " بقول ــم الغنائ
الرجال، هؤالء أن جيدا نذكر أن ينبغي ولكن الغنيمة من ــد الواح
مدينة ومن لقرية، ــة قري ــهر ينتقلون من بضعة أش ضلوا طوال
بهذا العمل، الفارغة عنهم من العناية عرف مبا يجمعون، ملدينة،

فكر بحيث كبيرا، والبد أن احملصول كان حمله، استطاعوا ما كل
التي املقاومة له مخايل حني الحت ــرة التراجع مباش في اهللا عبد

الساحل"(1). أهل أبداها

تقول: يوردها املالكي رواية من خالل الغنائم، كثرة تظهر كما
اجلهني بن عامر وهو عقبة مصر في إلى نائبه سعد كتب ابن "أن
املراكب هذه حملت أن ــد وبع املراكب في طرابلس، إليه ــل ليرس
مصر"(2) إلى وأصحابه ــعد س ابن ــار س البحر، في اجليش ــال أثق
ودونه هذا اخلبر وتناقلوا فتحها مت قد أن افريقية الناس "فحسب

حملة تكن ــم ل إذ بيانه، ــبق س كما الواقع ــذا خالف ... وه ــرواة ال
العرب عاد الغنيمة، وافرة األحداث، كثيرة طويلة، اهللا اإلغارة عبد

عليه"(3). كانت ما إلى فعادت البالد منها

عالقات على سلبي تأثير لها كان الكبيرة املغامن أن هذه ويبدو
املغامن ــألة مس أن " ــات الرواي ــض تذكر بع ــث بحي ــش اجلي ــراد أف
عبد على العربي ــبيطلة س جيش في ــخطا س ــببت واخلمس س
قيادتهم، واستجاب لهم عن بعزله الناس ــعد، فطلب س بن اهللا
الزبير وابن ابن معقودا بني لم يكن فالود " ،(4)" ــان عف بن عثمان
معسكر املسلمني على يقبل األول ورأينا افريقية، في ــرح س أبي
شدة، تخلو من ال على القائد، ثم يخاطبه في لهجة ــلم يس فال
ابن من للخالص ــة الفرص له ــنح تس تكاد ال ــرح س أبي ابن ورأينا

.36 ص م. س، احلكم، عبد (1) - ابن

ص 107. م. س، اجلنابي، جاسم خالد - (2)

.97-98 ص للمغرب، العرب فتح مؤنس، حسني - (3)

ص 161. س، م. زغلول، - سعد (4)

.39 ص م. س، احلكم، عبد (5) - ابن

.99 ص س، م. مؤنس، (1) - حسني

ص 161. س، م. زغلول، - سعد (2)

.106-107 ص س، م. مؤنس، حسني - (3)

ص 162. س، م. زغلول، - سعد (4)
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ابن كذلك أن والحظنا املدينة، إلى ــله فيرس ــارع يس حتى الزبير،
طفق بن احلكم مروان إن خطبته أن يقول آخر في لم ينس ــر الزبي
اهللا بن وعبد الزبير ــن ب كلها"(1)، "فعبد اهللا احلملة ــم غنائ على
وقيادة اجلند"(2)، اآلخر على السيطرة يحاول كان كالهما ــعد س
ــعد على سبيطلة س ابن الروايات اخلاصة بحملة بعض أن "كما

عن ــن واألنصار املهاجري من ــة الصحاب أبناء رضا ــدم ــر عن ع تعب
بن اهللا وعبد احلكم ــن ب مروان أما بني لهم"(3)، ــعد س ابن ــادة قي
مروان " فقال ــق، دمش عالقتهما في على املغامن أثرت فقد الزبير،
حراما فيهن أدخل لم ثالث " معاوية: مجلس في يوما، احلكم ــن ب
فنظر ــائي، نس وصدقات ــب ومالي بذي خش ــط: داري باملدينة ق
ما تقول؟ له: ــال فق حاضرا وكان الزبير بن اهللا ــد عب إلى ــة معاوي
ــرح س ابن أبى مع خرجنا امللك، عبد فمهال أبا فقال: فإنك طعان"
وال أكثرنا ــا، وجه ــننا أحس مروان كان ما فوهللا إفريقية غزو ــى إل
خمس إفريقية على فطفق نكاية، العدو ــي ف أعظمنا وال نفقة
املال، منه ــدار واتخذ ال منه فبنى ــم تعل من له تعلم، وحتابى ــا مب

النساء"(4). منه وتزوج

ألف في بن مروان امللك عبد وجه " فقد حديج بن ــا معاوية أم
كثيرا عددا أهلها ــن م وقتل فحاصرها جلوالء مدينة ــى إل فارس
جميع ما وأخذ ــة الذري ــبى املقاتلة وس فقتل عنوة، حتى فتحها

كما ... حديج ــن ب معاوية إلى كله ــك ذل وحمل املدينة ــي ف كان
ــبوا فس مركب مائتي ــة في صقلي إلى البحر ــي ف ــا جيش أغزى
كثيرة"(1) بغنائم إفريقية انصرفوا إلى ثم شهرا وأقاموا وغنموا
منظومة ــام وأصن ورقيق كثيرة ــم غنائ عن ــه حملت ــفرت فأس "

مغامن مثل مثلها _ ــوالء جل حملة غنائم ــت "وكان ،(2)" ــر باجلوه
السرية أراد أفراد إذ ــكر العس بني منازعات في _ سببا ــبيطلة س
بقية دون وحدهم لهم ــبيها وس غنيمتها تكون أن فتحها ــي الت
" تقول: ــأن الش هذا في رواية احلكم عبد ابن ويورد ــكر"(3) املعس
وغنموا ما ــلمون، املس فدخلها حائطها وقع قد جوالء إذا مدينة
معاوية إلى في ذلك فكتب الغنيمة، في فاختلف الناس ... فيها
ذلك فقسم ــرية، للس رديء ــكر أن العس ــفيان، فكتب أبي س بن
للفرس مائتي دينار، وضرب لنفسه رجل منهم فأصاب كل بينهم
ــي لفرس : فأخذت امللك ــد قال عب ــهم بس ولصاحبه ــهمني بس
النزاع وكان ــة"(4) جاري بها ــتريت واش دينار ــتمائة ــي س ولنفس
" ــة جلوالء مدين دخلت ــش فلما اجلي قيادة ــتوى مس اخطر على
حديج بن بني معاوية كان فيها، ما جميع على واحتوى املسلمون
محاباة أراد ــك عبد املل ألن ذلك، ــي ف تنازع مروان بن ــك املل ــد وعب

وأصحابه"(5). إخوانه

ص 103. م. س، حسني مؤنس، - (1)

ص 100. - نفسه، (2)

ص 164. س، م. زغلول، - سعد (3)

.13 ص املغرب، البيان عذاري، (4) - ابن

.16-17 عذاري، البيان املغرب، ص ابن - (1)

وتطبيق، ــج منه ــالمي، اإلس ــخ التاري ــي ف ــا قضاي ــماعيل، اس ــود - محم (2)
.136 ص

ص 173. س، م. زغلول، - سعد (3)

.48 ص واألندلس، افريقية فتوح احلكم، عبد ابن - (4)

.18 ص املغرب، البيان عذاري، (5) - ابن
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أحرزها، التي بلغت املغامن فقد " نافع عقبة بن حملة أثناء أما
من هنا والبد ــرق"(1)، املش إلى يوجهها جعلته درجة الكثرة ــن م
طنجة وخصوصا " حاكم يليان مع " تصرفه الغريب اإلشارة إلى
قاربه،" جارفة فلما ــكرية عس من صرامة عقبة عورف عن مع ما
ــث له وبع ــتلطفا ــتعطفا ومس مس ــالة، رس ــان يلي ــه إلي ــه وج
وال جزية وال ــالم إس ال " عقبة عنه فانصرف ــة"(2) هدية عظيم

حرب"(3).

أرض للعرب ــبة بالنس أصبحت " ــة إفريقي والية فإن ــذا وهك
الذهب ــر الورق وقناطي ــوام أك ــبي، أرض والس ــالب واألس املغامن

.(4)" اجلميالت والسبايا

الذي النعمان " ــن ب ــان حس والية بجالء أثناء ما يظهر ــذا وه
قرب ابأة في واجلواهر والذهب باألموال محمال ــرق املش عاد إلى
ــات عظماء بن من واجلواري ــان والوصف ــف الوصائ وكذلك ــاء، امل
قرب في األموال ــذه ه يخبئ ــان حس "(5) وما جعل والبربر الروم
كان الذي مصر، والي ــروان م بن العزيز عبد من مخافته هو ــاء امل
بحيث ــق، دمش ونقلها إلى املغرب غنائم بني اجلمركي يقوم بدور
ــادة الفتح من ق به يعود ــا مم األوفر النصيب ــى عل ــيطر يس كان
على قدم ملا ــان حس أن بحيث " إلى اخلليفة، طريقهم في املغرب

ــلبه جارية ... فس مائتي مروان، أهدي ــن ب العزيز عبد ــر مصر أمي
واألمتعة ــال اخليل واألحم ــن م معه كان ما ــع جمي ــد العزيز عب
حتى بقيت له، باألثقال التي ــان حس ورحل والوصفان، والوصائف
فغضب العزيز ــد عب به صنع ما لها ــكى فش الوليد، على ــدم ق
تقول عذارى ابن ينقلها للرقيق رواية وهناك عمه"(1) على الوليد
ــان حس قدمه له ما ــتعظم اس امللك عبد بن الوليد ــة اخلليف أن
ــتم يش ثناياها ما في ــن الرواية حتمل ولك والذخائر، ــن األموال م
يقول ــان فحس واألموال، املغامن تقدير ــى عل ــا رائحة اخلالف منه
اهللا يخون مثلي وليس اهللا، في سبيل مجاهدا خرجت إمنا للوليد:
عمله ــان أن يرده إلى حس على عرض اخلليفة أن ــم ورغ ــة، واخلليف
أولي حلف: ال بكرامته املعتز الوالي فإن إليه ــن يحس وأن باملغرب

أبدا"(2). أمية لبني

لتبدأ ــان، النعم بن ــان حس والية انتهت إذن الطريقة ــذه به
من املال قدر اكبر جمع الذي حرص على " نصير بن ــى موس والية
فدخل ــم"(3) حقه من األحيان ــض رجاله في بع حرم ــه أن حتى
... كثيرة أمواال منها وغنم ــة الذري ــبى وس املقاتلة وقتل املغرب "
وملا وصلت " ــة"(4)، وفض وذهبا ووصفاء ــد والئ من عددا ــاب فأص
_ الباهر ــاح النج ذلك أنباء، ــروان القي في وهو نصير ــن ب ــى موس
من اخلمس في ــه نصيبه أن كان وصل بعد ،_ طارق ــذي حققه ال

ص 137. اإلسالمي، التاريخ قضايا في إسماعيل، (1) - محمود

.26 ص املغرب، البيان عذاري، (2) - ابن

ص 193. م. س، حسني مؤنس، - (3)

ص 174. س، م. زغلول، - سعد (4)

.38-39 عذاري، البيان املغرب، ص ابن - (5)

.38-39 عذاري، البيان املغرب، ص ابن - (1)

ص 235. س، م. زغلول، - سعد (2)

ص 137. اإلسالمي، التاريخ قضايا في اسماعيل، (3) - محمود

.40 ص واملغرب، افريقية تاريخ القيرواني، (4) - الرقيق
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التالية السنة في هرع اجلميالت اإلسبانيات من والسبايا األموال
ففتح أسبانيا جذب العربية"(1) " من القوات كان معه مبن 93هـ

فتح أمتام منهم عن الكثيرون فانصرف العرب وأنظارهم اهتمام
ما الذي نصير بن ــى موس فعل كما أهلها"(2) ــالم وإس افريقية
حشد وقدم في ذلك على حسده حتى " لطارق تيسر بلغه ما أن
،" في "طلبيرة القائدان وتقابل ملالقاته طارق ــرع " وأس كبير"(3)،
قيادة من وعزله ... ــه إهانت في وبالغ أنب طارقا ــى موس إن ويقال

الرومي"(4). مغيث إلى بالقيادة وعهد وحبسه جيشه

مير ،" يوليان ــت " الكون نهاية ــارق فمثلها مثل نهاية ط ــا "أم
له حدث ــا م يذكرون ــت وال والصم ــكون بالس املؤرخون ــم عليه

بدمشق"(5).

يقدر ال ما األموال من جمع األندلس إلى موسى وصول وبعد
ــى موس فكتب إليه"(6) ما كان غنم كل طارق ودفع صفته، على
وخرج ــر"(7) " ولكنه احلش بالفتوح ــت ليس إنها ــك املل عبد ــى إل
إليه الوليد ــب كت قدم افريقية ــدة، فلما واملائ وباجلوهر ــه بغنائم

ــام الش يريد ركب إنه ثم " ،(1)" فخرج إليه عبد امللك باخلروج ــن ب
كتاب وجاءه ــتعجله، يس كتاب الوليد جاءه بـ"العريش" كان فلما
الوليد عهده وكان ــليمان ولي س وكان بالتربص، يأمره ــليمان س
ــليمان ودفع س كتاب في ــر ولم ينظ ــى موس ــرع فأس ... مريضا
يلبث ولم ... والياقوت والدر املائدة إليه وأهدى الوليد إلى األموال
عبد بن ــليمان لس وبويع " (2)" ــات حتى م ــام أي ثالثة إال ــد الولي
له: وقال ــخط على موسى، فس الوليد، توفي حني باخلالفة، امللك

كتابي"(3). كتبت إليك فلم تنظر في يهودي، يا

العرب وجوه ــن م نفر ــة خمس إلى وعهد واغرمه ــه فحبس "

عبيدة ــي أب بن حبيب ــم منه ــد العزيز عب ابنه ــل ــس بقت باألندل
وصار ــجد مس إلى خرج أصبح فلما ... إليه فقصدوا ... ــري الفه
القوم ــع فرف الواقعة، ــورة الكتاب وس ــة ــرا بفاحت وق احملراب، ــي ف
" ،(4)" سليمان إلى به وبعثوا ــه رأس وأخذوا مبرة عليه ــيوفهم س
في إياه الرأس وأراه عليه ورد ملا نصير موسى بن في سليمان وبعث
"ولم (5)" قواما صواما قتلته لقد واهللا موسى: طست فقال له
وهو هـ 97 سنة القرى واد "(6)، " في مات حتى يعذب موسى يزل

شديدين "(7). وبأس حالة عوز في ص 250. س، م. زغلول، - سعد (1)

ص 269. م. س، حسني مؤنس، - (2)

الكتب دار االبياري، ابراهيم ــق: حتقي األندلس، إفتتاح تاريخ ــن القوطية، اب - (3)
.35 ص ط 1، 1982، اإلسالمية،

،1938 ط 1، ــس، إفريقية واألندل ــي ف العرب تاريخ ــرون، ــة وآخ خلي ــن حس - (4)
ص21.

.78 ص نفسه، - (5)

.77 ص واألندلس، افريقية فتوح احلكم، عبد ابن - (6)

.78 ص نفسه، - (7)

.81-82 ص نفسه، - (1)

.56 ص س، الرقيق القيرواني، م. - (2)

.57 ص نفسه، - (3)

.36 ص األندلس، افتتاح تاريخ القوطية، (4) - ابن

.37 ص األندلس، افتتاح تاريخ القوطية، (5) - ابن

.60 ص واملغرب، افريقية تاريخ القيرواني، (6) - الرقيق

س، ص 24. م. خليفة، ((7) - حسن
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وتقدم نصير، ــن ب موس نكبة ــبب ــات تختلف في س "والرواي
بن لطارق ــى موس معاملة سوء منها ــخصية ش ــبابا أس لذلك
كنوزه على فتح األندلس، واإلستالء على تنافسهما ــبب بس زياد
فقدمها تلك الكنوز سليمان على فوت موسى ومنها أن وذخائره،
وقع ــى موس رغم أن أنه واحلقيقة " يحتضر"(1)، الوليد وهو ــى إل
ميثل كان أنه خصومه، إال ــة رحم حتت وأصبح اخلالفة ــي قبضة ف
تاركا الشام إلى موسى حضر فلقد سليمان، على شديدا خطرا
كان عبد فلقد أبنائه، ــلطان س حتت جميعا واألندلس املغرب بالد
طنجة في ــى بن موس امللك وعبد ــروان القي في ــى موس بن اهللا
أمالك ــعت " واتس ــبيلية "(2)، اش في ــى موس ــز بن العزي ــد وعب
أمالك ــاعها اتس في تضارع ــت حتى أصبح ــرب الغ في ــى موس
له مت أن بعد يديه بني يتدفق املال وكان " ــرق "(3)، الش في احلجاج
على على التطاول دأب أنه إال والقوة اد وبلغ ذروة ــبانيا، فتح أس
وكان ... ــل قب من اصطنعها ــي الت اجلرأة ــة بنفس اخلالف نصيب
أمره ثم ومن بعيد، ــن منذ زم مراقبة خطاه على دأب قد ــد الولي
يسوف موسى فأخذ ــاب احلس ليناقشه إلى الشام ــخوص بالش
في لكنه اضطر املستطاع، بقدر طويال ردحا األمر هذا تنفيذ في
يتقي أن عبثا وحاول البالط وبلغ ــبانيا، للرضوخ وغادر أس النهاية
طرد وهكذا ... العظيمة الهدايا من إليه قدمه مبا اخلليفة غضب
يرى ال اخلليفة وكان ... ــة احللق من ــردة ط ــر ش اخلائن الوالي ذلك
الذين أكتسبهم البارزين الرجال بعض أن غير املوت غير له عقابا

فأجابهم إلى عليه، اإلبقاء اخلالفة سألوا إلى جانبه باملال موسى
جدا"(1). فادحة غرامة عليه فرض أن بعد طلبه

الذي نصير، ــن ب ــى موس ــخصية ش من اآلخر، الوجه هو هذا
ــون مملكة ليك ــوش الفتح، جلي وقيادته ــرب باملغ ــه واليت ــتغل اس
وإمنا الفتح اخللفاء وال قادة نبرئ وال ندين ال ال هنا ونحن حقيقية،
إيراد هذه األمانة ــن ونرى م هي، ــة كما التاريخي األحداث ــوق نس
ملاذا سئل، عندما " بالشام، الصعبة أيامه آخر في للرجل القولة
واهللا بقوله: ــة، منال اخلالف عن ــدا بعي وجاهه عزه ــي ف ميكث لم
وجل اهللا عز ــرت آث ولكن ــيئا ش من أطرافي نالوا ملا ذلك أردت ــو ل

عن الطاعة"(2). اخلروج أر ولم ورسوله

من االستغاللية ــة االقتصادية السياس هذه تواصلت هكذا
التقي اخلليفة عهد ــى حت باملغرب، ووالتها األموية الدولة ــرف ط
ــا، تفزعه دين محترما ــا كان حاكم ــذي ال العزيز، " ــد عب بن ــر عم
حد ــع وض ــاول ح ــد فق " ــة"(3)، والكراهي ــراب االضط ــات صيح
مع ــيا متش اخلطاب بن عمر ــة سياس فعاود تطبيق لتلك املظالم
هو وال تقي إلى أسند اإلمارة املغرب ففي ــالمية، اإلس الشريعة
البربر املسلمني عن اجلزية بإسقاط وأمره اهللا، عبيد بن إسماعيل
إلى ــادة األرض ــره بإع أم كما ــائهم، نس ــن م ــترق من اس ــر وحتري
ــار وأش املعلوم، خراجها ويدفعون عنها ثمارها ــون يجن أصحابها
جانب جمع وحرب إلى إدارة ــن احلكم م أعباء يجمع بني ــه بأن علي

ص 253. س، م. زغلول، - سعد (1)

ص 256. س، م. زغلول، - سعد (2)

.10 ص م. س، حسن خليفة، - (3)

ص 132. ،1 ج إسبانيا، تاريخ دوزي، رميون - (1)

ص 255. س، م. زغلول، - سعد (2)

ص 134. ،1 ج إسبانيا، مسلمي تاريخ دوزي، رميون - (3)
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ــتعيد ويس ــتبدادهم واس جورهم دون ليحول والصدقات، ــراج اخل

اإلسالمية"(1). في احلكومة البربر ثقة

أفقا ــع ــالم أوس اإلس عبد العزيز عن بن ــت فكرة عمر " فكان

شيء كل وقبل أوال اإلسالم نشر همه فجعل سابقيه أفكار من
هاديا بعث محمدا اهللا إن قال: أنه الكتاب إليه ــب ينس ذلك وفي

.(2)" جابيا يبعثه ولم

احلقيقي ــح الفت أن املعاصرين ــاب من الكت ــر الكثي ــد ويعتق
على يد البعثة " العزيز، عبد بن عمر اخلليفة في عيد ثم للمغرب،
كان عهد الذي املهاجر أبي بن ــماعيل إس ــة ــلها برئاس أرس التي
بحيث " ،(3)" معان الكلمة من حتمل ما وبركة بكل ــرا واليته خي
لدعوته جميعا البربر ــتجاب واس ــالم اإلس إلى البربر بدعاء اهتم
ويرجع " ،(4)" ــلم أس إال أحدا البربر من واليته في يومئذ يبق فلم
إذ ينسب ــه إلى اخلليفة نفس امليدان هذا في حتقق فيما الفضل
من فقهاء التابعني من ــرة عش املغرب إلى بعث أنه الكتاب ــه إلي
تعلم ــني، هؤالء التابع ــود جه وبفضل ... ــل ــم والفض العل ــل أه
اللغة العربية"(5) وعرفوا ــرآن ــالم فقرءوا الق اإلس أصول املغاربة
يعرفون إفريقية أهل ــن يك بن عبد العزيز، "لم عمر خالفة ــل وقب

.138-139 اإلسالمي، ص التاريخ في قضايا اسماعيل، محمود - (1)

ص 262. العربي، املغرب تاريخ زغلول، سعد - (2)

ص 120. القرن األول الهجري، في املغرب بالد حسن، دياب محمد صابر - (3)

ص 265. س، م. زغلول، - سعد (4)

ص 266. - نفسه، (5)

وصل حتى ــالال"(1)، ح ــة بإفريقي ــر اخلم ــت وكان ــرام ــالل واحل احل
التابعون فبينوا حترميها.

عمر بن ــتحدثها ــي اس الت ــيدة الرش ــة السياس ــذه أن ه إال
بها ضرب ــتمرارية". بحيث تعرف االس لن في املغرب العزيز ــد عب
ــيرتها س إلى األموية اخلالفة وعادت موت عمر، احلائط بعد عرض

الوالة. لفترة دراستنا أثناء سنراه ما وهذا األولى"(2)

.48 ص املغرب، البيان عذاري، (1) - ابن

.139 ص اإلسالمي، التاريخ في قضايا إسماعيل، (2) -محمود
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خؤحمخرهح خلرضش
خؤيخظقح ظخٍخمخس هال جمختخ خلوخجمر شَّجمخس

كانت التي ــل ردود الفع ــى عل اطلع قد ــرء، امل يكون ــا "بعدم
دارهم، يكون عقر في ُهجموا كلما البربر، عن اإلسالم قبل تصدر،
ــمالية الش إفريقيا تفتح لم اجلها ــن م التي ــباب األس أدرك قد
أن ــن الطبيعي م كان ألي وعناء. بعد إال ــدي للدين احملم ــة كامل
أن ــيما الس للغازي، املغزو الفاحتني، نظرة ــون إلى األمازيغي ــر ينظ
وقضيضهم بقضهم مصحوبني ــواب، األب يطرقون كانوا العرب
للقتال، ــتعدين مس ــلحني مس احلكم، عبد ابن ــر تعبي حد ــى عل
غرابة فال _ سابقا رأينا كما والغنم، _ السبي في ظاهري الرغبة
من استعماريا يرونه هجوما ما لرد األهالي ينهض أن تلك واحلالة
ينبغي املنظور هذا ... ومن ــد عه ــابق به س لهم كان الذي النوع
نافع، بن ــة عقب مقاومته " في ــيلة كس " ــن م كل دور ــم يفه أن
جليوش تصديها ــي بالكاهنة) ف العرب ــا لقبه (التي ــا " داهي " و
في " الزناتي ــد احلمي " عبد ثم ــرة "، ميس النعمان، و" بن ــان حس
كذلك ــن هنا " وم ،(4)" ــرم العرم األموي ــش للجي ــا مواجهتمه
البربر ارتدت قوله: القيرواني ــد زي أبي عن خلدون ابن رواية ــم نفه

طارق) وأجاز معه (أي طنجة، إلى طرابلس ــرة مرة من عش اثنتي
فحينئذ هناك ــتقروا فاس اجلهاد ــم برس رجاالت البربر من ــرا كثي
فاملغاربة ــه"(1) ــر حلكم البرب ــن وأذع ــرب باملغ ــالم ــتقر اإلس اس
أو عهد الفاحتني، ــد عه على ــواء الثورات، س من مجموعة ــنوا ش
خاللها من التي أعلنوا الكبرى املغاربة إال بثورة تنتهي ــوالة، لم ال
املركزية ــلطة وعن الس ، ــرق املش والتام عن النهائي ــتقالل االس
كبرى إلى إمبراطوريات ــتتحول س مغربية دوال ــوا ليؤسس هناك

طويلة. لفترة تزعمت الغرب اإلسالمي

ئخنالح ـرجنهخألخلوخجمر شَّجمط
ــينه املغرب، بتدش بالد ــي ف الثانية عقبة ــة والي فترة ــزت متي
الطراز من غارة املغرب على ــن ش " بحيث قوية ــكرية عس حلملة

إلى وقائعها "(2). االطمئنان اازفة من يكون قد العالي،

امتداد ــى عل ــكرية العس بالعمليات ــة احلمل ــذه ه ــت وحفل
إلى وصوال الظلمات غربا ــر ــرقا حتى بح ش برقة من املغرب، أرض

جنوبا. األقصى السوس

مفاجأة كانت املظفرة، حملته من ــع ناف بن عقبة عودة وبعد
النفوذ ــادت األخيرة وأع ــكرية كل إجنازاته العس ــرت دم بانتظاره
"طبنة" إلى يصل كاد فما القدمي، حجمه إلى افريقية العربي في
من البربر ــه يقوم ب مريبا ــركا أن حت أدرك ــى ــم الزاب، حت إقلي ــي ف

.43 ص األمازيغيني، تاريخ من قرنا وثالثني ثالثة عن حملة شفيق، محمد - (1)

ص113. املغرب، تاريخ مجمل العروي، اهللا عبد - (1)

مزالي، محمد تعريب ،2 ج ــمالية، الش إفريقيا تاريخ جوليان، اندري ــارل ش - (2)
.1983
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ــوى س ــه جيش معه من يبق لم وقت ــيلة"(1). في كس ــة جماع
عقبة جعل احلقيقي الذي ــبب نعلم الس ــة آالف"(2) وال خمس
إلى القيروان، في طريق عودته من جيشه وهو األكبر اجلزء ــرح يس
فأراد املبيتة، املؤامرة ــة بضخام ــعوره لش نتيجة ذلك كان فهل "

الختراق ــة انتحاري ــة بعملي ــي والقيام الرئيس ــه بجيش ــاة النج
قد اجليش من ــي ــم الرئيس القس بإيفاد ــراع أن اإلس الكمني؟ أم
حيث ــق، دمش في املركزي باجليش إلحلاقه متهيدا اخلالفة، ــر بأم مت
ــه، نفس الوقت في خطيرة ــية أزمات سياس بها ــت تعصف كان
ــكر إلى العس هذا ــال إرس "(3)، أم أن ــي العراق واحلجاز ف خاصة
أحيائهم، والبدار إلى ــاب في " اإلي نتيجة لرغبتهم جاء ــروان القي
" لم عقبة أن أم ــذارى، ع ابن ــل تعلي حد ــم"(4) على عياله ــى إل
ففقد احململة بالغنائم"(5) جيوشه على مسيطرا ذلك يكن عند

عنه. رغما وتفرقت عليها، السيطرة

" كان باملقابل ــيلة كس فإن عقبة، جيش أمر من يكن ــا مهم
للرد يعد العدة مقاتل"(6)، واخذ ــني ألف خمس من جمع أكثر قد

اجليوش في ــر فركبه البرب " ،(1)" ... ــه من ــام واالنتق عقبة ــى عل
يوجد حيث " ،(2)" تهودا بقرب ــيلة كس بهم وغشيه العظيمة،
القائد ــير س حلفائه مع ــيلة اعترض كس قدمي بيزنطي ــل معق
جنح خاللها متقنة ــة عملي وكانت ــبه الكمني، يش فيما ــوي األم
بعد وذلك عقبة جيش من املتبقية الفرقة حتطيم في املتحالفون
املهاجر، أبو ــواد ومنهم الق وبقية األخير ــذا ه فيها قتل ــة معرك
جثمان ومعلوم أن " ــاء"(3) الدم من في بحر اآلخرون ــرق غ بينما
ــيدي (س ــمه اس حتمل التي الواحة ــجد مس في مدفون ــة عقب
قبة حتت ،" "تهودة ــوب جن كيلومترات ــة خمس بعد على عقبة)
مقتله"(4)، ساهموا في الذين أحفاد إليها البناء يحج متواضعة
أمثال ــدي البربر أي ــيرا في أس وقع من إال املوت من يفلت ــم ول "

العبسي"(5). خلف بن ويزيد األنصاري، أوس بن محمد

بني  الرعب ــر انتش ــودة ــي معركة ته ف عقبة ــة هزمي ــد وبع
بن قيس زهير بقيادة في القيروان املتبقي ــوف اجليش األموي صف
ــود حش إلى بالقياس ضئيلة قلة كانوا أنهم فاملعروف ــوي " البل
معظم أن ــح وواض ــيلة، كس يقودها كان التي ــة ــر الكثيف البرب
للعودة فمالوا ــة، عقب غزوة في القتال ــئموا س قد العرب ــود اجلن
تهودة في ــاره انتص ــكره بعد بعس ــيلة كس وتقدم ... ــرق، للمش

الهجري، األول ــرن في الق ــية السياس التيارات مالمح بيضون، ــم إبراهي - (1)
.180 ص

ص 227. ،2 ج الكبير، املغرب سالم، عبد العزيز  (2)

الهجري، األول ــرن في الق ــية السياس التيارات مالمح بيضون، ــم إبراهي - (3)
.181 ص

.28 املغرب، ص البيان عذاري، ابن  - (4)

مزالي، محمد تعريب ،2 ج ــمالية، الش إفريقيا تاريخ جوليان، اندري ــارل ش - (5)
.22 ص ،1983

ص 228. الكبير، املغرب سالم، العزيز عبد - (6)

.43 ص قدامى، عرب البربر العرباوي، اتار محمد - (1)

.29 ص املغرب، البيان عذاري، (2) - ابن

ص 181. 1هـ، القرن في السياسية التيارات بيضون، مالمح إبراهيم - (3)

مزالي، محمد تعريب ،2 ج ــمالية، الش إفريقيا تاريخ جوليان، اندري ــارل ش - (4)
.22 ص ،1983

ص 228. الكبير، املغرب سالم، العزيز عبد - (5)
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بربرية مملكة ــس بها وأس عليها نفوذه ــط نحو القيروان"(1) وبس
حول ــتقلني مس البربر فيها بقي " ــنوات، س خمس ملدة ــة حقيق
الذي استمر حاكما بالقيروان ناصبا ميزان العدل"(2). كسيلة،

للجيوش مكان العاتية العزمية هذه بعد إذن هناك يعد ولم "

واملوفق عمرو... ــام أي بدأ كما وعاد األمر افريقية في ــالمية اإلس
ــلمون املس حققه الذي عقب، والنصر على ــا رأس انقلبت احلربي
التي كان يبعثها اخليل جرائد كانت منذ ــنوات الس هذه خالل في
الهزمية إلى احمليط، آل شاطئ من ــه فرس أوطأ عقبة حتى عمرو،
في لق املسلمون ما أقسى هي تهودة ــاة مأس و كانت ... األليمة
لم األخرى، الفتوح ــي ف لقوا ما ــى تكون أقس وقد املغرب، ــوح فت
أن مرة ــهد نش كله، ولم اجليش قد فني أن واحدة إال مرة ــهد نش
الواسعة السعة هذه مبثل املفتوحة األقطار ارتداد شملت حركة

برقة"(3). أو القيروان إلى من طنجة

كل العرب إذ فقد عقبة الكبرى بكارثة انتهت حملة وهكذا "

.(4)" واملغرب افريقية في فتوحاتهم

الطريقة التي وبهذه اخلطيرة النتائج وبهذه احلجم، بهذا وثورة
يفعل كما واحد، ــخص بش بتاتا أن تربط ال ميكن أيضا، ــا به متت
هذه حجم من التقليل ــى إل يعمدون الذين من الباحثني ــر الكثي
شخصي عامل من انطالقا بتفسيرها واختزالها وتقزميها الثورة

العالقة هذه تخل وما نافع بن بعقبة ــيلة كس في عالقة يتمثل
املالكي بحيث يذكر من طرف هذا األخير استفزاز و ــتبداد اس من
للعسكر، أن عقبة أتى يوما بذود غنم فأمر بذبحها " عذارى وابن
أصلح : مع الساخلني، فقال كسيلة منها يسلخ أن كسيلة وأمر
ال، عقبة: فقال املونة، يكفوني وعبيدي فتياني ــر، هؤالء األمي اهللا
فجعل بلحيته، حلس، مسح كلما فكان مغضبا، ــيلة كس فقام
جيد هذا ــول: فيق ــا بربري ما تصنع؟ ي فيقولون: به ــرون العرب مي
البربري إن كال لهم: فقال العرب من ــيخ به ش مر حتى ــعر، للش

يتوعدكم"(1).

ففر الغنم جلود ــلخ كسيلة وأهانه بس ــاء إلى أس فعقبة "

من "، ومتكن اوربة عقبة ومعه جموع بربر " من معسكر ــيلة كس
على "، وعزم أوراس " جبل إلى وفر ... البربر من جيش ضخم تكوين

.(2)" السوس غزوة من عودته طريق في وهو لعقبة الترصد

خالل من حاول كسيلة، بان القول إلى الباحثني بعض ويذهب
في ــيرا أس كان الذي دينار املهاجر أبا صديقه تخليص وثورته مترده
ــيلة كس إن وقيل املالكي: " يقول هذا وفي ــلمني املس ــكر معس
املهاجر أبو فقتل ــه، صديق كان ألنه املهاجر ــي ألب أتى ناصرا ــا إمن
قدم القيروان ــا فعقبة مل ،(3)" به يعلم و لم ــال القت التحام ــي ف
فبادر " املهاجر أبي باالقتصاص من عمله ــدأ ب الثانية، واليته في
مائة وجملتها من األموال معه ما وتقييده، وصادر عليه بالقبض

ص 231. - نفسه، (1)

ص 154. عصور، أربعة في قرطاجنة املدني، توفيق أحمد - (2)

ص 170. األول، القرن في اإلسالمي الفتح حركة فيصل، شكري - (3)

.29 ص م. س، سعد زغلول، - (4)

. ص 29 املغرب، البيان عذاري، ابن - (1)

ص 221. ، 2 ج الكبير، املغرب سالم، العزيز عبد - (2)

.45 ص قدامى، عرب البربر الغرباوي، اتار محمد - (3)
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بناها"(1)، التي ــه مدينت بتخريب غليله ــفى أش ثم ... دينار، ــف أل
كسيلة أيضا معه أخد " و ،(2)" في حديد وهو السوس "وغزا به
املهاجر أبا من أن ــم بالرغ وإهانته إذالله وتعمد ــد"(3)، " في حدي
اإلسالم يستحكم لم و ملوك البربر أنه من و " مبكانته"(4)، عرفه
أبي ــة لنقض سياس ــعى يس عقبة كان أن يبدو و" قلبه"(5)، من
انتهت إذ عظيما جناحا اثبت ــة سياس وهي ــها أساس من املهاجر
منهم كبير ــدد ع ــلمني وبدخول جانب املس إلى أوربة بربر ــم بض
أن له املهاجر، لقدر ــة أبي سياس تابع عقبة أن ولو ــالم، اإلس في
املسلمني، دماء من كثيرا يريق أن دون كله املغرب فتح ــتكمل يس
بعامل ذلك ــي ف مدفوعا متناقضة، ــة سياس ــن اصطناعه ولك
حدوث الكارثة التي في ــبب الس كان املهاجر، أبي على ــخط الس
فقد ــى"(6)، األقص ــوس الس إلى الكبرى ــه غزوت ــفرت عنها أس
ــها أساس كان متينة، صداقة وأبي املهاجر ــيلة كس بني ــأت نش
ونزل بالقرب ابتنى حيث " البربر انتهجها التي ــة الودية السياس
أبي املهاجر تفكير عن يعبر " وهذا بدكرور " تعرف قرية بربرية من
أنبنت الذي ــاس األس وهو والبربر العرب ــني ب املزج والتقريب ــي ف
من طبق أول ــه أن املهاجر ــي الكتاب ألب ويذكر ــته، ــه سياس علي
املهاجر أبو وسار افريقية في للعرب الدائم ــتقرار االس ــة سياس

الصارمة ــكرية عقبة العس ــة لسياس ــته االفة سياس ــى عل
باللني واملداراة"(1). البربر اكتساب على فعمل

كان بل يهتم باملال، ولم الغنيمة إلى ــع يس لم املهاجر وأبو "

من أهل يأخذ أن يستطيع وكان فقط، البالد إمتام فتح إلى يرمي
ولكنه عنهم ليرجع فاوضوه حني املال من قرطاجنة، مبلغا طائال
وقد من أرضهم"(2) عن شيء له أن ينزلوا وعادهم على ذلك أبى
ــومة مرس خطة على يجرون يكادون ال قادة الفتح " غيره من كان
إلى منصرفا دائما ــم همه وكان البالد، بحالة علم على ــى حت أو

منها"(3). والغنم بعض املدن محاصرة

ازدياد ــى عل عملت هذه ــر املهاج أبي ــة سياس أن ــك ش " وال
يعني اإلسالم في البربر زعماء فدخول املغرب في ــالم اإلس نطاق
القيروان املهاجر في أبو أقام وهكذا األخرى... هي قبائلهم ــول دخ
ابنه وخالفة معاوية، ــاة وف إلى املغرب، في ــالم اإلس أركان ــد يوط

املغرب"(4). والية إلى جديد من عقبة أعاد الذي يزيد

وأكد ــن دينار حني دافع ع الصواب كل " ــودل ك " أصاب ــد ولق
املؤرخني، ــاب حس في قدره من قلل قد عربيا ليس مولى كونه أن
كفاءة منه أقل ــع أنه ليس م عقبة من أقل املقارنة عند ــه وجعل
مجد يفوق مجده األولى الدرجة من قائدا كان ... فلقد وال مهارة
،(5)" ماهرا رجال الواقع كان دينار في اآلخرين، وكل ــه نفس عقبة

ص 221. ، 2 ج الكبير، املغرب سالم، العزيز عبد - (1)

.85 ص واألندلس، إفريقية فتوح احلكم، عبد ابن - (2)

ص 181. للمغرب، العرب فتح مؤنس، حسني - (3)

.43 ص س، م. العرباوي، - (4)

.29 ص املغرب، البيان عذاري، (5) - ابن

ص220. الكبير، املغرب سالم، العزيز - عبد (6)

ص 190. العربي، املغرب تاريخ زغلول، سعد - (1)

ص 175. للمغرب، العرب فتح مؤنس، حسني - (2)

ص 182. - نفسه، (3)

ص 113. للمغرب، العرب فتح مؤنس، حسني - (4)

ص 224. س، م. سالم، العزيز - عبد (5)
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خؤهحمرٌّ خؤوجنٍ
جعل من أول ألنه من األهمية جانب كبير على ــت كان "وأعماله
فيها"(1) ــالم و اإلس العرب قدم وتثبيت البالد فتح األخيرة غايته
زعيمهم و ــر البرب جعلت ــار دين بها متيز ــي الت امليزات ــذه، ه وكل
الكتاب إن اإلسالم، بل إلى دعوته على ويقبلون كسيلة يقدرونه

أسره. من املهاجر أبي لتخليص ثاروا والبربر يقولون إن كسيلة

على ردا ــة املغارب لكل ــورة ث كانت ــا أنه ــة الثورة حقيق ــن لك
ردا ــيلة) (كس واحد رجل ثورة ــن الفتح ولم تك ــادة كل ق ــاوزات جت

الباحثني. من الكثير يزعم كما (عقبة) آخر رجل على

وبالتالي الغارات األولى منذ بدأت قد هذه الثورة بوادر ــت وكان
إفريقية أمور ــت أن الثاب فمن " البربر، ــق ح في األولى ــاوزات التج
بن معاوية أن األثير ابن قول تؤيد االضطراب من على حال ــت كان
الضغط وتكاثف تضطرم"(2) نار هي و إفريقية إلى وصل حديج
بن نافع، ــة عقب والية ــرت في تفج التي ــل الثورة عوام ــت وجتمع
العسكري أو ــتوى املس على إن ــبة، املناس الظروف توفرت أن بعد
التمييز البربر ــتطاع أن اس ــد بع هذا كل من ــم وأه ــي، التنظيم
ومثل ــل قادة الفتح، قب من معهم التعامل أوجه من نوعني ــني ب
نافع، بن عقبة ونقيضه دينار ــر أبو املهاج بوضوح الوجهان ــذان ه
بإسالم أسلمت قد " كانت التي ــية البرانس غزا قبيلة أوربة الذي
الغرب في فأوغل " إلى غزوها"(3)، يدعو ما هناك ليس و كسيلة

في نزاع وال " طائفة"(1)، بعد وطائفة أمة بعد أمة ــر يقتل ويأس
البعيدان، ــره وأث له معناه حدثا عظيما كان ــيلة، كس ــالم إس أن
الغرض تأدية ــي ف (دينار) ــالمي اإلس ــاح الفاحت فنج معناه ــا فأم
في نزاع فال تأثيره أما و ــالم اإلس ــر نش من هذا الفتح ــمى األس
قومه"(5)، من كبير نفر تبعه وإمنا ــلم مبفرده، يس لم ــيلة أن كس
ــالم، اإلس يرتد عن لم ــيلة كس النصوص أن من يفهم ــذي وال "

معاملة طيبة، ــروان القي ــي ف ــلمني املس عامل ذلك انه ــة وقرين
ــالمه"(3) إس ــن حس أن بعد ليرتد كان ما ــيلة كس أن واحلقيقة
ينم والذي مع املسلمني وتصرفه ــلوكه س خالل ذلك من ويظهر
" تهودة " " فبعد عملية عالية، أخالقية وقيم مبادئ إسالمية عن

القيروان... الكثيف إلى بجيشه حتول

مدة بها وظل فيها من أمن بل انتقامية أعمل بأي يقم ــم ول
عربا من املسلمني بقي من بسوء خاللها ميس لم ــنوات خمس س
في ممارسة شؤونهم أحرارا الفترة هذه طيلة ــوا عاش الذين وبربرا،
حربي عمل بأي يقم لم ــيلة كس أن واجلدير بالذكر ومعتقداتهم،
وفي ذلك ــى عل قادرا كان ــه أن برقة مع إلى ــن الفاري يالحق ــم ول
في دخلوا ــن الذي كل ــن وم الباقني ــرب الع من ــام االنتق ــعه وس
البربر من عظيم ــق خل في ــيلة كس وكان " وآزروهم"(4)، ــم دينه
أردت إني لهم: ــاورهم وقال فش وأكابرهم ــرافهم أش فدعا والروم

ص157. نفسه، - (1)

.26 ص املغرب، البيان عذاري، (2) - ابن

ص 176. م. س، حسني مؤنس، - (3)

.26 ص املغرب، البيان عذاري، (1) - ابن

ص 176. م. س، حسني مؤنس، - (2)

ص 207. س، م. زغلول، - سعد (3)

.44 ص س، م. العرباوي، مختار محمد - (4)
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خؤهحمرٌّ خؤوجنٍ
فيها ــروان) القي (أي املدينة ــذه ه فإن فأنزلها ممس ــى إل ــل أن أرح
فآمن " ،(1)" بهم نغدر فال عهد علينا ولهم ــلمني من املس خلق

.(2)" املسلمني من بالقيروان بقي كسيلة من

" بعض " تهودة ــي ف ــر أس ــيلة عندما كس هذا أن إلى يضاف
ــي العبس خلف بن األنصاري ويزيد أوس ــن ب مثل محمد ــوه الوج
الذي قفصة صاحب معاذ ابن تدخل قبل بل أذى بأي يصبهم ــم ل

في برقة"(3). زهير وبعث بهم إلى األسرى هؤالء أفتدى

ــة، ردا على املغارب كل ــورة ــيلة ث كس ــورة ث ــت كان إذن ــذا هك
ــد وقوف بع ــرة مباش ــورة جاءت ث الفتح ــادة ق ــاوزات وجت ــاء أخط
ودناءة ــالمي اإلس النص نبالة بني الصارخ ــض التناق على ــر البرب
ــنها دش نبيلة ــة سياس مع تعاملهم خالل الفاحتني من ــة ممارس
ــهدت وش القادة اآلخرين دنيئة وقع فيها دينار وأخرى ــر أبو مهاج
وعبروا للثورة، املغاربة فنهض ــة، والية عقب أثناء وتوهجها أوجها
اإلسالم، وقيم أخالق من ــتمد سخطهم بوجه حضاري مس عن
على وهذا يدل املسلمني، األسرى مع تعاملهم في ذلك وجتلى في
جتاوزات على ــا كانت ثورة وإمن ــالم اإلس ضد ثورة لم تكن الثورة أن
املغاربة عندما كان وحتى اإلسالم، البعد عن كل تصرفات بعيدة
االحتجاج أجل من ذلك فإمنا كان كبيرة، بأعداد الردة على يقبلون
عن رفضهم استطاعوا التعبير به ذلك ما ألن صوتهم ــماع وإس

اإلسالم. عن املشوهة الصور هذه تتقبلهم وعدم

بخؤئخًَإح ختخًخ رجنهخأل خلوخجمر شَّجمط
ــية،  البرانس أوربة قبيلة زعيم ملزم، بن ــيلة كس مقتل بعد " 

ــالمي اإلس العربي الوجود على ــري البرب التمرد ــار تي يتوقف ــم ل
املالمح"(1)، البترية األوراس ــر برب ثورة اندلعت إذ املغرب، ــالد ب في
كسيلة لثورة ومنطقي طبيعي امتداد الكاهنة فثورة هذا وعلى
كان البربر بزعامة فإذا العوامل ونفس األسباب نفس من انطالقا
كسيلة أراد بحبس عقبة " على عقبة ألنهم رأوا أن كسيلة ثاروا
ــأنهم لش وحتقيره ــتخفافه بهم اس البالد ألهل يؤكد أن وإهانته
الضغط أن اشتد بعد القبائل"(2) من واالها ومن فغضبت أوربة

البربر فتولد االنفجار. على

الضغط نفس ــن م األخرى هي انطلقت ــة الكاهن ــورة ث فإن
الحظت الفاحتون، لكن في شقه االقتصادي، "حيث مارسه الذي
همتهم تتوجه البالد حتى ــون ينزل يكادون ما العرب ــة أن الكاهن
ــتيالء االس في ــعهم وس يبذلون العامرة، والنواحي ــن إلى املدائ
واألموال ــرات والنفائس اخلي على انقضوا ذلك لم مت ــإذا ف عليها،
ظنها في ... فوقع ــيئا ش منها وراءهم ــوا يخلف ــا ولم فانتهبوه
األموال ــدا واح أمرا إال ــذه البالد ه فتح من ــدون ال يري ــرب الع أن
في العرب ــاء رج تقطع ــبي فأحبت أن والس ــالب واألس والغنائم
" فقالت ــا"(3) فيه معالم العمران كل على ــي بأن تقض ــالد الب

.18-19 ص م. س، الرقيق القيرواني، - (1)

.31 ص م. س، ابن عذاري، - (2)

.44 ص س، م. العرباوي، - (3)

ص 100. م. س، - صابر محمد، (1)

ص 181. للمغرب، العرب فتح مؤنس، حسني - (2)

ص 252. للمغرب، العرب فتح مؤنس، حسني - (3)
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خؤهحمرٌّ خؤوجنٍ
والفضة والذهب املدائن يطلبون من إفريقية إمنا العرب إن : للبربر
منها ييأس ــى حت كلها، إفريقية ــالد ب خراب إال لكم ــرى ن ــال ف ...

أن واحلقيقة الدهر"(1) آخر إلى إليها رجوع لهم يكون فال العرب
السيئة هذه الصورة لنفسهم أعطوا الذين العرب الفاحتني هم
"وليم تعبير حد على هذا عملهم فكان البربر لدى ترسخت التي
أكثر الوطنيون ــا عليه ــد أقدم وق وطنية، : "تضحية ــييه" مرس
ــتعباد"(2)، "ولقد االس على ــم بالده خراب يفضلون إذ ــرة م من
بني جدا موضع الكاهنة ــا اتبعته التي التخريب ــة سياس كانت
( Gateau) " جاتو " مقالة " يؤيد ــال فبروفنس " األوربيني ــاب الكت
يخالف طباع الذي العمل، ــبة هذا نس أن الواضح من أنه ويقول
أن العرب ريب وال ــك، ش أن تكون محل البد ــة الكاهن إلى ــر البرب
البالد: خراب من ــاب إفريقية أص عما ــئولون احلقيقيون املس وهم
إلى ــبوا نس هم الذين ــنوات بس ذلك بعد ــي، الزراع ــادي االقتص
ــابهم حس إلى نضيفها أن البد التي اجلرمية هذه األوراس ــة بطل

.(3)" أو التردد من الشك ظل أدنى دون

ــة، فقد متثل الكاهن ثورة في ــكري العس اجلانب يخص ــا فيم
أن دينار ابن يذكر إذ " ــان، بن النعم ــان جليوش حس مواجهتها في
إليه قدمت الغساني ــان بن النعمان حس بأمر علمت ملا الكاهنة
القطر بشرق مسكيانة على واد والتقت به ... عظيم عسكر في
اعتراضها ــارع إلى س ــان الذي حس ــتطع " ولم يس اجلزائري"(4)

وراءها"(1)، ــت ــي تكتل الضخمة الت ــود احلش وجه ــي ف ــوف الوق
رجال "وتبع ــد"(2) اجلري ــة منطق في ــه جيش فلول ــت فتراجع "

وراء ما ــى إل ــحبا منس قابس حدود ــى خرج حت ــان حس الكاهنة
يحتفظ اآلن ــى إل موضع مازال ــام في أق حيث طرابلس، ــة مدين
عن التخلي ــى إل العرب ــر ــان ... وهكذا اضط قصور حس ــم باس
ــنوات س ــر عش خالل الثالثة للمرة إفريقية واملغرب في فتوحهم
لكي طوال ــنوات س خمس األمر وتطلب 74هـ)، إلى 65هـ ــن (م

ورغم كخليفة لكسيلة، الكاهنة ــادتها س التي ــترجع البالد تس
واعتناق اليهودية ــعوذة املرأة من الش ــك تل الكتاب به يصف ــا م
للقيروان لم تتعرض فإن الكاهنة ــوء السيرة"(3) " وس أو الوثنية

أوراس"(4). إلى جبل عادت وإمنا تدخلها ولم بسوء

وادي في ــلمني املس على انتصارها ــد بع ــرت قد أس ــت "وكان
بعد عنهم أفرجت العرب أشراف من رجال ثمانني ــكيانة نحو مس
"وكانت ابن عذارى: يقول هذا وفي من إفريقية ــان حس انسحاب
ــنت أحس ــان، أصحاب حس من رجال ثمانني ــرت أس ــا مل ــة الكاهن
ابن يزيد خالد ــت عندها وحبس حسان بهم إلى ــلت وأرس إليهم
ــجع وأنا أش وال منك أجمل الرجال في رأيت ــا م له يوما: ــت فقال
كسيلة عقب فعل "فكما لولدي"(5)، أخا فتكون أرضعك أريد آن

.36 ص ج 1، املغرب، البيان عذاري، (1) - ابن

ص 246. للمغرب، العرب فتح مؤنس، حسني - (2)

ص 221. ،1 ج العربي، املغرب تاريخ احلميد، عبد زغلول (3) - سعد

.48 سابق، ص مرجع الغرباوي، اتار محمد - (4)

ص 219-220. س، م. سعد زغلول، - (1)

ص 245. س، م. سالم، العزيز - عبد (2)

. ص37 ج 1، املغرب، البيان عذاري، - ابن (3)

ص 220. س، م. زغلول، - سعد (4)

الهجري، ــرن األول الق في ــية مالمح التيارات السياس ــون، بيض ــم إبراهي - (5)
.286 ص
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وأعادتهم إلى العرب األسرى ــراح س الكاهنة أطلقت عقبة، وفاة

حسان"(1).

على ــار الكاهنة انتص ــى عل يعلق ــييه مرس يقول هذا ــي وف
البربر ــرب ض وهكذا ــلمني: " ــرى املس ألس ــا معاملته و ــان حس
لم يكونوا الذين ــؤالء له ــانية في اإلنس _ مثال الثانية ــرة للم _

انتصار ــتمر واس العنف والقتل"(2) غير أخرى ــاليب أس يتخذون
النعمان بن حسان على فيها فرضت ــنوات س خس ملدة الكاهنة
من ــم واإلمداد الدع ذلك ــد بع ليتلقى برقة، ــي ف ــة جبرية إقام
استفاد النعمان بن ــان حس أن ــك في ش أدنى نشك وال ــق دمش
معرفة في يزيد ــن اب بها خالد كان يزوده ــي الت األخبار من ــرا كثي
على احلربية، ــا ــها وتنظيماتها وخططه وجيوش الكاهنة أحوال
عند الكاهنة. جوسسة ــبه بش يقوم كان يزيد ابن خالد إن اعتبار
بأن يسلموا أوالدها بيوم احلاسمة املعركة قبل الكاهنة وأمرت "

مقارنة موحية ــي ف " كوتييه " ــني ب ولقد العدو، ــى إل ــهم أنفس
يضع ــري برب لقائد ــبة بالنس ــي طبيع ــع الصني ــذا ه آن ــف كي
وقد امللكة كل اعتبار. وخاضت على القبيلة فوق عائلته سلطان
قرب رمبا يكون مكان في منها ميؤوسا معركة السن بها تقدمت
بئر قرب وقتلت األوراس، ــى حت وخلصاؤها طوردت " ثم ــة طبرق "

مشهرا إلى ــها رأس وحمل الكاهنة. بئر الوقت ذلك من ــمى تس
حني. البطولي"(3) إلى فترة الدفاع انتهت ومبوتها اخلليفة،

ص 245. ،2 ج الكبير، املغرب سالم، عبد العزيز - (1)

ص 246. م. س، حسني مؤنس، - (2)

.26 ص ،2 ج الشمالية، تاريخ إفريقيا جوليان، أدري شارل - (3)
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خؤَّطح همبحم أليٌَّإل
أو واألندلس ــرب املغ الوالة في بالد ــر مصطلح عص ــق يطل "

الزمنية التي ــرة الفت على أيضا ــمى يس كما ــالمي اإلس الغرب
بن ملوسى عبد امللك األموي الوليد ابن اخلليفة ــتدعاء اس أعقبت
96 سنة واألندلس املغرب بالد من 715-705م) / هـ نصير (86-96
ــلطة املركزية الس ــتقلة عن املس الدولة قيام م، حتى 715 ـــ / ه
كدولة املغاربة ــورات ث بعد املنطقة"(1) ــذه ه في ــة) اخلالف (دار
سنة بتيهرت ــتميني سنة 140هـ، والرس ــة بسجلماس املدراريني
والبوغواطيني األول الهجري، القرن نهاية في نكورة وإمارة هـ، 161

ويدل " ... الهجري ــي الثان القرن من الثاني ــد العق في ــنا بتامس
معني ــي سياس ــع ــى وض عل _ ــوالة ال ــر عص أي _ ــم ــذا االس ه
مت منذ أن اخلالفة، من الغربي في اجلناح اإلسالمية البالد شهدته
للسابع الهجري املوافق األول القرن نهاية في فتحها للمسلمني
البالد حاكم أصبح ــر نصي ــى بن موس والية فمنذ " امليالدي"(2)،
املغرب، لوالية تابعة ــروان"(3)، وكانت األندلس بالقي يقيم أميرا

املغرب واألندلس، ببالد الوالة عصر في الكبرى املظاهر فياللي، العزيز عبد - (1)
.21 ص

نفسه. - (2)

ص 124. اإلسالمي، التاريخ قضايا في إسماعيل، (3) - محمود
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بالد فكانت " أحب"(1)، األندلس من يولي على افريقية ــي فوال "

في دمشق، في مباشرة ــلطة املركزية تتبع الس واألندلس املغرب
على ــية العباس عهد الدولة في ثم بغداد األموية، الدولة ــد عه
إلى أنداك " يخضعان _ كانا واألندلس ــرب أي املغ _ أنهما ــار اعتب
ــم باس ــؤونهما ش تولوا الذين " القيروان"(2)، في املقيمني الوالة
اخلليفة رسمها التي السياسة بتنفيذ وقاموا السلطة املركزية،
التي ــة السياس هذه ــرق"(3)  املش في بالد عاصمته وأعوانه في
والتجاوزات، إن على واألخطاء السلبيات من الكثير في سقطت
أو االقتصادي أو ــي االجتماع أو ــري العنص أو األخالقي ــتوى املس
اخلاصة بطريقتهم يردوا أن إال املغاربة على كان فما ــكري. العس

بالثورة. الطويل، أي تاريخهم على امتداد واملعتادة

كبرى مظاهر ــة املغرب، بأربع ــالد في ب الوالة ــر عص ــم "واتس
القبائل بني القبلية والعنصرية العصبية الروح ــي تفش - 1 هي:
وإدارتها األموية للسياسة السلبية املمارسات ظهور - 2 العربية.
واإلباضي) اخلارجي (الصفري املذهب ــار انتش - 3 املغرب. بالد في
ــعبية الش الثورات واالنتفاضات اندالع - 4 املغربية. القبائل ــني ب
ــلطة الس والة املغرب، ضد ــي بالد ــلحة العديدة ف املس املغربية
أهل ــني ب قطيعة ــى إل احلال ــة بطبيع ــت ــي انته ــة والت املركزي
األوسط املغربني مناطق معظم وخروج األموية، واخلالفة املغرب،

. افريقية" في ووالتهم اخللفاء عن إدارة واألقصى

ــلطة املركزية الس عن للمغرب ــي التدريج اخلروج ــذا وكان ه
الدويالت من ــة مجموع خالل برز من والذي ــرق في املش ــة األموي
التام ــال إلى االنفص ــؤدي امل ــو ه أنحائه، ــع جمي ــي ــتقلة ف املس
اندلعت التي الثورات بعد املطاف، نهاية في النهائي واالستقالل

احلكم العباسي. أثناء كذلك

.37 ص األندلس، افتتاح تاريخ القوطية، (1) - ابن

الشمالية، ج2، ص36. إفريقيا تاريخ جوليان، - شرل أندري (2)

ص 121. س، م. فاللي، عبد العزيز - (3)
واألندلس، املغرب لبالد ــوالة ال لعصر الكبرى املظاهر فاللي، العزيز ــد عب - (1)

.23 ص



الثاني: املبحث

خلوحمزح رخت م خؤَّط ضئآل ئحمٍإلَّؤَّصخ

واليتهالوالي اخلليفةفترة عهد
عبد الرحمان بن

حبيب
(127-137هـ/
755-745م)

مروان بن محمد
العباس أبو –
أبو السفاح –
املنصور. جعفر

حبيب أبن (137-139هـ/إلياس
756-755م)

املنصور جعفر أبو

استيالء اخلوارج
عاصم بقيادة

زعيم جميل بن
ورجنومة قبيلة
القيروان على

الوالية. عاصمة

(139-141هـ/
759-756م)

املنصور جعفر أبو

استيالء اخلوارج
أبي بقيادة

املعافري اخلطاب
القيروان على

(141-144هـ/
761-759م)

املنصور جعفر أبو

بن محمد
األشعث اخلزاعي

(144-148هـ/
765-761م)

املنصور جعفر أبو

سالم بن األغلب
اخلزاعي

(148-150هـ/
767-765م)

املنصور جعفر أبو

حفص بن عمر
األزدي عثمان بن

(150-154هـ/
771-767م)

املنصور جعفر أبو

استيالء اخلوارج
حامت أبي بزعامة
املغيلي امللزوزي
القيروان على

(154-155هـ/
772-771م)

املنصور جعفر أبو

يزيد بن حامت
األزدي

(155-171هـ/
788-772م)

املنصور جعفر أبو
محمد املهدي –
هارون الهادي – –

الرشيد
(172-174هـ/روح بن حامت

792-790م)
الرشيد هارون

حبيب بن نصر
املهلبي

(174-177هـ/
795-792م)

الرشيد هارون

روح بن الفضل
حامت بن

(177-178هـ/
796-795م)

الرشيد هارون

اعني بن (178-181هـ/هرثمة
799-796م)

الرشيد هارون

مقاتل بن محمد
املكي

(181-184هـ/
801-799م)

الرشيد هارون
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الثالث: املبحث

خلوحمزح ررخت ؤالَّط خؤخنالر خلآلخجمحنخس
الوالة: السياسية بني والنزاعات الروح العصبية تفشي

معهم ــرب، ونقلوا املغ بالد إلى انتقلوا ــرب الع أن األكيد ــن م
أيضا نقلوا ــا كم ــم، وثقافتهم، وتقاليده ــم وعاداته ــم أفكاره
ــية والسياس العصبية وصراعاتهم والقبلية املذهبية نزاعاتهم
الفترة ــذه ه في املغرب ــالد ب أحداث ــات مجري على ــي طغت الت
نتيجة ومواجهاتها وفتنها السياسية النزاعات من عانت بحيث
آن حتى واليمنية، ــية الوالة من القيس بني القبلية ــات للخصوم
القبلية ونتائجها اخلصومات هذه يعتبرون ــني من الدارس الكثير
" بل إنها األموي ــم احلك على البربر ثورات ــباب أس وأبرز أهم ــد اح
املغاربة. (1)" الثوار أمام العربية اجليوش أسباب هزمية من كانت

تفاقم  و املظهر هذا ــار انتش في ــي الرئيس ــبب الس يعود و
ــي أمية"(2)، خلفاء بن ــا اتبعه ــة التي ــى السياس إل . . . ــه أحداث
شجعت إذ احلدود ابعد إلى عن ذلك ــئولة مس األموية "فاخلالفة

التوازن من نوع ــداث اح بقصد القبائل بني إذكاء الضغائن ــى عل

ــية، للقيس تتعصب تارة فكانت ــتمرار، واالس البقاء لها ــل يكف
بالتالي يتعصبون املغرب والتها في وكان اليمنية، ــايع تش وأخرى
اآلخر"(1)، بالفرع ــون ويبطش باحلظوة جلدتهم ويؤثرونهم لبني
نصير بن أيام موسى املغرب ــتقروا في الذين اس العرب كان فقد
واليته ــى خالل موس فآزروا الفتح عرب غالبية وهم اليمنية ــن م
ــة سياس طبق هـ 102 ــنة س املغرب في يزيد ــتقر " واس عزل، وملا
أعدل(3) لم إن مالي عذر يقول: وهو وخرج ــة"(2)  العنيف احلجاج
وشغله ــي هدفه الرئيس فكان ــيته لقيس متعصبا ــيا قيس "ان
ــرد وصوله فمج لذلك ــى موس أل نفوذ على ــاء ــاغل القض الش
منهم ويبطش بهم وينزع ويالحقهم يتتبعهم اخذ ــى املغرب، إل
قومه وخزائن وخزائن ويضيفها إلى خزائنه وممتلكاتهم ــم أمواله
نصير، بن ــى موس بن اهللا ــد عب ــه األمر بأخذ وصل ثم " ــاء. اخللف
محمد وعذبه، نسجنه ــى موس بني أموال ــتنصال واس وتعذيبه
الكتب فجاءت ... ــى بن موس العزيز أما عبد ... ذلك بعد ثم قتله
امللك عبد بن ــليمان س من العرب ووجوه عبدة بن أبي حبيب ــى إل
حتى اهللا عبد ــه أخي ورأس ــه فقتلوه وحمل رأس ــم بقتله، يأمره

.(4)" عذابه في وهو موسى أبيهما يدي بني وضعا

جديد  من اليمنية ــوذ نف ــلم عاد مس أبى بن يزيد والية وفي
ــي فعذبه القرش يزيد ــن محمد اب ــذ فأخ " ــلفه س من ــم فانتق

ص114-115. اإلسالمي، قضايا في التاريخ إسماعيل، محمود - (1)

.24 ص م. س، فاللي، العزيز (2) - عبد

ص115. اإلسالمي، التاريخ في قضايا إسماعيل، محمود - (1)

.28 ص م. س، سعد زغلول، - (2)

.58 ص واملغرب، افريقية تاريخ القيرواني، (3) - الرقيق

.47 ص ج1، املغرب، البيان (4) - ابن عذاري،
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بن يزيد محمد وكان رمادا، ــقاه فس ــتقاه فاس وجيعا جلدا وجلده
احلجاج، زمان في ــرق في املش ــلم مس أبي بن يزيد عذاب قد ولى
قبلك"(1)، أموت أو متوت حتى عذبتك إذا أصبحت ــد: يزي له فقال
والحق عماله وتعذيبا"(2)  جلدا وأشبعه في السجن به فرمى "

ــر واليهم ملصي ــق األصل طب ــخة نس مصيرهم ــكان ف ــه وأتباع
ــيني بالقيس ــي تنكيلهم ف اليمنيون ــتمر واس ــد بن يزي ــد محم
والذي صفوان، بن ــر بش بقيادة باملغرب واليتهم فترة امتداد على
بقتل فقام والعنف ــوة القس إلى فمال " اليمنية، ــن غالة كان م
أبي بن يزيد مقتل على ــض بالتحري التهامه ــى موس بن اهللا عبد
كونه من بالرغم ــه موالي وعذب باملصادرة ــه أموال وتتبع ــلم مس
ضد ــته وسياس اخلليفة أوامر تنفيذ هو ذلك في عذره ولعل مينيا
كتب يزيد " أن عبد احلكم ابن يذكر بحيث وأتباعه"(3)  موسى أل
بن نصير"(4) موسى بن اهللا عبد بقتل صفوان يأمره بن بشر إلى
وجه على والقيسية الرعية مع تعامله في قاسيا كان أنه يبدو و
بشر وكان الصبر بفارغ موته يترقبون جعلهم ما وهذا اخلصوص

بذلك. يعلم

جاريته: ــت قال ــه الوفاة، حظرت ــا مل " أنه ــذارى ع ــن اب ــر يذك إذ
به وبلغ " ميوت"(5). ال لألعداء قولي لها: األعداء!، فقال واشماتة

بن نفاش موته قبل البالد على استخلف انه لعشيرته التعصب
وعاود " القيسية"(1). إذالل في وأسرف فيها فعاث الكلبي قرط
عبد عبيدة بن بن عبد امللك ــام هش ولى حني ــية الظهور القيس
يوم اجلمعة، وذلك القيروان فجأة " فدخل ــي"(2) القيس الرحمان
اجلمعة، ولبس ــهود لش تهيأ قد صفوان بن ــر بش خليفة ــى فألق
قوة وال ال حول أميرا. فقال: ــدم قد ق عبيدة له: هذا فقيل ــه، ثياب
حملته ــه فما بنفس وألقى بغتة، ــاعة تقوم الس باهللا، هكذا إال
الواضح ــب والرع الكبير ــوف التخ تبني الرواية ــذه وه ــاله"(3) رج
ــمعوا كلما س ــابقني، الس الوالة وأتباع عمال ــاب ينت ــذي كان ال
متعصبا"(4) ــيا قيس هذا عبيدة وكان " ــد. اجلدي الوالي ــدوم بق
في ومعاونيه القدمي ــي الوال عمال بدأ يتتبع العادة جرت ــا "وكم
عمال " فأخذ ــوال"(5) األم من غدرا عما اكتنزوه البحث ــبيل س
بهم في وزج " وعذبهم". وأغرمهم ــبهم فحس وأصحابه، ــر بش
مبالغ ثم اغتصب منهم العذاب وصب عليهم سوط ــجون، الس
كل على الوطأة ــديد ش مواله"(6) " وكان لطمع إرضاء ضخمة،
وكان " مؤنس"(7) ــني حس تعبير حد على اليمنية ينتمي إلى من
صفوان بن بشر عمال من عامل التعصبية سياسته ضحايا من

.88 ص واألندلس، افريقية فتوج احلكم، عبد ابن - (1)

.28 ص اإلسالمي، في املغرب اخلوارج إسماعيل، محمود - (2)

.35 ص م. س، فياللي، العزيز (3) - عبد

.90 ص واألندلس، افريقية فتوح احلكم، عبد ابن - (4)

.49 ص ج 1، املغرب، البيان عذاري، (5) - ابن

.29 ص املغرب، في اخلوارج إسماعيل، محمود - (1)

نفسه. - (2)

.50 ص املغرب، البيان عذاري، (3) - ابن

ص 296. ،2 ج الكبير، املغرب سالم، عبد العزيز - (4)

ص 274. ،1 ج العربي، املغرب تاريخ سعد زغلول، - (5)

.50 ص املغرب، البيان عذاري، (6) - ابن

ص 135. ،1 ج أسبانيا، مسلمي تاريخ - دوزي، (7)
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خؤهحمرٌّ خؤوجنٍ
به"(1) عبيدة ونكل عزله الكلبي، ضرار بن احلسام أبو اخلطاب هو
الطاغية هذا ضد دفني حقد السجن في نفسه وهو في "فتولد

يشكو فيها قصيدة فنضم عامة"(2) بصفة ــيني القيس وضد
فأنشد عبد امللك، بن هشام اخلليفة إلى اليمنيني كل وحال حاله

: يقول
عدل حكم لم تعدلوا إن اهللا وفي *** قيسا دماءنا مروان بني أفأمت

رجل وال سوانا لكم خيل وليس *** بصدورنا القنا وقيناكم حر
واألكل املشارب فيها لكم وطابت *** أردمت قد ما نيل فلما بلغت

وصل علمتم لنا وأنتم ما صديقا *** نكن لكم لم كأنا عنا تغافلتم
النعل(3) بالقدم املرقاة عن وزلت *** مرة احلرب عضت إن جتزعوا فال

عن ــزل عبيدة بع أمر الذي اخلليفة ــى األبيات إل ــذه ــث به وبع
في ــديد ش وقع األهلية وكان للخوف من احلرب ــة واملغرب إفريقي
الذي هذا ابن النصرانية، قبح اهللا قائال: " صاح الذي اخلليفة نفس

أوامري"(4). يطع لم

بن اهللا عبيد عهد في املغرب في محنة اليمنية ــتمرت واس "

على ــياعهم أش والقى 116هـ، ــنة س الوالية تقلد الذي احلبحاب
شديدا"(5). عنتا يديه

"(6)، فسار ــيته لقيس متعصبا ــيا قيس األخر هو كان فقد "

واإلستجابة باليمنيني التنكيل في القيسيني نهج أسالفه على
اليمنية القيسية، املواجهات هذه، من اخلالفة، املستفيدة ملطالب
احلبحاب، في بن اهللا ــد عبي بعد الوالة ــتمر اس حني، كما إلى ــو ول
الدولة األموية سقوط حدود إلى القبلية ــة السياس نفس نهج
فتحول العام في نفس ــية، العباس الدولة وقامت 132هـ، ــنة س
ــي فارس صراع إلى _ عربي، ــي عرب صراع ــن م ــراع تدريجيا، الص
جيوش ــال إرس على ــو العباس بن عول فقد " ــي عرب _ ــاني خراس
في املغرب في نفوذهم ــم لدع ــانيني واخلراس الفرس من متوالية
ازدادت احلني ذلك ــذ العرب، ومن من والة فيه ــاروا اخت الذي ــت الوق
اجتاه عليه ــجع اضطرابا، ش ــالد املغرب ب ــية في السياس األحوال
الفضل صاحبة للعناصر الشرقية ــرقيا محابيا اخلالفة اجتاها ش
من سندا يجد لم ومينية ــية قيس العربي، فالعنصر قيامها، في
ــانيني واخلراس والفرس ناحية من العرب بني الصراع فقام الدولة
أهمها من ــداث خطيرة ... لعل أح عن ــفر أخرى ... وأس ناحية من
من املغرب سنة وطرده ــعث األش بن محمد على الوالي اجلند مترد
على متردهم إذن اخلليفة، كذا دون آخر محله وال وتعيني ـــ، 148 ه

اغتصاب ــرا 150هـ وأخي ــنة س وقتله ــالم س األغلب بن ــي الوال
ــرا قس القيروان في ــلطة الس اجلارود ابن ويدعى اجلند زعماء أحد

. اخلالفة" بأشياع وبطشه

فيه ــقط س الذي والدناءة، التدني ذلك ــن ع فقط حملات ــذه ه
هذا عن " واحلديث ــي، األموي أو العباس العصر في ــواء الوالة س
التاريخية ــادر ــه فاملص في ــتطردنا اس لو بنا ــيطول ــوع س املوض

ص 297. ،2 ج الكبير، املغرب سالم، عبد العزيز - (1)

ص 137. ،1 ج أسبانيا، مسلمي تاريخ - دوزي، (2)

.69-70 ص واملغرب، افريقية تاريخ القيرواني، الرقيق - (3)

ص 137 ،1 ج اسبانيا، مسلمي تاريخ - دوزي، (4)

.29 ص اإلسالمي، في املغرب اخلوارج اسماعيل، محمود - (5)

ص 298. الكبير، املغرب سالم، العزيز عبد - (6)
ص128. اإلسالمي، التاريخ في قضايا إسماعيل، محمود - (1)
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احلديث أسهبت في األدبية والدواوين الشعرية، والكتب واملدونات
ــهبنا وأس واملدونات املصادر أيضا هذه نحن جارينا ــا م وإذا ،" ــه عن
ــكل بش احلديث ــيطول بنا فس املوضوع هذا أكثر عن احلديث في

يتصور. ال

خؤهَمبحمّـ َّـخلخنسهال ألهـخؤ٥رحم حنخحنـخحنسرجلخخت
ٍخحبىٌّح ٍخىسمبخختّـ

األموي العصر ــي ف ــواء س _ بالد املغرب، في الوالة حكم ــز متي
نفرق وال ال منيز جتعلنا ــوداء حالكة، س صور _ برسم ــي العباس أو
عمل وما مثال، والبيزنطيون والوندال الرومان اقترفه ما بني كثيرا
باملشرق. اإلسالمية املركزية للخالفة املمثلون املسلمون، الوالة

ــة لهم سياس تكن لم املغرب في ــلمني الوالة املس أن ذلك "

ــلوك وس ــكان الس معاملة ــن بحس كثيرا يحفلوا ولم محكمة
وطمع غير ــوة بقس رعاياهم ــوا ... فعامل معهم ــدل الع ــبيل س
كانوا أنهم ــع م ــالمية اإلس ــريعة الش حدود عن خرق ــني متورع
على ــالمية، ــريعة اإلس للش خرقهم ــت وثب " ــا عليه ــني القيم
ألن فقط، منها ــاذج ومن لصور ــنتطرق س ــتويات، املس من الكثير
للغاية، ــب صع أمر املوضوع ــذا ه ودقائق ــكل جوانب ب اإلحاطة
املعاصرين، ــني الباحث ــات ومؤلف ــالمية، اإلس ــة العربي ــادر فاملص
حتاول ومختلفة، كثيرة وتفسيرات وحتليالت ــارات وإش بأخبار حتفل
في كل يثير اجلديد، الذي _ املوضوع القدمي هذا ــتيعاب واس فهم
أيضا الكثير من ويثير واملواجهة، ــدل واجل النقاش ــرة الكثير من م
هذا نباشر لن فنحن لذلك وتفاصيله، وعمقه جوهره في التجدد
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احلديث أسهبت في األدبية والدواوين الشعرية، والكتب واملدونات
ــهبنا وأس واملدونات املصادر أيضا هذه نحن جارينا ــا م وإذا ،" ــه عن
ــكل بش احلديث ــيطول بنا فس املوضوع هذا أكثر عن احلديث في

يتصور. ال

خؤ٥رحم أله حنخحنـخحنسرجلخخت
ٍخىسمبخختّــٍخحبىٌّح خؤهَمبحمّـ َّخلخنس هال

األموي العصر ــي ف ــواء س _ بالد املغرب، في الوالة حكم ــز متي
نفرق وال ال منيز جتعلنا ــوداء حالكة، س صور _ برسم ــي العباس أو
عمل وما مثال، والبيزنطيون والوندال الرومان اقترفه ما بني كثيرا
باملشرق. اإلسالمية املركزية للخالفة املمثلون املسلمون، الوالة

ــة سياس لهم تكن لم املغرب في ــلمني املس الوالة أن ــك "ذل
ــلوك وس ــكان الس معاملة ــن بحس كثيرا يحفلوا ولم محكمة
وطمع غير ــوة بقس رعاياهم ــوا ... فعامل معهم ــدل الع ــبيل س
كانوا أنهم ــع م ــالمية اإلس ــريعة الش حدود عن خرق ــني متورع
على ــالمية، اإلس ــريعة للش خرقهم ــا"(1) وثبت عليه القيمني
ألن فقط، منها ــاذج ومن لصور ــنتطرق س ــتويات، املس من الكثير
للغاية، ــب صع أمر املوضوع ــذا ه ودقائق ــكل جوانب ب اإلحاطة
املعاصرين، ــني الباحث ــات ومؤلف ــالمية، اإلس ــة العربي ــادر فاملص
حتاول ومختلفة، كثيرة وتفسيرات وحتليالت ــارات وإش بأخبار حتفل
في كل يثير اجلديد، الذي _ املوضوع القدمي هذا ــتيعاب واس فهم

ص 105. اإلفريقي، الشمال في الفرق اإلسالمية بل، ألفرد - (1)
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خؤهحمرٌّ خؤوجنٍ
أيضا الكثير من ويثير واملواجهة، ــدل واجل النقاش ــرة الكثير من م
هذا نباشر لن فنحن لذلك وتفاصيله، وعمقه جوهره في التجدد
املطلقة، األحكام ــدار إص وبالتالي ــير والتفس بالتحليل املوضوع
خالل من ــداث تاريخي لألح ــتقراء اس على فقط ــنعتمد س وإمنا

لنا حاليا. املتاحة واملراجع املصادر

أن االعتراض، يقبل ال ــا إثبات يثبت التاريخي واملنطق ــع فالواق
في ــقطت س املغرب، بالد والتها في ــالل خ ــة املركزية من اخلالف
النهاية ــي بهم ف أدت املغاربة ــاه جت ودنيئة ــلبية بل س ــات ممارس
اخلالفة هذه ــن ع االنفصال إلى ــتؤدي س التي ــالن الثورة، إع إلى
ــالم، اإلس ــم باس حتكمهم ألن مؤهلة في نظرهم تعد لم ــي الت
بل دول تكوين بداية وهي جديدة مرحلة ليدخل الغرب اإلسالمي
نظرياتها وستطبق كبيرا، مجدا ــتعرف س مغربية وإمبراطوريات
هذه غابت أن ــد بع ،... ــان واإلحس ــاواة، واملس احلكم والعدل ــي ف
الذين لم يكتفوا الوالة، " تغييبها زمن حكم مت باألحرى ــادئ أو املب
يتورعوا لم ــب، بل احلي العربي، فحس من خصومهم ــاد باضطه
اخلليفة عهد بعد انتهاء وخصوصا املغرب أهل ــاءة إلى اإلس عن
إصالحية ــلك سياسة س عبد العزيز، الذي بن عمر الورع، األموي
الدين اإلسالمي إعادة وهي اخلالفة، أرجاء مست ااالت في كافة
جميع ــى عل ــريعة الش ــكام أح ــق ــى، وتطبي ــه األول أصول ــى إل
الهدوء أعاد فقد متييز، دومنا الدولة أقاليم مختلف في ــلمني املس
وبعدم السياسة احلكيمة، بهذه املسلمني قلوب إلى والطمأنينة
عهد ومتيز املتنازعتني"(1)، ــني اجلماعت من جماعة أي انتمائه إلى

احلكم فترات باقي عن اإلصالحية النزعة العزيز بهذه عبد عمر بن
وينفذون اخلالفة مشيئة ميثلون كانوا املغرب " والة أن يبني األموي،
وإال شاكلتهم، على والة اختيار على درجوا وأن اخللفاء سياستها
والية إبان املغرب بالد ــهدتها ش التي اإلصالح سني ــير تفس فما
اخلليفة الزاهد قبل من معينا كان الذي اهللا عبيد بن ــماعيل إس

العزيز"(1). عبد بن عمر

بالد في ــوالة ال اتبعها التي ــة السياس تراوحت فقد ــذا وهك
االقتصادي ــطط والش ــة اجلامحة، العنصري النزعة ــني ب املغرب

املغاربة. حق األخالقية واإلنسانية في واجلرائم الواضح،

سياسة وجود في سافر تتجسد بشكل " العنصرية فالنزعة
من غيرهم ــني وب العرب بني ــى التفاضل قائمة عل ــة عام أموية
ممن والقوط ــر ــروم والقبط والبرب وال كالفرس ــرى األخ ــعوب الش
مرة كتب ــة، معاوي فهذا ــي"(2)، موال وأصبحوا ــالم اإلس ــوا دخل
فرد قيراطا. ــط القب من امرئ كل ــى زد عل ــر): أن (مص وردان ــى إل
يزاد عليهم"(3). أال عهدهم وفي عليهم كيف أزيد بقوله: ــه علي
جميع األقطار املفتوحة، هذه العنصرية امتدت إلى أن يبني وهذا
عالقة إن " بقوله: املعاصرين ــني الباحث أحد ــير يش األمر هذا وفي
ثمرات بدايتها منذ كانت لهم خضعت التي ــعوب العرب... بالش
وأدى متفرغة ــكرية عس طبقة منهم جعل الذي الفتوح ــام نظ
خالل ومن ... عفان بن الثورة ضد عثمان منذ اجليش إلى تسييس

ص 174. أسبانيا، مسلمي تاريخ - دوزي، (1)

ص 131. اإلسالمي، التاريخ قضايا في إسماعيل، (1) - محمود

ص 130. اإلسالمي، التاريخ قضايا في إسماعيل، (2) - محمود

.72 ص واملعارضة، األموية الدولة بيضون، إبراهيم - (3)
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خؤهحمرٌّ خؤوجنٍ
وليس ــول التابع دخ ــالم اإلس في املولى دخول كان املعادلة ــذه ه

الشريك"(1).

في ــاة البربر كمش جتنيد ــري، التمايز العنص ــر ــن مظاه وم "

البحرية اجلزر ــزو يبعثونها لغ الوالة كان ــي الت واجليوش ــالت احلم
وحرم ــودان، األقصى وبالد الس املغرب ــي أوف ــط املتوس في البحر
امليزة، بتلك ــم وحده حظي العرب إذ ــان، العمل كفرس ــم عليه
من منهم فيفنى ــون الصفوف، يتقدم البربر كان ذلك من ــر أكث
وحدهم كان العرب املعارك وبعد األولى الضربات يفنى لتلقيهم
العرب استعملهم فقد " البربر دون من والفيء باملغامن يستأثرون
من نهمهم ــباع وإش االقتصادية أغراضهم لتحقيق ــيلة كوس
"والتي السوس وبالد وسردينية صقلية في غزواتهم في األموال،

النهب"(2). و السلب سوى هدف من لها يكن لم

متايزا بني ــت أحدث ــة العنصري ــر واملظاه ــل العوام ــذه ه وكل
للدولة ــارزة الب ــمات عنصري كان أحد الس ــز متاي ــرب والبربر، الع
وما الفتوح نظام على االقتصادية هياكلها ــت التي أنبت األموية
والغنائم واخلراج اجلزية ضرائب عن مالية ناجتة مداخيل من يوفره
وخلفائها ــة ــذه الدول ه ارتبط لدى ــى حت ــبي... ــالب والس واألس
أن عليها ضروريا ــكان ف اقتصادي، هو مبا عنصري هو ــا م ووالتها،
قد الذي اقتصادها، ــادر مص تدفق لتضمن عنصرية ــة تكون دول
أن املعروف كان " فقد املفتوحة، ــل البالد مداخي بتعطل يتعطل
في الذميني من يسلم عمن احلال في ــقط اجلزية تس الدين أوامر

فكان أسالفه، دين ممن بقي على إال اجلزية هذه جتبر اإلسالم وال دار
أحضانها جماعات في يوم كل تتلقى ــالمية اإلس امللة أخذت أن
مثال ذلك ــن م عظمى قلة اخلزينة ــل فقل دخ ــلمني ... ــن املس م
أن لبث ما ثم قطعة، مليون 12 عثمان خالفة بلغ في مصر خراج
وذلك من جراء قطعة ماليني حتى بلغ 5 معاوية خالفة تدهور في
اخلليفة زمن هذا من أكثر إلى تدهور ثم معظم األقباط، ــالم إس
لقد بعث إليه حتى بن عبد العزيز الذي لم يبال باألمر عمر الورع
املنوال هذا استمر األمر على لو : فيها يقول له رسالة جباته أحد
في اخلراج وقل ــلموا وألس ديانتهم الذميون جلب مصر في طويال
ولكن جابيا نبيه اهللا فما بعث أسلموا وددت لو فأجابه: املال. بيت
اخللفاء عاد تستمر، فبوفاته، لم هذه سياسة عمر لكن هاديا"(1)،
إن االقتصادية على العنصرية املبنية األولى ــيرتهم س إلى بعده
ــعوب، الش من وغيرهم العرب بني فازدادت الفوارق التعبير، ــح ص
في تتشكل ــالمي اإلس للمجتمع االجتماعية البنية فأصبحت

أساسيتني: طبقتني من األموي العصر

العربية ــتقراطية األرس ــة الطبق ــي وه األولـى: الطبقة
وتتصدره. اإلسالمي على قمة هرم اتمع تتربع التي احلاكمة

اتمع، من ــتضعفة املس ــريحة الش وهي الثانية: ــة الطبق
وعلى ــار املفتوحة األمص ــل أه وهم ــي املوال من ــكل تتش ــي الت
احملرومة الطبقة في مندرجني ظلوا أنهم إال إسالمهم من الرغم

واقتصاديا"(2). واجتماعيا سياسيا
.16-17 ص واملعارضة، األموية الدولة بيضون، - إبراهيم (1)

ص 132. اإلسالمي، التاريخ قضايا في إسماعيل، (2) - محمود
ص 138. أسبانيا، مسلمي تاريخ - دوزي، (1)

.25 ص الوالة، لعصر الكبرى املظاهر العزيز فاللي، عبد - (2)
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العرب ــل مح الفرس ــل ح ــي، ــر العباس العص ــل أوائ ــي "وف
األموي العصرين ــي ف البربر ــل وظ ... الطبقي ــرم اله ــدروا فتص
فلم معا"(1) للخالفتني العامة السياسة عن مبعزل ــي والعباس
وإمنا أو عسكرية سياسية سواء قيادية في مناصب قط يشركوا

واخللفاء. الوالة أطماع لتحقيق كأداة استعملوا

أربعة خالل من رصده فيمكن للوالة االقتصادي أما الشطط
مظاهر:

إلى بها ــون يبعث ــوالة ال كان ــي الت والهدايـا: الغنائـم "

اخللفاء.

البربر ــالم الفتح، وبعد إس ــط خاصة أيام وقد نش السـبي:
النائية ــراف األط إلى ــكرية عس ــالت ــيير حم إلى تس الوالة ــأ جل

األقصى. سوس كمنطقة

في املغرب في اإلدارة األموية ــف تعس ذروة التخميس: وميثل
الغنائم خمس ــا وأمواال أنفس البربر اعتبار مت بحيث امليدان املالي

فيه. التصرف حق للوالة يحق

توقف ــات وبالتالي الفتوح لتوقف ــة نتيج وكانت ــب: الضرائ
اخلراج على ــا أساس نظام جبائي يعتمد ــن س فتم الغنائم تدفق

واجلزية"(2).

"فمسؤولية ومعروف، مفهوم أمر االقتصادي التعسف وهذا
منذ املغرب بالد ــرات خي في أطماعها إلى ترجع ــة األموي اخلالفة

مداه، قوادها ــض بع ــع للفتح، حيث بلغ جش ــى األول ــنوات الس
ما عليهم ــع دف عن يعجزون ــني ح البربر أبناء ــترقون يس ــوا فكان
إتباع على القيروان ــح عول الوالة في الفت إمتام وبعد أموال... من
واعتبروا واجلبايات ــارم باملغ البربر ــوا فأرهق مالية جائرة ــة سياس
طبقت ــد فق ــالم، اإلس اعتناقهم ــد بع حتى ــرب ح ــم دار بالده
ــالمية اإلس الواليات كافة احلجاج في ــتنها اس التي ــة السياس
السياسة هذه األموال، وتقضي من مزيدا ضمنت للخالفة ألنها
ــلموا، فضال يس ــلموا أم لم أس املوالي عن اجلزية ــقاط إس بعدم
"فكان اخلراج" ، ضريبة غير الضرائب من مبزيد الفالحني عن إرهاق
ناحية، من ــة للخالف إرضاء ــوال األم جمع في ــون يتنافس ــوالة ال
على فعكفوا أخرى، ناحية من لنهمهم وإشباعا لألنصار وكسبا
تهاجم اجلزر أو املغرب تضرب في أطراف واجليوش احلمالت ــال إرس
على "يدل والنهب"(1)، السلب بغية املتوسط البحر في البحرية
أكل تعبير: إطالق من العصر ذلك في األلسن على ــاع ش ما ذلك

الناقة"(2). حتلب كما وحلبها الوالية

مكروهة ــرون املنتص فرضها ــي اجلباية الت ــة طريق ــت "وكان
يتوجه لها ــدد احمل ــم املوس أو املوعد ففي ــاء، الفقه رأي ــب حس
يتخذ حيث اخلراج ديوان إلى الضريبة عليهم تقع املكلفون الذين
باسطا الرجل يتقدم بخضوع فكان العربي أريكة عالية، صاحبه
صاحب يد إليها امتدت ــإذا ف قيمة الضريبة فيها اليمنى و ــده ي
هذا ــاعدي مس أحد من رقبته على صفعة حاملها اخلراج يتلقى

ص 130. اإلسالمي، التاريخ قضايا في إسماعيل، (1) - محمود

.136-138 اإلسالمي، ص التاريخ في قضايا إسماعيل، محمود - (2)

.29 ص اإلسالمي، في املغرب اخلوارج إسماعيل، محمود - (1)

ص 138. اإلسالمي، التاريخ قضايا في إسماعيل، (2) - محمود
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هذا حضور للجمهور ــموحا مس وكان الباب حتى األخير تدفع به
ــة املفروضة عليهم اجلزي دفع عن ــزون يعج الذين أما ... ــهد املش
بصب أو ــة احلارق ــمس الش بحرارة للتعذيب ــون يخضع ــوا فكان
حجارة تعليق على يجبرون كانوا ذلك وفوق ... الضحايا على الزيت
موثقني الوقوف على ويكرهون ــم أعناقه في ممتلئة باملاء ــرار ج أو
بعد استطاعتهم دون يحول واحدة مما قدم على طويلة لساعات
ــفقة ش بدون يعاملون العرب "فكان للصالة"(1) ــجود ذلك الس
ــالمهم إس على طويل وقت ميض لم ــلمني الذين رحمة املس وال

البربر"(2). منهم وخاصة

بني خلفاء ــل فش فقد ــاوزات ــذه التج له حتمية ــة "ونتيج
نفوس في والطمأنينة ــدوء من اله األدنى احلد ــق حتقي في أمية
ورأت ومبادئه تعاليمه وعرفت اإلسالم بروح التي تشبعت الرعية
العالقة ــتقرار الس ــاس أس وضع من يتمكنوا ــم األمويني ل ــأن ب
على السهل من فلم يكن املغرب"(3)، بالد ــكان س مع املتكافئة
منها والتخلص القدمية التجارية عقليتهم من التحرر أمية ــي بن
على ــت انعكس ــاب، فقد واالكتس للربح ــديدة نزعهم الش ومن
من جمله في ــك فتورطوا بذل ... ــع الرعية املالية م ــتهم سياس
فيما اهتمام، أي لهم يكن ولم ــلبية، ــات الس واملمارس األخطاء
اهتمامهم ــر أكث ألن ــالمي اإلس املغرب ــعوب ش بقضايا ــدو، يب
وضرب ــني املعارض لتطويع ــال، امل ــن مزيد م ــي ــرا ف منحص كان

املناوئني"(1).

العصر ــي اجلائرة ف ــة ــة االقتصادي السياس هذه ــتمرت واس
بـ (الصوافي) املعروفة اإلقطاعات تكوين تفاقم " مع ــي العباس
البيت ــاء أبن عن فضال ــواد الق ــال وكبار والعم ــوالة لل ــة اململوك
كان األراضي ملن ــك منح تل في اخللفاء ــع توس كما ... ــي العباس
... عليها احلفاظ ــي ف ــاعد أو س دولتهم إقامة في ــم الفضل له
إقطاعيات من حامت بن يزيد ميلكه ما كان الصدد وحسبنا في هذا
في الوقت هذا نواحي إفريقية"(2). أخصب في ومراعي شاسعة

و ااعات. ضروب القحط تعاني البالد هذه فيه كانت الذي

طلب عن املنصور جعفر أبو ــي العباس اخلليفة يتورع لم كما
املغرب. ببالد من والته السبي املزيد من

حترت ــية العباس وال األموية ــة ال السياس أنه قصارى القول،
املغاربة فكالهما ــع م تعاملها في واالحترام ــاواة واملس ــة العدال
سنتتبع كرونولوجية، اآلن إطاللة وسنلقي واحدة. وجهان لعملة
مناذج الوقوف عند ــاول لنح الوالة حكم فترات بعض خاللها ــن م
ــتوى املس على الوالة إن هؤالء التي اقترفها ــاوزات التج من ــة حي

غيرها. أو العنصري أو االقتصادي

بن العزيز ــد عب والية ــرة فت عن جدا ــزة موج بلمحة ــنبدأ وس
منها لتقييم ــق ننطل ــة كفيلة بأن حمل لكنها نصير، بن ــى موس
كان عامال الذي موسى بن العزيز عبد حكم ــخصية وطريقة ش

.79 ص واملعارضة، األموية الدولة بيضون، إبراهيم - (1)

.36 ص أندري جوليان، تاريخ إفريقيا الشمالية، شارل - (2)

.12 ص واملعارضة، األموية الدولة بيضون، إبراهيم - (3)

.49 ص الوالة، عصر في الكبرى املظاهر فاللي، العزيز عبد - (1)

.141-142 اإلسالمي، ص التاريخ في قضايا إسماعيل، محمود - (2)
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املغرب تابعة لوالية ــت كان أنها ــابقا س رأينا التي األندلس، على

نصير. بن بن موسى عبد اهللا واليا آنذاك عليها التي كان

قد تزوج  أبيه، ــروج خ بعد ــى، بن موس العزيز كان عبد ــد  "فق

ــس الذي األندل ملك ــق لدري ابنة ــا ــال أنه يق ... ــة نصراني ــرأة ام
مملكتك أهل أرى ال ــي قالت: مال فلما دخلت عليه ... ــارق ط ــه قتل
مملكة أبي يعظمونه أهل كان كما لك ــجدون يس يعظمونك، وال
في له ــاب فنقب بب فأمر ــول لها يق ما ــم يدر فل له، ــجدون ويس
الداخل إليه فيدخل للناس يأذن وكان قصيرا وجعله ناحية قصره
موضع الباب، وهي في لقصر رأسه منكسا حني يدخل الباب من
العزيز: اآلن قوي لعبد قالت ذلك رأت ــا منه فلم الناس إلى ــر تنظ

ملكك"(1).

إلى املغرب، نعود ــيطة، من األندلس، البس ــارة اإلش هذه بعد
بفترة ــتهل عملنا ونس والته، ــم فترات حك على إطاللة ــي لنلق
عذر مالي يقول: وهو خرج ــذي ال ــي " القرش بن يزيد محمد والية
مع سينهجه ــبقا النهج الذي مس يعلم وكأنه إن لم أعدل"(2)،
ومعرفة ــى إطالع ألنه كان عل بديهي أمر ــذا ه و املغرب، ــكان س

األموية العامة. بالسياسة

باملغاربة االستبداد قمة ــلم، مس أبي بن يزيد والية ــكلت وش
غشوما"(3) الرجل "ظلوما هذا كان ــتويات فقد املس جميع على
قدمه نهضة كفاية و كانت فيه " عذارى، كما تعبير بن حد على

ابن ألصقها التي ويؤكد األوصاف يبني وما بسببهما"(1)، احلجاج
أن يزيد ولى اخلالفة، بلغه بن عبد العزيز ملا عمر أن عذارى بالرجل،
املسلمني، جيوش من جيش خرج في ــلم مس بن أبي ــلم بن مس
بجيش ــتنصر أس أن أكره إني وقال: برده عامل اجليش إلى ــب فكت
طويلة مدة قد عمل ــلم أبي مس وكان يزيد بن ــو فيهم"(2). " ه
مبنهاجه الثقفي، فتشبع ــف يوس بن احلجاج نظر حتت العراق في
سره، "وأمني ــرطته احلكم(3)" خصوصا وأنه كان صاحب ش في
عليها"(4) ــوة والقس ــة الرعي ــة ــوء معامل س في ــذوه ح ــذا فح
واشتد بهم، اجلزية واستخف عليهم وفرض مع البربر، ــتبد "واس
حتى في ذلك وأسرف نسائهم، سبي و أموالهم في جمع عليهم

صدورهم"(5). عليه أوغر

أنه " ــلم مس بن أبي يزيد ــف و تعس ــتبداد اس مظاهر ــن وم
وجعلهم أيديهم، فوشم البربر من نصير بن ــى موالي موس أخذ
ــه ــم حرس جعله ــم ث ــم ــم وأوالده أمواله ــى وأحص ــا، أخماس
إني الناس ــا أيه فقال: ــر املنب ــام خطيبا على "وق ــه"(6)، وبطانت
ملوك كما تفعل أيديهم، في ــي حرس ــم اس ــم أرس أن رأيت قد
حرسي، يساره وفي اسمه ميني الرجل فأرسم في ــها، بحرس الروم

.84 ص واألندلس، افريقية فتوح احلكم، عبد ابن - (1)

.58 ص واملغرب، افريقية تاريخ القيرواني، (2) - الرقيق

.48 ص ج1، املغرب، البيان (3) - ابن عذاري،

ص 102. ج1، االستقصاء، الناصري، - (1)

نفسه. - (2)

ص 131. تاريخ املغرب، مجمل اهللا العروي، عبد - (3)

.34 س، ص م. فاللي، العزيز عبد  - (4)

ص 274. س، م. سالم، العزيز - عبد (5)

.77 ص م. س، احلكم، عبد (6) - ابن
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ــه، حرس ذلك ــمع س فلما ... غيرهم من بذلك في الناس ليعرفوا
ودب بعضهم النصارى، مبنزلة جعلنا وغضبوا وقالوا: عليه اتفقوا
لصالة املسجد إلى داره خرج من قتله، فلما على لبعض وتعاقدوا
واعتبروه اإلجراء هذا ــاله"(1). "فقد رفضوا مص في قتلوه املغرب
تعاليم عن بعيدا ورأوه واخلنوع املذلة من وضربا ــتخفافا بهم اس
ــلم أبي مس بن يزيد فرض "كما ومبادئه"(2)، ــالم وتقاليده اإلس
إلى ــلموا من أس برد املغرب، وقام أهل من ــلم أس من على اجلزية
صقيلية غزا " أنه ــم جلمع الغنائ الكبير ــعيه س ويبرز قراهم"(3)

عصيبا"(4). باملغرب املوقف كان وقت هـ في 101 سنة

إمنا ــلم، بن أبي مس يد يزيد ــاق بالبربر على ح الذي ــم "والظل
عرف عبد امللك، بن يزيد ــة فاخلليف اخلالفة وبصرها، ــمع س حتت مت
يجمع لم ما منه عماله له الذي جمع املال وحب بالطمع واجلشع
ــبع قد أش ــرق املش بظلمه في احلجاج وإذا كان ــل، قب ــن م ألحد
فقد قال فيها وال غرو، املزيد له قدم ــرب املغ في يزيدا فإن ــه، نهم
إال بعده مسلم أبي وابن ومثل احلجاج مثلي ما ــهيرة: الش عبارته

دينارا"(5). درهما فوجد منه ضاع كرجل

ــلم مقتوال على أبي مس بن يزيد ــى انته ــابقا، س رأينا ــا وكم
احلاكم أن تغيير "بيد اخلالفة واليا جديدا، فأرسلت املسجد، عتبة

األموية، ــة للسياس العام االجتاه في تعديل إلى بالضرورة يؤد لم
التقليدية في ــتقراطية األرس أركان ــن م وهو اجلديد ــي الوال ألن
حتى املتأقلمة ــة الذاتي مصاحله على ــا حريص كان النظام ــذا ه
من جعل ــا م ــة، وهذا متعارض قبلية ــه ل خليفة ــع ــار م االنصه
ــلطة الس في بن صفوان ــر بش قضاها التي ــبع الس ــنوات الس
ازدياد و البربر استعداء في ــلفه مع س بدأ الذي للنهج ــتمرارا اس
واملغامن األموال عن البحث ــي وف احلكم األموي"(1)، ــم من نفوره
كان أعدها له، حتى إذا كان ــا بهداي يزيد إلى وفد فقد ــبي". والس
الهدايا على ــر بتلك بش فقدم يزيد... وفاة لقيته الطريق ببعض
عمله على وأقره " ــا"(2)، إفريقي على فرده ــك، املل عبد بن ــام هش
تسع ومائة، سنة صقلية بنفسه غزا " ثم باملغرب فقدمها"(3).
من هلك بعد أن " ــروان"(4)، القي إلى ورجع ــرا، كثي ــبيا س فأصاب
املرض فراش اآلخر على ــو ه هلك أن لبث وما كثير" خلق ــه جيش
ــلمي" الس الرحمان عبد بن عبيدة املتعصب ــي القيس ليخلفه
والبربر بني األمويني اابهة من جديدة مرحلة معه تبلورت ــذي ال
من تبقى ــا م دمرت األداة التي ــة االقتصادي ــته سياس ــت فكان
القمعية اقترنت باألساليب حيث الطرفني بني مظاهر التعايش
في فأسرف للبربر، معاملته في شديدا كان فقد " املتطرفة"(5)،
واجلور التعسف معهم في وبالغ ــائهم نس ــبي وس غزو قبائلهم

.63-64 ص م. س، الرقيق القيرواني، - (1)

.42 ص م. س، فياللي، العزيز (2) - عبد

. ص403 ،4 ج العبر، خلدون، ابن - (3)

.29 ص اإلسالمي، في املغرب اخلوارج إسماعيل، محمود - (4)

ص 131. ، اإلسالمي التاريخ في قضايا إسماعيل، (5) - محمود

ص 352. 1هـ، القرن في السياسية التيارات بيضون، مالمح إبراهيم - (1)

.90-91 س، ص م. احلكم، عبد ابن - (2)

ص 296. س، م. سالم، العزيز - عبد (3)

ص 104. ،1 ج االستقصاء، الناصري، - (4)

ص 352. 1هـ، القرن في السياسية التيارات بيضون، مالمح إبراهيم - (5)



8889

خؤهحمرٌّ خؤوجنٍ
" البحرية، اجلزر في واألموال املغامن عن البحث واصل كما بهم"(1)،
اخلمس التي السنوات طوال البحرية الغارات استمرار من ويفهم
الدائبة اإلحلاح باحلرب أن ــلمي الس الرحمان بن عبد عبيدة وليها
ال مستقرة سياسة أصبح قد كان البحر وراء فيما الروم بالد على
غازيا إلى احلبحاب بن فقد أرسل املستنير " بها "(2)، اإلخالل يجوز
بن الرحمان عبد أرسل ثم ففرقتهم"(3)، ريح فأصابتهم صقلية
فلقد سردانية أما كثيرة"(4) " غنائم فغنم إلى إفرجنة " اهللا عبد
وجمع 114هـ"(5) ــنة س صيف في منفردة حملة لها ــت خصص
كثيرة، غنائم باملغاربة استبداده ومن الغزوات هذه كل من عبيدة
ــواري املتخيرة اجل من واإلماء العبيد ــن م فيه خرج ما "كان ــد فق
والذهب واخليل والدواب اخلصيان من وغير ذلك جارية، مائة ــبع س
دخول قبل ــى، بأيام الفتح األول ــر يذك ــة"(6) "مما واآلني ــة والفض
الثمينة أرض املغامن املغرب كان ــا عندم ــالم، اإلس حوزة في البالد
مهمته، بإخفاق ــرا أخي ــلمي الس "واعترف اجلميل"(7) ــبي والس
ــلم، مس ــبق يزيد بن أبي األس الوالي أصاب ــا م يصيبه أن ــل قب
بن ــام ليعني هش القيروان"(8) وغادر منصبه ــن ع طوعا فتنحى

الذي احلبحاب، بن اهللا ــد عبي إال يكون جديد، لن ــي وال امللك ــد عب
على وحائزا من اخلليفة مقربا كان انه مصر" ويبدو على كان واليا
و اخلليفة، قرابته مع ــد أواصر ليوط القيروان"(1) إلى فجاء ــه ثقت
الهدايا واألموال ــن م ممكن قدر أكبر ذلك إال بتقدمي له ــى يتأت لن
لكل ازدرائه بشدة يتميز " اهللا كان عبيد خصوصا وأن ــبايا، والس
ــبانيني وكافة والبربر واألس للقبط يرى ال ــكان ف بعربي، ليس ــا م
في عمل من ــني، آدمي يعتبرهم أن ــل ق التي ــة املغلوب ــعوب الش
وحدث ــم، العظي ــعب الش ثراء ــل أج من ــد إال الك األرض ــذه ه
اجلزية التي مرة ــرين ضاعف عش _ أن خراج مصر جبايته _ وقت
ــقوا ميتش لم والذين بطبيعتهم ــاملون املس القبط يدفعها كان
من فضجوا ــالمي، اإلس احلكم حتت صاروا منذ ألن ــالح أبدا، الس
فقط، ــكليا ش تغييرا وكان ثائرين"(2) بأجمعهم وهبوا اجلور هذا
تهدف التي السياسة وهي البربر، مع السياسة نفس واصل وقد
وأن خصوصا ــك، ذل في الطرق كانت كيفما ــة، اخلالف إرضاء ــى إل
ــرب، ويبعثون فيها املغ طرائف ــتحبون يس كانوا " اخللفاء ــؤالء ه
أفضى فلما السنيات لهم البربريات فيبعثون إفريقية عامل إلى
كلفوه أكثر أو لهم وتكلف بالكثير، مناهم ابن احلبحاب إلى األمر
حبيب "فبعث السيرة"(3) ــوء ــف وس التعس إلى فاضطر كان مما
ــوس الس فبلغ املغرب غازيا إلى بن نافع عقبة ــن ب عبيدة أبي ــن ب
ــر عليه وأصاب ظه إال أحد يقابله ولم ــودان الس وأرض ــى األقص

ص 296. س، م. سالم، العزيز - عبد (1)

ص 276. س، م. زغلول، - سعد (2)

.92 ص م. س، احلكم، عبد (3) - ابن

نفسه. - (4)

ص 277. س، م. زغلول، - سعد (5)

.93 ص م. س، احلكم، عبد (6) - ابن

ص 278. س، م. زغلول، - سعد (7)

ص 352. 1هـ، ق في مالمح التيارات السياسية إبراهيم بيضون، - (8)

ص 353. - نفسه، (1)

ص133. س، م. دوزي، - (2)

.52 ص م. س، ابن عذاري، - (3)
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املغرب في ــدع ولم ي عظيما أمرا ــبي والس والفضة الذهب ــن م
من قبيل من ــبي وس وخوفا، رعبا ــه من ــا فملئوا ــة إال دخله قبيل
ــاء نس ــودان طريق بالد الس في ــوفة مس لهم يقال قبائل البربر
حتى ــاملا س ورجع مثلها ير لم جليلة أثمان لهن وكان جمال لهن
كانوا مبا جملة، عماله ــأة وط وثقلت احلبحاب"(1)، ابن على ــدم ق
ــلية األلوان العس األدم مثل البربرية الوصائف ــن به م ــون يطالب
كانت حتى ــك ذل جمع في يتغالون ــوا املغرب فكان طرف ــواع وأن
العسلية من ساخلها اجللود التخاذ ذبحا الغنم تهلك من الصرمة
عيثهم في فكثير وما قرب منه، إال الواحد ذلك مع يوجد فيها وال
كانوا احلبحاب عمال أن الطبري ــر ويذك " ،(2)" البربر بأموال ــك ذل
يطلبون ــخال الس عن يبقرونها ــوا ــية فجعل املاش إلى ــدون يعم
معنى و جلد، في ألف شاة فيقتلون املؤمنني ألمير األبيض الفراء
رزقهم من مصدر في ــاة هددوا البربر الرع أمية والة بني أن ــك ذل

واملاشية"(3). األغنام

العاصمة في اإلقبال ــدة ش احلبحاب اهللا بن رأى عبيد فقد "

الناصعة ــه املالبس من تصنع الذي ــلية العس اخلراف صوف على
على و ذبحها جميعا ــم أغنامه البربر من اغتصب ــاض فقد البي
املائة من واحد ــر غي من مطلبه يتوفر أن كان قل ــه ان من ــم الرغ
والتالي الصوف قصيرة جرداء أو إما األخرى فهي البقية أما منها،
وهي قطعانهم من البربر بتجريد يكتف ولم للوالي، مفيدة غير

ــتهم معيش ــيلة وس مبعنى أصح أو لثروتهم ــي الرئيس ــدر املص
إلى ــلهن وأرس ــاءهم وبناتهم نس ــا أيض اغتصب ــل ــدة، ب الوحي
البربر بنساء العرب القصور، وذلك لشدة ولع في ليخدمن الشام

العربيات"(1). جمال يبز جمالهن بأن الدوام على عرفن الالئي

طنجة على احلبحاب ــن اب عامل املرادي، اهللا عبد ــن ب عمر أما
ــتبدادا(2)" ظلما واس العمال هؤالء ــد أش كان فقد " وما واالها،
تخميس وأراد والعشر الصدقات في وتعدى ــيرة ــاء الس أس فقد
سببا هذا فعله الذميم فكان ... املسلمني فيء أنهم وزعم البربر
في القتل كثير إلى املؤدية العظيمة الفــنت ووقوع البالد لنقض
عبد بن عمر ــام على وق املدغري ــرة ميس "خرج العباد"(3) بحيث
ثورة تدريجيا لتصبح ثم تطورت األحداث ــه"(4) فقتل املرادي اهللا
طوال ــتمرت واس ــر الدولة األموية، أواخ في انطلقت ــة، حقيقي
ارتكبت به ــررا مب كانت ثورة وهي ــية، العباس الدولة ــم والة حك
ــكري، العس ــتوى على املس املرة وهذه ــة ــم حقيقي جرائ ــة اخلالف
ــن إفريقية ع احلبحاب بن عزل ــك املل عبد بن ــام هش " ــة فاخلليف
ــي القيس عياض بن كلثوم عليهما وولى املغرب من وراءوهما وما
يفدون كانوا الذين الرجال أولئك اقتل "وقال: البربر"(5) بقتل وأمره
املؤمنني قال: أمير يا نعم قيل: الغنائم أصحاب املغرب، من ــا علين
ــا أوله إليهم جيش وألبعثن ــة، عربي غضبة ــم له ــنب واهللا ألغض

.72 ص س، م. الرقيق، - (1)

ص 106. س، م. - الناصري، (2)

ص 140. اإلسالمي، التاريخ قضايا في إسماعيل، (3) - محمود

144 ص أسبانيا، مسلمي تاريخ دوزي، - (1)

ص 299. س، م. سالم، العزيز - عبد (2)

.52 ص م. س، ابن عذاري، - (3)

.73 ص س، م. الرقيق، - (4)

.39 ص م. س، ابن القوطية، - (5)
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إلى جعلت إال ــري حصن برب ــت ترك ال ثم ــدي، عن وآخره ــم عنده
بن ــام ويبدو من خطاب هش متيمي"(1) أو ــي قيس خيمة ــه جانب
جتاه ــة جامحة عنصري عياض، ــن ب كلثوم ــى وإليه امللك، إل ــد عب
أثناء قوية عسكرية مؤسسة أخرى مرة سيواجهون الذين البربر،
وأمتحن البربر قتل في "أمعن الذي حبيب بن الرحمان عبد ــة والي
البربر ــير من صبرا، يؤتي باألس بهم، وابتالهم بقتل الرجال الناس

فيقتله"(2). بقتله، دمه بتحرمي يتهمه من فيأمر

واالقتصادي العنصري اجلانب شملت التي التجاوزات هذه كل
احلكم أثناء هوادة بال تواصلت واإلنساني، ــكري والعس واألخالقي
عبد واليه من يطلب أبو جعفر املنصور فهذا باملغرب، ــي العباس
"إن األخير قائال: هذا فيجيبه السبي، من حبيب املزيد بن الرحمان
لكن السبي منها"(3) انقطع وقد كلها إسالمية اليوم إفريقية
عن البحث ــة سياس حبيب واصل الرحمان بن ــد عب ــة أن احلقيق
به يظفر لم مبا فظفر ــان ... تلمس غزا ــبايا بحيث " والس الغنائم
يؤت لم مبا ــبيها س من إليه فأتى إفريقية إلى ثم بعث قبله، أحد
وتداخل القبائل... من من به وأذل ودوخ املغرب كله، بلد من ــه مبثل
الوالة وواصل ــطوته"(4)، س من واحلذر خوفه ــرب أهل املغ جميع
الوالة عصر ــا به متيز ميزة ــم أه أن ــة، على السياس ــده نفس بع
انطلقت التي ــورات املتواصلة الث عصر كان هو أنه ــيني، العباس

ــتقالل االس بتحقيق إال تنتهي ــم ول األموية الدولة ــر أواخ ــذ من
حكم عن حقيقة اللمحات بهذه فسنكتفي ــرق، لذلك املش عن
من الرغم على املعروضة األحداث "أن ونعتقد ــوالة وجتاوزاتهم، ال
تقومي في ــلبي الس الرأي ــوغ تس فإنها ــادة تاريخية كم ــا ظآلته
أن هي و ــابق، س وقت ــي ف إليه ــرنا أش م وتؤكد ــوي، األم ــم احلك
ــبه مبرمجة ش إلى دعاية حتولت بل دينية، دعوة تعد لم ــألة املس
بنفس التي تواصلت ــة وهي الدعاي النهب"(1)، ــوى س تتوخى ال

في املغرب. العباسي التواجد الطريقة، أثناء

.75 ص س، م. الرقيق، - (1)

.61 ص م. س، ابن عذاري، - (2)

.93 ص س، م. الرقيق، - (3)

.95 ص س، م. الرقيق، - (4).79 ص واملعارضة، األموية الدولة بيضون، إبراهيم - (1)
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الرابع: املبحث

خؤَّطح ظخٍخمخس هال جمختخ خلوخجمر شَّجمخس
اتبعتها التي ــة السياس على بعني موضوعية، نطلع ــا عندم
ــية، العباس ــا الدولة ومن بعده ــاص خ ــكل بش األموية ــة الدول
القيم عن ــرا كثي ابتعدت التي ــة وهي السياس املغرب، ــي بالد ف
على نطلع ــالمي، وعندما اإلس للدين واملبادئ النبيلة احلقيقية
قد نكون ــا، وقبله الفترة، ــذه ه في املغرب بالد ــداث أح ــات مجري
متر األحداث ــذه ه يتركوا ــن ل أن املغاربة ــق باليقني املطل ــا أدركن
كما ايجابيا ــا ثوري تعبيرا ــم، ــم وموقفه رأيه ــن ع ــروا أن يعب دون
ــف تعس على ثوراتهم، من ــات حمل رأينا ــد فق ــأنهم دائما ش كان
الفتح، بعض قادة ــاوزات جت ردهم على ثم الرومان، و ــني البيزنطي

و داهيا. كسيلة من كل عنه عبر الرد الذي وهو

األفق  في تلوح الثورة ــوادر ب كانت فقد حلم الوالة أثناء ــا أم
ــه من حرس يد ــلم على مس أبي بن يزيد قتل البداية، بحيث منذ
اضطر واضحة فيما ــة جتاههم من عنصري أظهر ــا م بعد ــر البرب
على خوفا ــالد الب مغادرة إلى ــلمي الس عبد الرحمان بن ــدة عبي

مصيره.

اهللا  عبيد ــة والي في كان للثورة ــي ــدالع احلقيق االن أن ــى عل
الوالي ــذا ه ــه مارس الذي الكبير الضغط ــة نتيج ــن احلبحاب، ب
األموية ــة السياس من ضاقوا الذين املغاربة، ــاه ــته جت سياس في

ــى حقوقهم عل للحصول الثوري ــل احل ــوى س أمامهم يبق ــم ول
واالجتماعية. واالقتصادية السياسية

الثوري التحرك من جزءا ــام، هش عهد في البربر حترك " فكان

ــط أواس حتى املغرب من األموية، الدولة اجتاح واليات العام الذي
العراق، في األخيرة العلوية باالنتفاضة مرورا ــرق، في املش ــيا آس
وتطويق االنفجار ــد جنحت في جتمي قد اخلالفة ــوات ق ــت كان وإذا
في وقت سحقت قد نفسها هذه القوات كانت وإذا ... مترد الترك
يكتمل للثورة، لم ــروع وهي مجرد مش على، بن زيد حركة ــق الح
أقاصي في املركزي النظام ــه جاب الذي الكبير التحدي فإن ــد، بع
في باءت ــه التأديبية، محاوالت أن بحيث ــف العن من ــرب كان املغ
فقط، مؤقتا كان الثورة دوي ــكوت فس ــل"(1)، بالفش معظمها
عن ــفرت في املغرب وأس ــي العباس التواجد أثناء تواصلت ألنها

دول مستقلة متعددة. تكوين

نضجهم ــن ع املغاربة ــر عب ــورة، للث ــكري العس البدء ــل وقب
تسرعهم ــاخنة بحكمة، وعدم الس األمور في معاجلة "واتزانهم
باخلليفة ــال االتص فآثروا ــف، العن ــتعمال اس نحو االندفاع ــي ف
ما نال على الوالة، وإطالعه تصرفات في رأيه ــتطالع الس نفسه
يرتكبها التي في االنتهاكات وجهة نظره ومعرفة منهم الرعية
املغربية القبائل ــيوخ ش بعض من وفدا ــكلوا فش ووالته، عماله
ميسرة ــيخا برئاسة ش ــرين عش من أكثر عددهم بلغ ووجهائها،
املهمة وخطورة ــه الوفد أهميت من عدد "ويتضح ــري"(2)، املطغ

ص 349. 1هـ، القرن في السياسية التيارات بيضون، مالمح إبراهيم - (1)

.52-53 س، ص م. فاللي، العزيز عبد - (2)
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مقابلة في راغبا ــق دمش إلى الوفد تكفل بها"(1)، وتوجه ــي الت
لم ولكنهم املغرب، في الوضع بإصالح ملطالبته ــام هش اخلليفة
" ــم كاتبه وحاجبه (األبرش) منعه إذ إليه، الدخول من ــوا يتمكن
نقاط عدة من ــكوى ش له وبينهم، وتركوا بينه ذلك دار حوار عند
في عارضة ــم وألقابه ــماءهم ــجلوا أس ــا للخليفة، وس يقدمه

هشام ذاته"(2). اخلليفة عليها ليطلع

آل التي األوضاع عن ــي التعبير ف كان بليغا الوفد أن ــد واألكي
وخاطب ــب أهله، مطال عن واضحة بطريقة ــر وعب املغرب ــا إليه
ــى واأللم من األس الكثير يحمل خطابا األبرش احلاجب ــاؤه أعض
في ومما جاء املغاربة، في حق اقترافه الوالة على اعتاد ما جراء من
أميرنا أن أمير املؤمنني أبلغ " يلي: ما قدمها الوفد التي الشكوى
فقلنا: به، أحق هم وقال: دوننا نفلهم أصاب فإذا وبجنده، بنا يغزو
منه فهم لنا كان إن ــيئا، ش منه نأخذ ألنا ال ــا جلهادن أخلص ــو ه
قال: مدينة حاصرنا إذا ــوا: وقال لم نرده. لنا ــن يك لم وإن حل، ــي ف
ومثلكم اجلهاد، فإنه ازدياد في جنده، فقلنا: تقدموا تقدموا وأخر
إلى عمدوا إنهم ثم بأنفسنا وكفيناهم. فوقيناهم إخوانه، كفى
البيض الفراء يطلبون السخال على يبقرونها فجعلوا ماشيتنا،
هذا ــر أيس فقلنا: ما في جلد، ــاة ش ألف فيقتلون املؤمنني ألمير
ساومونا إنهم ثم وذلك، وخليناهم ذلك، فاحتملنا املؤمنني ألمير
وال كتاب فى هذا ــا فقلنا: لم جند بناتن من ــذوا كل جميلة أن يأخ
املؤمنني أمير رأي ــن أع أن نعلم، فأحببنا ــلمون، مس ونحن ــنة، س

ال؟"(1). أم ذلك

دمشق، في ميسرة بقيادة املغربي، الوفد مقام عندما طال "و
بن ــام هش اخلليفة مقابلة في رجاؤهم وخاب ــم نفقاته ــذت ونف
وجماعته أن ــرة ميس وأدرك " ــى بالدهم، ــك"(2)، عادوا إل املل عبد
وجور ظلم من باملغرب ــدث عمالها فيما ح مع متواطئة ــة اخلالف
أهل ــمع اس من كانوا " أن بعد ــورة"(3)، على الث ــزم ــدوا الع وعق

وأطوعهم"(4). البلدان

انضمت ما ــرعان "وس عودته، إثر على باإلمامة ــرة ميس وبويع
ــة ــارة ومكناس غم ــن م ــة ــل املنطق قبائ ــع جمي ــه قبيلت ــى إل
وكانت ،122 ــنة س باملغرب البربر ــورة ث ــت "فكان ــة"(5) وبرغواط

عذارى. تعبير ابن حد على ذكرها"(6) كثيرة، يطول وقائع

املرادي اهللا عبد بن عمر ــى عل ووثب ــرة املطغري، ميس "فخرج

بن ــماعيل إس قوات ــوس وهاجم الس ... وصار إلى فقتله بطنجة
إثر ذلك املغرب على وأضطرم وقتله فهزمه احلبحاب، بن عبيد اهللا

نارا"(7).

ردا تعتبر التي ــة اخلاطف هذه املعركة ــي ف الثوار ــذا جنح "هك

.56 ص س، م. العرباوي، اتار - (1)

.54 ص م. س، فاللي، العزيز (2) - عبد

.254-255 ص ج4، وامللوك، الرسل تاريخ الطبري، - (1)

.55 ص م. س، فاللي، العزيز (2) - عبد

.50 ص اإلسالمي، في املغرب اخلوارج إسماعيل، محمود - (3)

ص 254. ،4 ج وامللوك، الرسل تاريخ الطبري، - (4)

ص 288. س، م. زغلول، - سعد (5)

.52 ص م. س، ابن عذاري، - (6)

ص 305. س، م. سالم، العزيز - عبد (7)
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املناطق ــي ف ــيما والس املركزية اإلدارة أخطاء ــاه جت وقويا ــا عنيف
تقطن الفئات االجتماعية األموية، حيث ــلطة الس عن البعيدة
واالجتماعية احلياة االقتصادية هامش على تعيش التي ــة الريفي
فكانت كبيرة ــة قبلي هياكل من به ــز ما تتمي رغم ــية والسياس
يحكموا أن خاللها من استطاعوا وخاطفة، انتفاضتهم سريعة
وأزالوا مظاهر ــة محدودة زمني فترة في املنطقة على ــم قبضته
األفق، في وأصحابه ــم ميسرة أس بذلك وبرز منها، األموي احلكم
املركزية السلطة املسلحة ضد املعارضة في سماء جنمهم وعال
ابن التطورات ــذه ه روعت " ولقد .(1)" ــور واجل ــم بالظل ــة املتهم
به ــتبد فاس ــوس الس حاكم ابنه مقتل بعد ــيما ــاب، الس احلبح
وضع في كان ــه أن ــر ــام الفوري، غي االنتق ــى عل وعول ــب الغض
من األكبر اجلزء ــوع، حيث الن هذا من قرار اتخاذ على ــجعه ال يش
من تبقى ما حشد استطاع ما فحاول خارجية، مهمة في جيشه
األدنى، إلى السوس ــالها وإرس حبيب أبي بن خالد بقيادة طاقاته
عبيدة لاللتحاق ــي بن أب حبيب ــتدعى قائده اس الذي الوقت في
الثورة مركز طنجة من مقربة وعلى ... التمرد منطقة في ــدوره ب
ــلف، ش وادي معركة في ــاحقة س لهزمية األموي اجليش ــرض تع
حبيب، أبي ــن ب خالد ــا القائد مبن فيه احلملة ــى عل قضي ــث حي
ــراف) (غزوة األش التقليديني بـ املؤرخني في مصادر معروفة وهي
جسيمة حلت ونكبة جماعية تضحية من عنه ــفرت أس ملا وذلك

املقاتلني"(2). بالعرب

حينما ــورة الث على ــس بربر األندل ــدم " أق ــك، ذل ــع م ــوازاة ومب
افريقية، ــي ف العرب على ــم عمومته أبناء ــورة ث ــم أنباء بلغته
بربر ــرزه أح ما ــالن ثورتهم إع على ــجعهم وش معهم، ــا تضامن
أن ــيما الس ... اخلالفة األموية جيوش على انتصارات ــن م املغرب
دونهم به ــتأثروا اس ملا على العرب ــاخطني س كانوا األندلس بربر
األندلس بربر اجتمع وهكذا والتسود واحلكم"(1) البالد خيرات من

فقتلوه"(2). السلولي بن احلجاج عقبة على أميرهم "ووثبوا

العرب  مترد واألندلس عن ــرب في املغ هزائم العرب ــفرت وأس
الوالية، عن وتنحيته ــاب احلب عبيد اهللا بن واليها ــى بالقيروان عل
غضبا غضب أن ــد بع امللك عبد بن ــام هش اخلليفة ــتدعاه فاس
إلى فبادر البربر " ــن م االنتقام على بالعرب، وعزم حل ملا ــديدا ش
في الرئيسية العسكرية األداة ــامى الش اجليش من حملة إعداد
من ــيخا ش ولوالية إفريقية لقيادته، واختار " ــني"(3)، دولة األموي
له وجعل القشيري عياض بن كلثوم هو اخللص، ــية القيس أعيان
اخيه ابن : هما حدث حدث له ما إذا يتوليان اإلمارة بالتوالي نائبني

العاملي"(4). سليمة بن وثعلبة القشيري، بشر بن بلج

أولئك ــل " أقت قائال: ــه جيش قائد ــام، هش ــة اخلليف ــب وخاط
الغنائم، ــاب أصح من املغرب، ــدون علينا الذين كانوا يف ــال الرج
عربية، غضبة ألغضنب لهم واهللا قال: املؤمنني، أمير يا نعم قيل:

.56 ص م. س، فاللي، العزيز (1) - عبد

.354-355 ص 1هـ، القرن في السياسية التيارات مالمح بيضون، إبراهيم - (2)

عصر في ــي األندلس ف ــني، ثورات البربر حس محمد املنعم ــد ــدي عب - حم (1)
ص4. ،1993 اجلامعة، شباب مؤسسة األموية، اإلمارة

.75 ص س، م. الرقيق، - (2)

ص 255. 1هـ، القرن في السياسية التيارات بيضون، مالمح إبراهيم - (3)

ص 293. س، م. زغلول، - سعد (4)
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حصن تركت ثم ال عندي، وآخره عندهم أوله لهم جيشا وألبعثن

متيمي"(1). قيسي أو جانبه خيمة جعلت إلى إال بربري

كان التي ــة الواضح العنصرية ــة، اخلليف ــاب خط ــدو من ويب
أيضا عنها ــيعبر وس ــلكها والتي سيس للبربر املغاربة، يضمرها
خصوصا عنيفا، ــكريا عس تعبيرا ــاض، عي بن كلثوم ــد جنده قائ
يستولي التي النواحي جميع ذمار ــتباحة "باس له أذن اخلليفة وأن

العصاة"(2). من يقع في يديه من كل وقتل عليها،

النظاميون ــد اجلن ــة: من اجليوش اخلالفي ــتعدت اس ــذا "وهك
بأهل كلثوم إفريقية... وخرج إلى الشام ــير من للمس واملتطوعة
مصر دخل وعندما ــة اخليال من مقدمته على بلج ــام ومعه الش
تزداد ــوات كلثوم ق وأخذت ... آالف ــالث ث جندها من ــه ــم إلي انض
برقة جند إليه من انضم مبن املغرب نحو الطريق طول على عددا
ألف ــبعني س عدده حتى بلغ تضخما عظيما فتضخم وطرابلس،

رجل"(3).

البربر، ثورة إلخماد املغرب إلى ــل أرس الذي اجليش كثافة ورغم
أوقع ما ــذا وه " مفقودا ــون يك كاد عناصره ــني ب ــجام االنس فإن
النزعة ــى إل القبلية ــة اخللفي ــاوز جت مكبوت ــراع ص ــة في اجلبه
بني و عياض ــوم بن كلث قيادة ــام حتت الش بني مقاتلي اإلقليمية
اجليش هذا فقاتل ... أبى عبيدة حبيب بن ــادة بقي مقاتلي املغرب
معا والهزمية التجربة مما أدى إلى تكرار وتثاقل ببطء كثافته ــم رغ

بقدورة ــة معرك ــفرت أس بحيث ــورة"(1) خط أثر بنتائج ــن لك و
ثلث إلى مصيره آل "الذي ــوم كلث جيش انهزام 123هـ، عن ــنة س
األخبار قول صاحب حد ــور، على مأس منهزم وثلث ثلث و مقتول،

اموعة"(2).

العرب ــن املوقف م ــر زمام البرب ــزع انت ــبو، س معركة ــد "وبع
وانكفأوا داخل ــط واألوس األقصى ــني املغربي عن ــن تراجعوا الذي
مراحل أقصى بلغت قد الثورة كانت الوقت ذلك في و ... القيروان
محاولتها االستقاللية(3)" في كبيرا وقطعت شوطا ــارها انتش
ذلك ــرن،" والق األصنام ــة معرك ــي ف االنهزام ــا عليه ــم يؤثر فل
ــليف) و (ش ــتوى هزميتي مس على تكن لم ــام االنتق ــة معرك أن
مواقعها استرجاع على قادرة تعد لم األموية والدولة ... ــبو) (س

العاصمة إلى الدموي الصراع ــل انتق فقد املغرب، في ــابقة الس
املتبقية القليلة ــنوات الس خالل ــام هش خلفاء وفشل ــق دمش
تدهور بصورة العربي الذي الوضع إنقاذ الدولة في ــذه ه من عمر
أن غير الواليات، ــة بقي في ولكن في املغرب فقط ليس ــة، مذهل
التاريخية حني ــخصيته ش من األكبر ــزء اجل ــترد اس اإلقليم هذا
مركزية على الذي طرا التجديد ــم رغ الذاتي، احلكم معركة ــح رب
تواصلت فقد العباسية"(4)، األسرة إلى السيادة النظام وانتقال
ولفترات الثوار ــن ومتك اكبر، وزماني مكاني ــداد على امت ــورات الث

س، ص75. م. - الرقيق، (1)

ص 150. س، م. - دوزي، (2)

ص 293-294. س، م. سعد زغلول، - (3)

ص 257. 1هـ، القرن في السياسية التيارات بيضون، مالمح إبراهيم - (1)

.53 ص اإلسالمي، في املغرب اخلوارج إسماعيل، محمود - (2)

ص 258. 1هـ، القرن في السياسية التيارات بيضون، مالمح إبراهيم - (3)

ص 259. 1هـ، القرن في السياسية التيارات بيضون، مالمح إبراهيم - (4)
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ــاق هزائم عليها، وإحل ــيطرة ــروان والس القي ــول دخ من ــددة متع
الرحيل املطاف على في نهاية بل وإرغامها اخلالفة، بقوات فادحة

العسكري. املستوى على هذا النهائي،

بانفصال ــورات الث ــذه ه ــي، عجلت السياس ــتوى املس ــى عل
التواجد منذ ظهرت قد بوادر االنفصال املشرق وكانت املغرب عن
أن الوالدة على ــتقلة، املس الدويالت من مجموعة ــروز بب األموي،
جاء وما املرابطني مع ــتبدأ س املغربية واحلقيقية للدولة الفعلية
السعديون، الوطاسيون، املرينيون، (املوحدون، من الدول: بعدهم

العلويون).

وبهذه الكبرى، ــة التاريخي األهمية وبهذه احلجم، ــذا به وثورة
ــالمي اإلس في الغرب قوة بروز إلى أدت أنها بالنظر إلى ــج، النتائ

املشرق. في الدولة اإلسالمية وتنافس تظاهي

والنقاش ــدل من اجل ــر الكثي تثير ــد أن الب ــوة الق ــذه به ــورة ث
السؤال على أن املستويات، من الكثير على والتساؤل واالختالف،

هو: أيضا والضروري واجلوهري األساسي

الثورة ؟ هذه ما هوية

املغرب في قامت التي ــورات الث أن من الباحثني الكثير ــر يعتب
انطلقت خارجية ثورات ــت كان ــية والعباس األموية ضد الدولتني
على أئمة الثورة إلى الداعية اخلوارج، وإيديولوجية فكرة وجسدت
من ــون انطالقا فيتحدث الظاملة، ــلطة للس اخلضوع وعدم ــور اجل
جيوش على الصفرية أو ــة اإلباضي ــوارج للخ انتصارات ــك عن ذل
بني إيديولوجي ديني ــراع ص إلى ــورة الث بذلك فيحولون ــة. اخلالف

يجسده الذي الثوري ــالم اإلس وبني للخالفة ــمي الرس ــالم اإلس
والتاريخية احلقيقية واملظاهر ــباب األس ويغيبون اخلوارج، مذهب
فيها، ــي وأساس فاعل ــر كعنص ــة ــورة ويلغون املغارب الث ــذه له
غير لباسها وهوية ــا غير لباس هذا كل من انطالقا ــونها، فيلبس
ثورة كانت ــورة هذه الث أن تثبت ــة التاريخية احلقيق ــا. ألن هويته
الذي احلطب ــة وكانوا مبثابة املغارب فتيلها ــعل أش مغربية صرفة

يلي: مما انطالقا ذلك وسنبني فيها احترق

كانت الوالة طرف من واضحة جتاوزات ردا على الثورة ــت اندلع
منطقيا. ردا بذلك

املشرق إلى وفدا املغاربة أرسل للثورة العسكري قبل االندالع
من زعماء يتكون الوفد والته، وكان ــاوزات جت على اخلليفة إلطالع
مغربية شخصية بقيادة وكان املغربية البربرية ــيوخ القبائل و ش

ميسرة املطغري. هي:

إلى اخلالفة ولم ــكاويهم ــم املغاربة وأبلغ ش باس الوفد حتدث
هناك أية إشارة إلى اخلوارج. تكن

ــرة مباش الثورة أعلن ــرق هو الذي املش إلى الذي توجه ــد الوف
عودته. بعد

مغربية، وتكوين دول ــة، املغارب ــتقالل اس إلى أدت الثورة نتائج
يكتب اخلارجية، فلم اإليديولوجية ذات الدويالت بعض بروز ــم ورغ
_ صح إن ــرة ــدول الصغي ال هذه كل أن ــث بحي ــتمرار االس ــا له
املغربية ــة الدول ــام بروز ــح اال أم لتفس ــتختفي س _ التعبير

وكل املغرب. كل املغاربة ستجمع شتات والتي احلقيقية



104

يكن لم الثورة أيام املغاربة ــرف ط من اخلارجي ــاق املذهب اعتن
انطالقا من أيضا ومهمة ضرورية وفكرية إيديولوجية ــة مظل إال
والثورة ــاواة، واملس العدالة، إلى ــوة الدع املعروفة: اخلوارج ــادئ مب

الظاملني. احلكام على

وقفوا على أن بعد املغاربة، عنه يبحث كان ما بالضبط ــذا وه
ــلوكيات س احلقيقية وبني ــالم اإلس مبادئ بني التناقض الصارخ
ثورة ذاته حد كان في اخلارجي املذهب فاعتناق ــم، وخلفائه الوالة
الكثير من حلقه ــذي وال األموية، للدولة ــمي الرس ــالم اإلس على

التشويه.

باعتناقهم يذكرنا من طرف املغاربة اخلارجي ــاق املذهب واعتن
الرسمية ــيحية على املس أيام التواجد الروماني ردا " " للدوناتية

للدولة.

املغرب، بحيث إلى اخلوارج وصول قبل انطلقت ــة املغارب ثورات
كسيلة، (ثورة الفاحتني منذ كثيرة على جتاوزات منطقيا كانت ردا
ابن أبي يزيد مقتل فكان حكم الوالة، أثناء داهيا)، وتواصلت ــورة ث
واالنسحاب ــتقالة االس الوالة إلى من الكثير اضطرار و ــلم، مس

املغاربة. فرضه الثوري الذي للضغط كنتيجة

مهما و ــاعدا عامال مس كان ــرب املغ ــي ف ــوارج اخل ــود إذن وج
انطالقا من إيديولوجية، مرجعية وذات ــة منظم ثورة إذكاء على

ليس إال. مبادئهم الثورية،

خعخك
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خعخكح
الكثير بني من فقط نظرة إال هو ــتنا هذا، ما دراس موضوع إن
واإلسالم املغرب تاريخ مع بها نتعامل أن ميكن التي النظرات من
املواضيع مع التعامل والتنوع في وهذا التعدد الفتوحات. فترة في
ألحد ميكن فال التاريخ. علم ــيات وأساس أدبيات هو من التاريخية،
بنهاية يدعي أن كان ألي يحق وال ــة، التاريخي احلقيقة ــر يحتك أن
الوقائع ــتوى مس على أو الكتابة ــتوى مس على عنده إن ــخ التاري

." فوكوياما افرانسيس " فعل كما واألحداث،

ــتوى  مس على إن ــة، دائم وحركة ــل متواص ــدد جت ــخ فالتاري
بناء وإعادة التاريخية ــة للكتاب التعاطي ــتوى مس على أو الوقائع

التاريخ. صياغة أو

بحيث اخترته، الذي مع املوضوع تعاملت ــاس األس هذا وعلى
تكونت التي ــة بهذه الطريق ــالم املغرب واإلس تاريخ إلى ــرت نظ
هذه مراجع ــادر و من مص الكثير ــى عل بعد اإلطالع ــا طبع لدي

صدفة. أو اعتباطا تأت ولم الفترة،

ويؤيده يزكيه ومتكامال، تاريخيا قويا ــقا أبني نس أن فحاولت
علمية متنوعة. مادة من اعتمدت عليه ما

املغرب في إلى تاريخ بها نظرت التي هذه النظرة أن ــي أدع وال

املوضوع ملباشرة أخرى طرق فهناك عدة الوحيدة هي الفترة هذه
تاريخية. مباشرة

لكن كل ما ــواب، الص عني هو ــث البح هذا أن ــي أدع ال ــا كم
ــكل الذي بالش املغرب ــخ ــتقراء تاري الس محاولة انه ــو ه أدعيه
والنقد، ــني والتقومي والتحس والتجديد للتطوير قابل وهو اخترته.

املطلق. لإللغاء قابل متاما غير لكنه


